
VYHŘÍVANÉ 
HADICE

Vyhřívané hadice umožňují vyhřívání, roztápění  nebo udržování stálé 
teploty transportovaného média jako jsou: oleje, maziva, vosky, smola, 
živice, barvy, lepidla, granuláty, potravinářské produkty apod.

Možné vyrobit z každým typem koncovek a 
spojek.

Hadice jsou voleny  s ohledem na aplikaci a 
požadavky zákazníka.

Mimo hadic vyhřívaných elektricky dodáváme také 
hadice vyhřívané parou, horkou vodou nebo jinými 
kapalinami. Lze dodat také vyhřívané pryžové 
hadice  zamezujici zamrzání při práci v nízkých 
teplotách. 

POUŽITÍ: 
 - zpracování plastů 
 - automobilový průmysl
 - potravinářský průmysl
 - chemický průmysl

S hadicí je možné také dodat 
regulátory teploty.
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Dostupné 
v 

průměrech
od DN4 do DN50

Elektrická přípojka
Duše (hadice) 

Tepelné čidlo

Ocelový oplet

Tepelná izolace

Vnější oplet

Ochrana koncovky
Koncovka

Topný element
Přípojný kabel

T3
Hladká hadice PTFE se dvěma spirálními oviny a jedním 
ocelovým opletem. Max. prac. teplota 250 oC.
Od DN8 do DN25 dostupné ve verzi FEP (max. 200 oC).
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6 8 10 12 16 20 25rozměr hadice [mm]

min. poloměr ohybu [mm]

 *        pracovní tlak [bar]

T1
Hladká hadice PTFE z s jedním nerezovým opletem (1.4301). 
Max. prac. teplota 250 oC.
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min. poloměr ohybu [mm]

 *        pracovní tlak [bar]

T2
Hladká hadice PTFE se dvěma nerezovými oplety (1.4301). 
Max. prac. teplota  250 oC.
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40rozměr hadice [mm]

min. poloměr ohybu [mm]

 *        pracovní tlak [bar]

T4
Vrapovaná, elastická hadice PTFE s izolační vrstvou s jedním 
nerezovým opletem (1.4301).
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25 32 40 50rozměr hadice [mm]

min. poloměr ohybu [mm]

 *        pracovní tlak [bar]

T5
Vrapovaná nerezová hadice (1.4541 nebo1.4571) se dvěma 
nerezovými oplety (1.4301). 
Max. prac. teplota 600oC.
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min. poloměr ohybu [mm]

 **         pracovní  tlak [bar] 

* Teplotní korekce pro T1 – T4: 100oC x0,9, 200oC x0,8, 250oC x0,6
** Teplotní korekce pro T5: 100oC x0,8, 200oC x0,7, 250oC x0,6, 350oC x0,55, 500oC x0,52.

Standartní polyamidový oplet

Vysoce elasický, dostupný v různých barvách.

materiál Polyamid

teplotní stabilita do + 150 oC     **

Ocelový oplet

Vysoce elastický, velmi dobrá ochrana proti otěru.

materiál Galvanizovaná ocel

teplotní stabilita do od + 300 oC do + 500 oC     **

Vrapovaná polyamidová hadice 

Vysoce elastická, doporučena pro průmyslové roboty, odolná 
zalomení, plameni, bez obsahu halogenů.

materiál Polyamid

teplotní stabilita do + 90 oC     ** 

Polyuretanová hadice s ocelovou spirálou

Vysoce elastická, doporučena pro průmyslové roboty, odolná 
zalomení, plameni, bez obsahu halogenů..

materiál Polyuretan

tepelná stabilita do + 90 oC     ** 

Ocelová vrapovaná hadice 

Vysoce elastická hadice, relativně těžká, vysoce odolná poškození o 
ostré hrany.

materiál Galvanizovaná ocel 

teplotní stabilita do + 300 oC     **

Oplety ze skelného vlákna 

Vysoce elastický, velmi dobrá odolnost otěru, ochrana před jiskrami ze 
svářování apod .

materiál Skelné vlákno - černé

teplotní stabilita do + 400 oC     **

Silikonový obal 

Velmi elastický, hladký povrch, snadná montáž, odolný vlhkosti.

materiál Hladký silikon

teplotní stabilita do + 200 oC     ***

*** Udaná tepelná stabilita se týká krátkodobého působení této teploty. 
Konstrukce hadice musí být přiměřená působení těchto vysokých teplot.

Typy hadic

Dostupné ochrany

Napájení Standartně 230 V AC/DC (jiné napětí 12-500 V)

Základní hadice  (duše) Hadice PTFE (nebo PFA) v nerezovém opletu nebo kovová hadice T5

Koncovky Závitové, přírubové, trubkové, speciální

Materiál koncovek 

Ohřev

Tepelná izolace 

Vnější oplet 

Standartně chromovaná ocel, volitelně nerez nebo s povlakem PTFE a PFA

Topné elementy odolné vlhkosti

Polyamidový, volitelně ocelový oplet nebo rukáv z polyuretanu, silikonu nebo skelného vlákna

Ochrana koncovky

Tepelné čidlo 

Tvrdá verze z polyamidu nebo měkká z elastomeru

Typu J (Fe-CuNi), typu K (NiCr-Ni), čidlo PT100 nebo jiné na objednávku

Přípojný kabel 1,5 m (jiné délky na objednávku)

Délka Od 0,3 do 50 m

Stupěň krytí IP 54 (EN 60529)

Max.  teplota Do 600°C (pro kovovou hadici T5)
Do 250°C (pro te�onovou hadici T1-T4)

Tolerance prac. teplot ± 10°C

Skelné vlákno do teploty +600°C (kovové hadice T5)
Silikonová pěna do teploty +250°C

Elastomerová pěna do teploty +100°C

Popis

teplotní stabilita do

teplotní stabilita do

teplotní stabilita do

teplotní stabilita do

teplotní stabilita do

materiál

materiál

materiál
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