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APP-PVC-T - Flänsskydd i PVC med transparent fönster

Beskrivning

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
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APP-PVC-T är ett flerlagersskydd och kan användas
till en mängd olika kemikalier och processvätskor i
klassen låg till medelhög aggressivitetsnivå.

•

Skyddet lämpar sig för inomhus installation.•
Flänsskyddet är utrustat med synglas för att enkelt
kunna upptäcka läckage.

•

Flänsskydden går att få som ventilskydd, där hela
ventilen inkapslas av ett skydd.

•

Dräneringsslang för uppsamling av läckage mot
förfrågan.

•

Temperaturområde: -20⁰C - 80⁰C•
Dimensioner: DN10 - DN600•
UV-Beständig: UV-Stabiliserat•
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Teknisk specifikation
Artikelnr Mått

APP-PVC-T-010 dn 10

APP-PVC-T-015 dn 15

APP-PVC-T-020 dn 20

APP-PVC-T-025 dn 25

APP-PVC-T-032 dn 32

APP-PVC-T-040 dn 40

APP-PVC-T-050 dn 50

APP-PVC-T-065 dn 65

APP-PVC-T-080 dn 80

APP-PVC-T-100 dn 100

APP-PVC-T-125 dn 125

APP-PVC-T-150 dn 150

APP-PVC-T-200 dn 200

APP-PVC-T-250 dn 250

APP-PVC-T-300 dn 300

APP-PVC-T-350 dn 350

APP-PVC-T-400 dn 400

APP-PVC-T-500 dn 500

APP-PVC-T-600 dn 600
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Material PVC
PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella
rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika
storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv
installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning
Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta
GPA.
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