M BASINÇLI HAVA İÇİN ÇOK KATMANLI BORU
Bükülebilir ve

Dayanıklı!

Basınçlı Hava için
Özel Üretim!

BÜKÜLEBİLİR VE DAYANIKLI YAPI
Yapısı ve Özellikleri

Koekstrude edilmiş
iç katman PE-RT
(Renksiz)

Güçlü yapısı ve teknolojik üretim yöntemi ile eşsiz bir dayanım
sağlar.

Alüminyum katmanı sayesinde mükemmel dayanım ve basınç

PE-RT katmanı ile Alüminyum
katmanının homojen bir şekilde
birleşmesini sağlayan yüksek
kalitede birleştirici katman

Alüminyum katman, üstüste ve
ultrasonik kaynaklı.

dayanımı sağlar.
PE-RT katmanı ile Alüminyum
katmanının homojen bir şekilde
birleşmesini sağlayan yüksek
kalitede birleştirici katman

Hafifliği ve ergonomisi sayesinde dönüş gerektiren tesisatlarda
mükemmel çözüm sunar.
Koekstrude edilmiş en
dış katman PE-RT
(Mavi renkli)

Aircom Çok Katmanları Borunun Avantajları:
• Basınçlı hava için mükemmel seçim
• Kolay şekil alabilmesi ile rahat montaj
• Köşelerde ve dönüş noktalarında kolaylık.
• Bükülebilir olması sayesinde kolay montaj
• Lineer termal uzama katsayısı alüminyum borularla ile aynı
• Korozyona dayanıklı
• Olağanüstü bir dayanıklılık performansı

ÖLÇÜLER VE ANA DEĞERLER
Çaplar

Multilayer
KOD

ø (mm)

QLTUMLST016

16

QLTUMLST020

20

QLTUMLST025

25

Ø
Katmanlar & Materyaller

Kesit Yapısı

A
B
C
D
E

A

PE-RT (iç katman, renksiz)

B

Birleştirici katman

C

Alüminyum katman, üstüste ve ultrasonik kaynak

D

Birleştirici katman

E

PE-RT (dış katman, mavi renkli)

Aircom çok katmanlı boru: Ana teknik özellikler
Max. çalışma sıcaklığı
Nominal basınç
Termal Lineer uzama katsayısı
Minimum bükülme çapı

70°C
16 bar
0,025 mm / m °C
5 x d (by hand)
4 x d (bending spring)

Aircom Çok katmanlı borular 50 metrelik kangal olarak sunulmaktadır.

Çap 16 mm

Çap 20 mm & 25 mm

HIZLI , KOLAY , GÜVENİLİR
Kolay Kullanım- Hızlı Montaj

NASIL KULLANILIR ?

Boruyu kendi makasıyla kesiniz.

Kalibratör ile uc kısmını düzeltiniz.

İç bükme yay aparatını yerleştirip bükmeye hazır
hale getiriniz

Yay çekme ipini bükümden sonra kullanmak için yaya
bağlayınız.

Büküm
yapınız

Büküm işlemini tamamladıktan sonra iç büküm yayını
çıkartınız. NB – Ayrıca bu işlemi dış yay aparatı ile de
yapabilirsiniz.

işlemini

toleranslar

dahilinde

UYARILAR:
A) Aynı noktadan defalarca büküm yapmayınız, bu borunun özelliğini kaybetmesine sebep olacaktır.
B) Keskin büküm ve dönüşlerden kaçınınız, müsade edilen çaplarda büküm yapınız. Yay aparatı kullanmadan büküm yapmayınız. Bu sayede borunun
moleküler yapısını korumuş olursunuz.
C) Kaynak, delme vs işlemler yapmayınız. Sadece önerilen aksesuarlar kullanınız.

ENGELLERİN AŞILMASINDA BÜYÜK KOLAYLIK !!!
KOLON VE KOT FARKLARINI AIRCOM ÇOK KATMANLI BORU İLE AŞMAK ÇOK KOLAY !

Köşeleri ve kolonları Aircom çok katmanlı boru ile hızlıca ve kolayca aşabilirsiniz !!!

İnişlerdeki dağıtıcı manifoldlara ve vanalara hızlıca
iniş yapabilirsiniz.
Dirsek kullanmadan dönüşler yapabilirsiniz.

Makine ve techizatlarınız içinde direk dönüşler yapabilirsiniz.

KOLAYLIK SAĞLAYAN GENİŞ AKSESUARLAR
Aircom Çok katmanları Borular için özel aksesuarlar

Kesme Makası DIRCUTML016025

Kalibratör DIRCALML016025

Dıştan bükme yay aparatı DIRMOLMLEST

İçten bükme yay aparatı DIRMOLMLINT

Kesintisiz 50 metre hava hattı çekebilme !

Hidrolik bükme tabancası DIRPIEGTMLS1625

HIZLI

Aircom Çok katmanlı boru ile geleneksel borulamaya göre %65
daha hızlı montaj yapabilirsiniz.

KOLAY

Hattınızdaki köşeleri ve kot farklarını kolayca geçebilirsiniz.

GÜVENİLİR

Korozyona dayanıklı, güvenli , düşük basınç düşümü, kaçaksız ve
enerji tasarrufu sağlayan bir basınçlı hava hattı çekebilirsiniz.

Pnöpar Hidrolik Pnömatik Otom.Ltd.
Tekstilkent A17 Blok No:14 Esenler -ISTANBUL
Ph. +90 212 671 22 17 Fax +90 212 671 22 87

www.havatesisati.net
info@pnopar.com

