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MacroGUARD
Špecifikácia PTFE nepriehľadných prírubových chráničiek s indikátorom.
PTFE nepriehľadná prírubová chránička je vyrobená z troch vrstiev sklených textílií povrstvených PTFE
vrátane strednej výstužnej vrstvy na báze PTFE . Tento materiál je odolný UV-žiareniu a obsahuje
lakmusový indikátor úniku média v kontrolnom okienku. Každá netesnosť alebo únik média je
vizuálne detekovateľná v priehľadnom okienku.
Upevňovací systém so suchým zipsom a sťahovacími šnúrami povrstvenými PTFE umožňuje
jednoduchú montáž. Pri utiahnutí sú konce textílie prevlečené ponad spojovacie skrutky prírub
potrubia k stene potrubia, čím sa eliminuje tlakový únik média v laterálnom smere.
V prípade porúch umožňuje konštrukcia chráničky bezpečný únik média aj pri vysokých tlakoch,
ktorých tlakový prúd zostáva vovnútri chráničky.
Pre inštaláciu a demontáž chráničky nie potrebné žiadne špeciálne náradie, je možné ju opakovane
použiť aj v prípade úniku média, čím poskytuje dlhodobé riešenie.
Špecifikácia.
Materiálové prevedenie: sklolaminát povrstvený PTFE
Max. prac. teplota:
232°C
Max. pracovný pretlak:

11,37 MPa

Prírubové triedy:

ANSI 150 – 300 lb.
DIN PN 6 – PN 25

Veľkosti:

DN 10 – DN 500 (+)

Typy spojov:

príruby, spojky,
kolená, T-kusy a
pod

Detekcia netesnosti:

je súčasťou

Typické aplikácie:

oleje (palivá, mazacie oleje)
vodná para
kyseliny, žieraviny + korozívne
príruby, kolená. T-kusy, ventily

Dodacie termíny.
Väčšina materiálov a veľkosti je skladom, avšak v prípade objednávky je potrebné počítať s dodacou
lehotou do 1 týždňa, v prípade nedostatku na sklade ca. 2 - 4 týždne po objednaní.
Kontakt:

Macroflex Slovakia spol. s r.o.
Mikovíniho 4
917 01 Trnava
www.macroflex.sk

macroflex@macroflex.sk
Tel. + 421 33 5936 159, -237
GSM: + 421 903 44 75 75

MacroGUARD
Špecifikácia PTFE priehľadných prírubových chráničiek.
Priehľadné prírubové chráničky sú vyrábané z technických tkanín na báze sklených alebo uhlíkových
vlákien povrstvených PTFE, ktoré sú doplnené priehľadnou časťou z materiálu ECTFE, umožňujúcou
vizuálnu kontrolu prírubových spojov príp. úniku média.
Upevňovací systém so suchým zipsom a sťahovacími šnúrami povrstvenými PTFE umožňuje
jednoduchú montáž. Pri utiahnutí sú konce textílie prevlečené ponad spojovacie skrutky prírub
potrubia k stene potrubia, čím sa eliminuje tlakový únik média v laterálnom smere.
V prípade porúch umožňuje konštrukcia chráničky bezpečný únik média aj pri vysokých tlakoch,
ktorých tlakový prúd zostáva vovnútri chráničky.
Pre inštaláciu a demontáž chráničky nie potrebné žiadne špeciálne náradie, je možné ju opakovane
použiť aj v prípade úniku média, čím poskytuje dlhodobé riešenie.
Špecifikácia.
Materiálové prevedenie:

tkanina zo sklených
alebo aramidových vlákien povrstvená 100% PTFE

Max. prac. teplota:

150°C

Max. pracovný pretlak:

2,41 MPa

Prírubové triedy:

ANSI 150 – 300 lb.
DIN PN 6 – PN 25

Veľkosti:

DN 10 – DN 500 (+)

Typ spoja:

príruby, spojky, kolená, Tkusy a pod

Detekcia netesnosti:

nie je súčasťou dodávky

Typické aplikácie:

oleje (palivá, mazacie oleje)
vodná para
kyseliny, žieraviny + korozívne
príruby, kolená. T-kusy, ventily

Dodacie termíny.
Väčšina materiálov a veľkosti je skladom, avšak v prípade objednávky je potrebné počítať s dodacou
lehotou do 1 týždňa, v prípade nedostatku na sklade ca. 2 - 4 týždne po objednaní.
Kontakt:

Macroflex Slovakia spol. s r.o.
Mikovíniho 4
917 01 Trnava
www.macroflex.sk

macroflex@macroflex.sk
Tel. + 421 33 5936 159, -237
GSM: + 421 903 44 75 75

MacroGUARD
Špecifikácia PVC prírubových chráničiek.
PVC chránička je vyrobená z dvoch vrstiev tepelne spracovaných vrstiev laminovaného
polyvinylchloridu. Tento materiál je odolný UV-žiareniu a obsahuje lakmusový indikátor úniku média
v kontrolnom okienku. Každá nesnosť alebo únik média je vizuálne detekovateľná v kontrolnom
okienku.
Upevňovací systém so suchým zipsom a sťahovacími šnúrami povrstvenými PVC umožňuje
jednoduchú montáž. Pri utiahnutí sú konce textílie prevlečené ponad spojovacie skrutky prírub
potrubia k stene potrubia, čím sa eliminuje tlakový únik média v laterálnom smere.
V prípade porúch umožňuje konštrukcia chráničky bezpečný únik média aj pri vysokých tlakoch,
ktorých tlakový prúd zostáva vovnútri chráničky.
Pre inštaláciu a demontáž chráničky nie potrebné žiadne špeciálne náradie, je možné ju opakovane
použiť aj v prípade úniku média, čím poskytuje dlhodobé riešenie.
Špecifikácia.
Materiálové prevedenie:
Max. prac. teplota:

PVC
60°C

Max. pracovný pretlak:

2,41 MPa

Prírubové triedy:

ANSI 150 – 300 lb.
DIN PN 6 – PN 25

Veľkosti:

DN 10 – DN 500 (+)

Typ spoja:

príruby, spojky,
kolená, T-kusy a
pod

Detekcia netesnosti:

je súčasťou
dodávky

Typické aplikácie:

nízke tlaky, nízke
teploty
nekorozívne
kvapaliny
príruby, kolená. T-kusy, ventily

Dodacie termíny.

Väčšina materiálov a veľkosti je skladom, avšak v prípade objednávky je potrebné počítať s dodacou
lehotou do 1 týždňa, v prípade nedostatku na sklade ca. 2 - 4 týždne po objednaní.
Kontakt:

Macroflex Slovakia spol. s r.o.
Mikovíniho 4
917 01 Trnava
www.macroflex.sk

macroflex@macroflex.sk
Tel. + 421 33 5936 159, -237
GSM: + 421 903 44 75 75

MacroGUARD
Špecifikácia nerezových prírubových chráničiek.
Oceľová prírubová chránička je vyrobená kompletne z nerezovej ocele DIN 1.4401.
Chránička pozostáva vonkajšieho pásu a vnútornej vrstvy nerezového pletiva, ktorá je pritláčaná na
prírubový spoj. Nerezové pletivo a jeho forma, ktoré vypĺňa medzeru medzi oboma prírubami je
veľmi dôležitá na správnu funkciu chráničky. Jeho tvar veľmi rýchlo a účinne rozptyľuje únik média
bez vážnych následkov a koncentruje médium do bezpečnej formy. Uzatváranie chráničky je riešené
pomocou uťahovacej spony na vrchnom krycom páse.
V prípade porúch umožňuje konštrukcia chráničky bezpečný únik média aj pri vysokých tlakoch,
ktorých tlakový prúd zostáva vo vnútri chráničky.
Pre inštaláciu a demontáž chráničky nie potrebné žiadne špeciálne náradie, je možné ju opakovane
použiť aj v prípade úniku média, čím poskytuje dlhodobé riešenie.
Špecifikácia.
Materiálové prevedenie: DIN 1.4401
Max. prac. teplota:
500°C
Max. pracovný pretlak:

10 MPa

Prírubové triedy:

ANSI 150 – 1500 lb.
DIN PN 6 – PN 100

Veľkosti:

DN 15 – DN 600 (+)

Typy spojov:

príruby

Typické aplikácie:

oleje (palivá, mazacie oleje)
vodná para,
hydraulický olej

Dodacie termíny.
Väčšina materiálov a veľkosti je skladom, avšak v prípade objednávky je potrebné počítať s dodacou
lehotou do 1 týždňa, v prípade nedostatku na sklade ca. 2 - 4 týždne po objednaní.
Kontakt:

Macroflex Slovakia spol. s r.o.
Mikovíniho 4
917 01 Trnava
www.macroflex.sk

macroflex@macroflex.sk
Tel. + 421 33 5936 159, -237
GSM: + 421 903 44 75 75

MacroGUARD
TERMOGUARD Termo-izolačná chránička
TERMOGUARD je rad vymeniteľných flexibilných, tepelne-izolačných chráničiek používaných pre
rôzne armatúry, ako sú ventily, príruby, ovládače, výfukové systémy a pod. - z ktorých mnohé sú
typické ich neštandardným tvarom. Veľkosť a dizajn je stanoven ý prostredníctvom identifikácie
potrieb zákazníka, cez rozmerové výkresy, prieskum miesta alebo naplánovanie.
TERMOGUARD je navrhnutý tak, aby sa zabránilo tepelným
a energetickým stratám a aby nedošlo k zraneniu osôb pri
kontakte s horúcimi povrchmi.

Naše chráničky ponúkajú nízke celo životné náklady, je
navrhnutý tak, aby sa ľahko odstránili (pre údržbu) a znovu
namontovali s využitím upevňovacích prvkov pre rýchle rýchlu
manipuláciu.
Použitie najlepších moderných materiálov, v súlade s
zdravotnými a bezpečnostnými normami, môže byť
termoguard vyrobený tak, aby presne zodpovedal celému
radu armatúr, nádob a rozvodných skríň.
Tepelná mapa exponovaného
ventilu

Materiál

: Vonkajší, tkanina zo sklených vlákien
: Stred, 50mm* Minerálna izolačná vlna
: Vnútro, tkanina zo sklených vlákien

Upevňovavie

: Suchý zips a sťahovacie šnúry

Použitie:

: Bojlery a strojovňe
: Priemyselné elektrárne
: Spracovaťeľský priemysel
: Námorný priemysel
: Vykurovanie budov
Vlastnosti a výhody: Znižuje spotrebu energie a tým aj cenu
: Štandardná návratnosť 12 až 16 mes.
: Zvýžená bezpečnosť osôb
: Nízko nákladové riešenie
Ochrana ventylu

*hrúbka a typ sa môže líšiť v závislosti od želania
zákazníka.

Fotografie dvoch príkladov
tepelnej izolácie
rozvodovej skriňe, príruby,
ventilov a potrubných
úsekov

Montážny manuál

1. Obtočte chráničku okolo príruby (ventilu,armatúry) tak,
aby bol stred chráničky na odvrátenej strane.

2. Spojte konce chráničky na mieste suchého zipsu tak, aby
chránička prekrývala oba konce príruby rovnako.

3. Zľahka zatiahnite stahovacie šnúry v smere šípok.

4. Po zatiahnutí 1x obtočte šnúry okolo potrubia.

5. Zaviažte pevne šnúry a skontrolujte či chránička na
potrubí dôkladne prilieha. Ak nie, treba zopakovať
postup od bodu č.3.
*odporúčame montáž pracovníkmi spoločnosti Macroflex Slovakia spol. s r.o.
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Objednávka

MacroGUARD
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