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Θερμοπλαστικός τριχοειδής σωλήνας  Ø 2 mm, πορτοκαλί            

Θερμοπλαστικός τριχοειδής σωλήνας  Ø 2 mm, πορτοκαλί

Θερμοπλαστικός τριχοειδής σωλήνας Ø 2 mm, μαύρος                

Θερμοπλαστικός τριχοειδής σωλήνας Ø 2 mm, μαύρος                

Θερμοπλαστικός τριχοειδής σωλήνας Ø 4 mm, πορτοκαλί           

Θερμοπλαστικός τριχοειδής σωλήνας Ø 4 mm, πορτοκαλί            

Θερμοπλαστικός τριχοειδής σωλήνας Ø 4 mm, μαύρος               

Θερμοπλαστικός τριχοειδής σωλήνας Ø 4 mm, μαύρος                

ΣΩΛΗΝΑΣ  ΤΡΙΧΟΕΙΔΗΣ  ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Θερμοπλαστικός τριχοειδής σωλήνας με διάμετρο 2 mm ή 4 mm για χρήση σε ψυκτικά και κλιματιστικά 

συγκροτήματα. Ο σωλήνας αυτός μπορεί ν' αντικαταστήσει πολύ εύκολα και πολύ πιο επαγγελματικά τα τριχοειδή 

χάλκινα σωληνάκια που ενώνουν πρεσοστάτες, αυτοματισμούς αλλά και μανόμετρα προκειμένου να καλλωπιστούν 

αλλά και να διευκολυνθούν καταστάσεις σε ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα.

Ο συγκεκριμένος σωλήνας αποτελείται εσωτερικά από ενισχυμένο θερμοπλαστικό λάστιχο (πυρήνας από 

πολυαμίδιο ενισχυμένος με πολυεστερικές ίνες) και εξωτερικά με ειδική επικάλυψη (ενισχυμένου στρώματος 

πολυουρεθάνης) για αντοχή από γδαρσίματα και ακραίες καιρικές συνθήκες.

Οι θερμοστατικοί σωλήνες της εταιρίας CORE είναι κατάλληλοι για χρήση με όλα τα γνωστά ψυκτικά υγρά:

R-22, R-134A, R-404A, R-407C, R-410A, R-507 και για CO . Επίσης είναι κατάλληλοι για αξιόπιστη χρήση σε εύρος 2

θερμοκρασιών: -45 C έως  και σε πιέσεις λειτουργίας έως και 40 

Οι συγκεκριμένοι θερμοπλαστικοί σωλήνες είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: 

κανονισμός " Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/95/

Ο συνδυασμός των εξαρτημάτων σύνδεσης του σωλήνα της εταιρίας  σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα 

του σωλήνα εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα.

Οι παρακάτω τιμές αναφέρονται σε σωλήνα χωρίς τα άκρα, μόνο το λάστιχο.  

 

0 0 +130 C bar.

UNI - EN 1736, Reach" (EC No. 1907/2006), EC "Rohs".

CORE

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
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