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Vzduchovody a tvarovky

Montážní materiál
OSJ – RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
Spona z nerezavějící oceli o šíři 9 mm
umožňující snadné a rychlé spojení
ohebných hadic s ostatními montážními
částmi. Pro DN 60-165, 60–215, 60–270,
60–325.

SV – spojka na flexo hadice
Slouží k propojení ﬂexohadic navzájem,
číslo v označení znamená průměr hadice.
Podrobnosti viz katalog Tvarovek.

NYLONOVÁ SPONA
Rychloupínací spona z nylonu, velikosti
Ø 102, 133, 140, 210, pro větší průměry je
nutno spojit 2 spony za sebou, optimální
teplota skladování 5 - 40 °C.

Závitové tyče a matice
Slouží k zavěšení objímek na stropní
konstrukce. Provedení M4, M6, M8 a M10,
délka 1 m.

TĚSNICÍ PÁSKA
Těsnicí páska Vitolen, 3x 9 mm nebo
4x 9 mm, délka 100 m.

TMELY
Tmely akrylátové 310 ml.
Tmely silikonové 310 ml.

KOUŘOVÉ PATRONY
Miniaxsmoke 40, emise kouře 40 s,
balení 10 ks.
Miniaxsmoke 65, emise kouře 65 s,
balení 10 ks.
Používají se pro zviditelnění proudění
v místnosti.

PVC LEPICÍ PÁSKA
Lepicí páska o rozměrech 25 m x 50 mm
ke spojování ohebných hadic s ostatními
montážními díly.
AL PÁSKA
rozměr je 50 mm x 50 m nebo
75 mm x 50 m

Spona (OSR)
Ocelová spona v roli 30 m

Trny
Jsou opatřené samolepicí základnou, slouží
jako nosič izolace a izolačních desek na potrubí apod. Provedení 40, 50 a 60 mm.

Sklopná hmoždinka
Slouží k zavěšení objímek na podhledové
konstrukce.

Svorka stahovací CS
Svorka slouží ke stažení přírubových spojů
větších rozměrů.

Kruhové objímky
Provedení je s gumovou podložkou nebo
bez ní, slouží k upevnění kruhového potrubí
a ﬂexohadic.

Páka klapky plastová PKP
Slouží k ovládání škrtících a těsných klapek
pro kruhové potrubí.

QUICK
Slouží k jednoduchému a rychlému připevnění náběhových plechů ve čtyřhranném
potrubí
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Svorka (OSV)
Svorka ke sponám 50 ks

SAMOVRTNÝ ŠROUB
Ocelový šroub ke spojování vzduchotechnických dílů (TEKX-PS), nástavec se
čtyřhrannou hlavou k dispozici (BIT 2.2“,
nástavec k TEKX)

Nosníková svorka NSM
Vhodná k montáži všech závěsných systémů
pomocí závitových tyčí na ocelové nosníky
bez vrtání.

Rychlostavitelné závěsy RSZ
Variabilní délka umožňuje rychlou montáž
vzduchovodu případně distribučních
elementů.

elektrodesign@elektrodesign.cz

