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VZDUCHOTECHNIKA
AIR CONDITIONING

PRYŽOVÝ PROFIL PRO NOSNÍKY
RUBBER PROFILE FOR FIXING RAILS

Popis:
Pryžový profi l je určen pro aplikaci do montážního 
nosníku nebo na závitové tyče při montáži hranatého 
vzduchotechnického potrubí. Je určen pro pohlcování 
hluku a vibrací.  

 

Description:
Rubber profi le is designed for application onto the 
fi xing rail or on the threaded rod during mounting of 
rectangular air pipings. It is designed for absorbing noise 
and vibrations. 

Obj. číslo
Supply No.

Název
Name

B

(mm) 

H

(mm) 

Vhodné pro profi l
Suitable for profi le

Balení
Package
(ks/pcs)

40303000 Pryžový profi l pro nosníky / Rubber profi le for fi xing rails / 27x18, 28x30 28 16,0 27x18, 28x30 30

40303001 Pryžový profi l pro nosníky / Rubber profi le for fi xing rails / 38x40, 40x60 39 19,5 38x40, 40x60 30

40303002 Pryžový profi l pro nosníky / Rubber profi le for fi xing rails / ST41x21,41,62,82 41 19,0 ST41x21, 41, 62, 82 30

Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material: EPDM pryž / rubber EPDM

STAHOVACÍ SVORKA C
TIGHTENING CLAMP TYPE C

Obj. číslo
Supply No.

pozink / zinc plated

Obj. číslo
Supply No.

nerez / V2A / stainless

Název
Name

B
  

(mm)

H
  

(mm)

L1
  

(mm)

L2
  

(mm)

S
Šroub
Screw

T
  

(mm)

Balení
Package
(ks/pcs)

22040060 22040160 Stahovací svorka C / Tightening clamp type C 30 31 19 15 M8x20 mm 2,5 100

Popis:
Stahovací svorka C je určena pro spojení přírubových 
lišt hranatého vzduchotechnického potrubí. Vhodná pro 
všechny velikosti přírubových lišt.

Description:
Tightening clamp type C is designed for the connection 
of fl ange rails of rectangular air piping. Suitable for all 
sizes of fl ange rails.

TĚSNÍCÍ HLINÍKOVÁ PÁSKA
SEALING ALUMINUM TAPE

Popis:
Těsnící hliníková páska slouží pro spojování a obalování 
izolačních materiálů, klimatizačních nebo ventilačních 
jednotek, ochranné překrytí hadicových a kabelových 
bandáží apod. Má vynikající parotěsné vlastnosti, 
odolná proti UV záření, tepelnému záření a stárnutí. 
Páska je vyrobena z čisté hliníkové fólie a z jedné strany 
pokryta akrylátovou lepicí vrstvou. 

Description:
Sealing aluminum tape serves for joining and plating 
insulation materials, air conditioning or ventilation 
units, protective cover for hose and cable bandages etc. 
It has excellent vapor-proof properties, resistant to UV 
radiation, heat radiation and aging. The tape is made of 
pure aluminum foil and covered with an acrylic adhesive 
layer on one side. 

Obj. číslo
Supply No.

Název
Name

Délka
Length

(m)

Šířka
Width
(mm)

Balení
Package
(ks/pcs)

21901030 Těsnící hliníková páska / Sealing aluminum tape / 50 mm/50 m 50 50 1

21901040 Těsnící hliníková páska / Sealing aluminum tape / 75 mm/50 m 50 75 1

21901050 Těsnící hliníková páska / Sealing aluminum tape / 100 mm/50 m 50 100 1

Technické údaje / Technical data:

Tloušťka /Thickness: 0,07 mm / 0,07 mm
Pevnost proti přetrhnutí / Breaking strength: 50 N / 25 mm / 50 N / 25 mm
Přilnavost na kov / Adhesion to metal: 22,5 N / 25 mm / 22,5 N / 25 mm
Tepelná odolnost pásky / Tape resistance: od -30 °C do+85 °C / from -30 °C to+85 °C
Teplota při aplikaci / Application temperature: od +5 °C do +40 °C / from +5 °C to +40 °C
Teplota při skladování / Storage temperature: od +5 °C do +35 °C / from +5 °C to +35 °C

Technické údaje / Technical data:

Materiál / Material: ocel třídy 5.6 - galvanicky pozinkováno / steel class 5.6 - zinc plated

27x18; 28x30 38x40; 40x60 ST41x21-82


