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IZOLAČNÉ SPOJE ZÁVITOVÉ A PRIVAROVACIE

ZÁVITOVÉ – ISZ MF PN10 

Pre plyn/vodu, testované a vyrobené podľa UNI – CIG 10284

POPIS
Izolačný spoj je montovaný a vo výrobe, elektricky a hydrostaticky 
testovaný. V porovnaní s izolačnými spojmi zloženými z troch 
oceľových časti, má výrobok iba dve oceľové časti ( Bell a Spigot ). 
Hlavná súčasť izolačného spoja ( Bell ) je kovaná za tepla. Táto 
vlastnosť umožňuje vysokú presnosť procesu obrábania, a dáva 
izolačnému spoju vyššiu odolnosť proti mechanickému namáhaniu 
ako akýkoľvek iný podobný produkt dostupný na trhu.

MECHANICKÉ ÚDAJE
Vonkajší závit podľa UNI ISO R7/1
Vnútorný závit podľa UNI ISO R7/1
Kovová časť: ASTM A 105
Vložená kovová časť: API 5L Gr. B – UNI ISO 3183
Polykarbonátové izolačné krúžky
Tesniaci krúžok z HYTREL 40 D Dupont
Epoxidový náter, je možno dodať aj galvanizované

HYDRAULICKÉ A ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Pracovný tlak: 10 kg/cm3

Skúšobný tlak: 15 kg/cm3

Dielektrická pevnosť: 5 kV
Elektrický izolačný odpor: 10MΩ
Prevádzková teplota: od -20 °C do + 70°C

                             
Výrobca:                                      
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PRIVAROVACIE – ISP PN25 a PN64 – 100

POPIS
Izolačné spoje so zváranými koncami, môžu byť inštalované na podzemných oceľových potrubiach 
pre plyn, vodu a iné médium. Tieto by mali byť chránené proti korózii ( katódová ochrana) bez ohľadu 
na dopravované médium

PRIVAROVACIE – ISP PN25 ( ANSI 150 )
TECHNICKÉ ÚDAJE
Prevádzková teplota: / El. odpor: / El. pevnosť: / Skúšobný tlak: / Pracovný tlak:
-20 °C do + 70°C      10MΩ           5,0 kV              38 kg/m2             25 kg/cm2

PRIVAROVACIE – ISP PN64 – 100 ( ANSI 300 – 600 )
TECHNICKÉ ÚDAJE
Prevádzková teplota: / El. odpor: / El. pevnosť: / Skúšobný tlak: / Pracovný tlak:
-20 °C d o + 70°C      5MΩ             5,0 kV            150 kg/m2           100 kg/cm2

Izolačné spoje 
závitové a privarovacie


