
308

Hadice vyhřívané topným médiem

CH 60 / CH 62
Jsou vyhřívány pomocí topného média, protékajícího 
topnou hadicí, navinutou spirálně na vnitřní hadici T1, 
T2, T3 (PTFE) nebo T5 (nerez). Topným médiem může 
být voda, pára, olej. Tyto hadice mohou také plnit funkci 
chladiče. Stanovení topných parametrů (typ média, 
teplota topného média, způsob připojení) leží na straně 
zákazníka. Lze je používat také v zóně s nebezpečím 
výbuchu.
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CH 60 / CH 62 - základní informace 

Max. pracovní teplota CH 60: +60°C.
CH 62: +200°C.

Vnitřní hadice Jako u hadice vyhřívané elektricky HL T1 / T2 / T3 / T5.
Koncovky vnitřní hadice Jako u hadice vyhřívané elektricky HL T1 / T2 / T3 / T5.

Topná hadice CH 60: hadice PUR DN6 (maximální pracovní tlak: 8 bar). 
CH 62: hadice PTFE DN6 (maximální pracovní tlak: 8 bar).

Vývody topné hadice 
Vstup a výstup topné hadice může být vyveden na jedné straně nebo vstup na jedné 
straně a výstup na druhé straně. 
Standardní délka přípojky:1 metr.

Koncovky topné hadice Standardně s vnějším nebo vnitřním závitem 1/4” BSP.
Možné jiné typy dle specifikace zákazníka.

Tepelná izolace Izolace z vlny nebo pěny (elastomerové nebo silikonové).
Vnější oplet Jako u hadice vyhřívané elektricky HL T1 / T2 / T3 / T5.
Kryty koncovek Jako u hadice vyhřívané elektricky HL T1 / T2 / T3 / T5.

PRŮMYSLOVÉ HADICE - vyhřívané
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CORROFLON CH
BIOFLEX CH
Hadice vyhřívané parou na bázi teflonových hadic 
CORROFLON a BIOFLEX. Používány v procesech, 
vyžadujících udržení stálé zvýšené teploty média nebo 
je nutné roztápění ztuhlého média. Topným médiem je 
pára, procházející spirálně navinutou teflonovou hadicí 
DN6 nebo DN10.
Charakteristika jako u standardních hadic CORROFLON 
a BIOFLEX (1” ÷ 3”), třikrát větší poloměr ohybu a vyšší 
jednotková hmotnost. Mohou plnit také funkci chladiče. 
Stanovení topných parametrů (typ média, teplota topného 
média, způsob připojení) leží na straně zákazníka.

Hadice vyhřívané topným médiem

PRŮMYSLOVÉ HADICE - vyhřívané

CH 100
Dvojité kovové hadice (duplikátory) vyhřívané pomocí 
topného média, protékajícího uvnitř vnějšího pláště z 
kovové hadice o přiměřeně větším průměru oproti vnitřní 
kovové hadici, kterou protéká transportované médium. 
Topným médiem může být voda, pára, olej. Mohou plnit 
funkci chladiče nebo ochrany (dodatečné zabezpečení 
vnitřní hadice). Stanovení topných parametrů (typ média, 
teplota topného média, způsob připojení) leží na straně 
zákazníka.
Lze je použít také v zónách s nebezpečím výbuchu.

CH 100 - základní informace 
Max. pracovní teplota Do +600°C.

Vnitřní hadice 
Kovové hadice METALFLEX/M, METALICA/F, PARNOR, PARRAP, B-FLEX, C-FLEX, 
HP, THP.
Dostupná také PTFE hadice v nerezovém opletu.

Koncovky vnitřní hadice Dle specifikace zákazníka (vnější palcové nebo metrické závity, pevné a otočné příru-
by.dle norem DIN (EN 1092-1) a ANSI.

Topná hadice (plášť) Kovové hadice METALFLEX/M, METALICA/F, PARNOR, PARRAP, B-FLEX, C-FLEX, 
HP, THP.

Vývody topné hadice Dle specifikace zákazníka (vnější palcové nebo metrické závity, pevné a otočné příru-
by.dle norem DIN (EN 1092-1) a ANSI.

Koncovky topné hadice Dle specifikace zákazníka (vnější palcové nebo metrické závity, pevné a otočné příru-
by dle norem DIN (EN 1092-1) a ANSI.
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