
Číslo: Datum:
Zákazník:

DOTAZNÍK PRO VOLBY ELEKTRICKY VYHŘÍ VANÉ HADICE

Prosíme o pečlivé vyplnění následujícího formuláře okładnie: (v případě pochybností prosím kontaktujet
zástupce Tubes International)

PARAMETRY HADICE

Typ hadice:

Nominální průměr: Celková délka hadice:

Koncovka 1:

Koncovka 2:

PODMÍNKY PRÁCE HADICE

Maximální pracovní tlak: bar

Maximální pracovní podtlak: mbar

Médium:

Teplota okolí: C MIN C MAX

Umístění: V interiéru: V exteriéru:

Bude hadice vystavena z vnějšku korozivnímu působení vody nebo chemikálií ?

Ano Ne

Pokud ano, popiště prosím:

Bude hadice ohrožena vnějším mechanickým poškozením  ? Ano Ne

Jsou další dodatečné požadavky na použití (např. čištění parou) ?

Ano Ne

Pokud ano, prosím popiště:

Krátký popis pracovních podmínek hadice (např. stáčení zásobníku):
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POŽADAVKY NA OHŘEV

Udržovaná teplota: C MIN C MAX

Napájecí
napětí:

220-240V 110-120V Přípustné zatížení napájecího
obvodu – max.proud jištění: A

Popište požadovaný způsob ohřevu (v případě nedostatku informaci ponechte prázdné – typ
topného elementu bude zvolen během projektování hadice):

Samoregulační S konstantním
výkonem

Rezistenční

Ze kterého konce hadice mají být vyvedeny vodiče ?

Požadovaná délka přívodních vodičů od regulátoru k hadici ? m

Je potřeba roztápět ztuhlé médium ? Ano Ne

Pokud ano, prosíme o uvedení následujícíh informací :

Doba roztápění: [h]

Měrná hmotnost média: [kg/m3]

Vlastní teplo média: [kJ/kg*C]

Teplo tání: [kJ/kg*C]

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OBLASTI POUŽITÍ HADICE

Je oblast použití klasifikována jako nebezpečná zóna dle klasifikace některé z institucí uvedených
níže ?

Ano Ne

Pokud ne, přejděte do části „Požadavky týkající se kontroly teploty ” .
Pokud ano, označ odpovídající symbol :

PTB Cenelec
Community Mark

Underwrites
Laboratory

BASEEFA Canadian
Standards
Associaton

Určete odpovídající zónu, teplotní třídu a skupinu plynů .

Zóna 0 Výbušná směs plyn-vzduch je trvale přítomna po delší dobu.

Zóna 1 Je pravděpodobný vznik výbušně směsi plyn-vzduch v průběhu běžné práce .

Zóna 2 Vznik výbušné směsi plyn-vzduch v průběhu běžné práce není pravděpodobný.

Určete teplotní třídu práce hadice (vnitřní parametry) :

T1 do 450C T2 do 300C T3 do 200C T4 do 135C T5 do 100C T6 do 85C

2



POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OBLASTI POUŽITÍ HADICE (POKRAČOVÁNÍ)

Určete skupinu plynů (další plyny můžete nalézt v Tabulce 7 normy BS 5345, Část 1)

Skupina plynů Příklad plynu T-třída Teplota vzplanutí

I Metan T1 595°C

IIA Propan T1 470°C

IIB Etylen T2 425°C

IIC Vodík T1 560°C

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROLY TEPLOTY

POZNÁMKY:
Pro elektricky vyhřívané hadice rezistenční nebo s konstantním výkonem je vždy nutné použít čidlo a
regulátor teploty.
Při velmi přesné regulaci (úzký roz sah udržovaného rozmezí teplot)  muže, i při použití
samoregulačí vyhřívané hadice (která obvykle nevyžaduje kontrolu a regulaci teploty) , vzniknout
potřeba použití tohoto příslušenství (v tom případě firma - výrobce hadice doporučí vhodné řešení )

V prostředí s nebezpečím výbuchu je možné u některých typů hadic dodat speciální regulátory pro
tyto podmínky. Je-li však doporučeno použití standardního regulátoru, je potřeba jej umístit mimo
nebezpečnou zónu.
Regulárory pro nebezpečné zóny se dodávají s čidly typu PT100 (RTD) připojenými k hadici
kabelem. Pro daný typ regulátoru je maximální přípustná délka kabe lů od čidla 1,5 metru.

Určete požadovaný typ čidla teploty (v případě, že nevíte ponechte – bude zvolen v průběhu
projektování hadice):

PT100 Typ K Typ J Jiné:

Je požadován regulátor teploty na základě
jiných podmínek procesu  než uvedených výše ?

Ano Ne

Jiné důležité informace:

Dotazník vyplnil: Jméno: Datum:

Pracovní pozice :
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