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Płoza ZR
Zakres średnic - 310 - 815 mm.

Płoza nie posiada elementów metalowych

Zakres średnic: 310 - 815 mm
Wysokość płozy z
rolkami :

35, 60, 90 mm

Szerokość płozy: 180 mm
Materiał płozy: PE HD
Materiał zamka: Nylon
Temperatura pracy
:

-20 °C do +80 °C

Odległość między
płozami:

1,5 m (0,15 m od początku i
końca przepustu)

Obciążenie obwodu: max 1500 kg
Rolki wystają ponad
element nośny o:

6 mm

    

     Płozy typu ZR przeznaczone są do stosowania na wszelkiego typu rurociągach w zakresie średnic od 310
do  815  mm.  Płozy  przystosowane  są  do  pracy  pod  dużym  obciążeniem,  ponieważ  wykonane  są  z
materiałów o bardzo wysokiej jakości (płozy z polietylenu o wysokiej gęstości z dodatkami zwiększającymi
wytrzymałość, śruby z nylonu). Ponadto wzmocniono konstrukcję elementu nośnego oraz zastosowano rolki
ułatwiające  przeciąganie  rury  przez  przepust.  Płozy  nie  posiadają  żadnych  elementów  metalowych.
Dodatkowo charakteryzują się bardzo łatwym montażem na placu budowy.

Tabela wymiarowa płozy ZR
Średnica zewnętrzna rury przewodowej Ilość elementów

310 - 348 8

349 - 390 9

391 - 433 10

434 - 475 11

476 - 518 12

519 - 560 13

561 - 603 14

604 - 645 15

646 - 688 16

689 - 730 17
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Średnica zewnętrzna rury przewodowej Ilość elementów

731 - 773 18

774 - 815 19

 ●

SPOSÓB MONTAŻU

Montaż płozy na rurze jest bardzo prosty i wymaga użycia jedynie klucza płaskiego.

Po dobraniu odpowiedniej ilości i wysokości płóz
http://www.integra.gliwice.pl/plozy.html
lub Kalkulator doboru płozy dostępny w lewym menu rozwijalnym należy:

połączyć odpowiednią ilość elementów ze sobą za pomocą zatrzasków,●

nałożyć obwód na rurę przewodową,●

przełożyć przez boczne otwory skrajnych płóz śruby nylonowe, oraz założyć podkładki i nakrętki,●

przesunąć obwód na wymagane miejsce,●

równomiernie dokręcić nakrętki powodując zacisnięcie płozy na rurze,●

po założeniu wymaganej ilości obwodów należy rurę przewodową wsunąć do rury osłonowej.●

Poprawnie założona płoza gwarantuję długą i bezproblemową pracę.

JAK ZAMAWIAĆ

Aby poprawnie zamówić płozy wymagane są następujące informacje:

Średnica rury przewodowej i osłonowej oraz długość przepustu
lub
Średnica rury przewodowej i osłonowej oraz ilość obwodów
lub
Średnica rury przewodowej wysokość elementu oraz ilość obwodów

Płozy sprzedawane są w elementach do samodzielnego montażu.
Skład produktu (1 obwód)

Materiał Rodzaj [szt]

Płoza PE HD *

Śruba Nylon 2

Nakrętka Nylon 4

Podkładka Nylon 4

* w zalezności od średnicy rury przewodowej

DOKUMENTY
Do produktu dostępne są następujące dokumenty dopuszczające do obrotu

Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012,●
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Deklaracja zgodności.●

Produkty uzupełniające

MANSZETA TYP "N"

Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur
przewodowych / osłonowych

MANSZETA TYP "U"

Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur
przewodowych / osłonowych


