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De la: S.C. TEHNOCOM LIV S.R.L. FOCŞANI      
Subiect: Rezistenta colier tip CMBPE din alama cu profil etans si izolatie din mică Ø25-26 ; H=25 mm ; P 85 W ; U=230V 
 
Rezistente tip colier sau tip banda sunt elemente de diferite diametre și înălțimi, pentru mentinerea si încălzirea temperaturii 
pieselor cilindrice. 
Transferurile de căldură dintre colier și partea sau piesa care urmează să fie încălzită, sunt, în principal prin conducție pentru 
cele de putere mica sau prin radiație pentru cele de puteri ridicate. Daca sunt montate pe conducte, tevi sau trasee ele pot 
încălzi atat solidul cat si lichidul sau gazul din interiorul acestuia. 
 
UTILIZARI: 

Aplicațiile acestor coliere sau mansoane sunt diverse: ele se pot monta la duzele de la masinile de injectat mase plastice sau 
extrudere pentru a transforma sau topi materialele plastice; sau pot functiona si pentru materiale moderne, cum ar fi rășini care 
necesită temperaturi mai ridicate. 
Ele sunt, de asemenea, utilizate în injecție din plastic în cazul în care activitatea materiei necesită o putere calorica ridicata șau 
temperaturi inalte. 
Combinand greutate redusa si dimensiuni compacte, colierele sunt folosite în aplicații care necesită o creștere rapidă a 
temperaturii. 
 
Pe lângă o gamă largă de dimensiuni standard de tehnologie colierele permit multe combinații sau tipuri de stangere sau 
alimentare cu energie elctrica. Produsele standard sunt disponibile în produse specifice pentru a se potrivi perfect nevoilor 
dumneavoastră cu adăugarea de găuri crestătură de diferite opțiuni și / sau de izolare pentru a reduce pierderile de căldură. 
 
Această tehnologie de rezistență poate fi adaptată la diferite medii de utilizare: 
 
TIPURI DE COLIERE: 
 
- Coliere standard impermeabile din inox sau din alama cu profil etans cu izolatie din mică (adica modelul prezentat in 
oferta noastra) utilzate la umiditatea ridicată 
- Coliere izolate cu mică din inox 
- Coliere standard cu izolatie minerala 
- Coliere ceramice utilzate la temperaturi ridicate 
- Coliere protejate in inox cu conector radial cand aveti nevoie de robustețe 
- Coliere de economisire a energiei pentru instalatii calorifuge 
- Coliere ventilate Limitarea inerție termică 
 

Rezistenta colier tip CMBPE din alama cu profil etans si izolatie din mică Ø25-26 ; H=25 mm ; P 85 W ; U=230V 
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Caracteristici, descriere tehnica 
- Incarcarea maxima pe corpul acestuia va fi de 6,5 w/cm² iar temperatura 340 ° C, în funcție de condițiile de exploatare. 
Profil sau corpul acestuia este din alamă, cu capetele îndoite’ Tehnologie ce ofera rezistenta la apa clasa IUP41, cu excepția 
conectorilor de alimentare cu energie electrica. 
 
- Izolație electrică din mica. 
- Alimentarea cu energie electrica se face prin cablu electric multiconductor din cupru-nichel + impamantare si cu izolaţie 
exterioara împletită din fibra de sticlă siliconată plus tresă metalică galvanizată. 
- Carcasa protectoare la conector este orientata axial la 30 °, centrat pe înălțimea gulerului până la 38 mm. 
In plus, off-centru de la 20 mm de la margine. (A se vedea diagrama de mai jos). (Cu excepția L2570C26G10 *) 
- Strângerea cu șuruburi pătrat BTR M4 și piulițe rotative pătrat. 
- Unele gulere sunt echipate cu o masă izolată termocuplu J (notat în tabel, P + tcj). Putere și termocuplu fiul aceeași lungime, 
protejate cu panglica de metal. 
Fabricatie, standard de calitate cnf. EN 60335-1, tolerante: + 5% -10% de putere, curentul de scurgere <0,75 mA / kW 
 

Fabriactie sau coliere speciale: 
- Alte coliere cu max: 5 W / cm². de diferite dimensiuni standardizate din inox izolate cu mică cu profil etanș rezistente la apă 
- Collier ecranat strâmt de mică din oțel inoxidabil. 
- Pentru accesorii și alte opțiuni nu ezitati sa ne contactați 
 

Nr. crt. Denumire produs P.U. Lei OBSERVAŢII 

1.         Colier încăzitor din alama, iesire cu cablu electric* 
Ø25-26 ; L=25 mm ; P= 85 W ; U=230 V 

150,5  * Cordon multiconductor din Cu-Ni + impamantare cu 
izolaţie ext. împletită din fibra de sticlă siliconată + 
tresă metalică galvanizată de 500 mm 

 
Produsele sunt made in Franta si sunt însoţite de certificat de calitate şi garanţie*. 
Preţurile nu include TVA si sunt exprimate in Lei 
Condiţii de platǎ: cu OP in avans, ramburs la livrare. Dupa o perioada mai lunga de schimburi comerciale acestea se pot 
negocia. Societatea noastra stabileste conditiile de plata functie de : 
- istoricul comercial dintre cele 2 societati 
- celebritatea clientul 
- valoarea facturii 
Termen de livrare: 4/5 sapt. de la comanda ferma sau o sapt. pe comanda speciala daca se plateste transportul separat. 
Condiţii de livrare: franco depozit furnizor, la cerere prin curier rapid cu plata la destinatar 
Valabilitate oferta: 60 zile 
 

 
 

Cu stimă, 
Ing. Liviu GREBĂNUŞ 
DIRECTOR 

 


