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Darbības
temperatūra
no -40 °C līdz +85 °C
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Uzstādīšanas laiks
ir aptuveni 30 sekundes!
iekšējā
montāža

TERMO UZMAVA SENDVIČA TIPA PANEĻU MONTĀŽAI SALDĒTAVĀS

EU

SPECIFIKĀCIJAS
Termo uzmava LAX ir īpaši projektēta sendviča tipa paneļu montāžai saldētavās un aukstumkamerās, kur pastāvīgā
darba temperatūra ir no – 40 līdz +85°C, galējām temperatūras vērtībām sasniedzot no -50 līdz +120°C.
LAX samazina radušos aukstuma tiltiņa efektu un novērš ūdens kondensāta veidošanos uz nerūsējošā un oglekļa
tērauda skrūvēm. Saldētavās un aukstumkamerās ar regulējamu temperatūru blīvēšanai nepieciešams izmantot EPDM
blīvētāju. Ņemot vērā konstruktīvas prasības, kā arī lai nodrošinātu nepieciešamo noturību, kopā LAX termo uzmavām
drīkst izmantot tikai SWAL skrūves. Skrūvju veida un garuma izvēle būtu jāveic, ņemot vērā balstījuma veidu un sendviča
tipa paneļu biezumu. LAX termo uzmavas ir iespējams montēt arī uz sendviča tipa paneļu malas. Attālumam starp LAX
savienotājiem ir jābūt ne mazāk par 10 cm (1. attēls). Gadījumā, ja tiek izmantoti nestandarta materiāli, piemēram,
sendviča tipa paneļi ar metāliskas 0.40 / 0.40 mm biezas loksnes pārklājumu, tad izraušanas pārbaudes būtu jāveic uz
vietas būvlaukumā
Aprēķina nestspēja NRD

1,97 kN

Graujošā slodze NRU

4,15 kN

DAŽĀDU MATERIĀLU TERMO UZMAVU SILTUMVADĪTSPĒJAS GRAFIKS
LAX termo uzmavu
LAX poliamīds
+ skrūve
oglekļa tērauds

siltumvadītspēja ir 20 reižu
mazāka nekā nerūsējošā
tērauda skrūvēm un gandrīz
40 reižu mazāka nekā oglekļa

Nerūsējošais tērauds
A2

tērauda skrūvēm. Nerūsējošā
tērauda vai cinkotu (no oglekļa
tērauda) skrūvju izmantošana

Oglekļa tērauds
(cinkota)

radīs pastāvīgus ﬁnansiālus
zaudējumus siltuma
Wh

zuduma dēļ.

1. attēls. Sendviča tipa paneļu malas montāža tuvinājumā LAX termo uzmavas tiek ražotas visās RAL paletes krāsās
SKRŪVJU GARUMA PIEMEKLĒŠANAS NOTEIKUMI ATKARĪBĀ NO PANEĻU BIEZUMA
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IMPACT-R 14

Paneļu garumam tiek izvēlēta skrūve, kuras garums pārsniedz paneļa biezumu par vismaz 15 mm

IMPACT-R 6

Paneļu garumam tiek izvēlēta skrūve, kuras garums pārsniedz paneļa biezumu par vismaz 5 mm
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TERMO UZMAVA SENDVIČA TIPA PANEĻU MONTĀŽAI SALDĒTAVĀS

LAX

PATENT
D

Termiskā tiltiņa un kondensācijas efekta samazināšanās
Ideāla termo uzmava sendviča tipa paneļu montāžai saldētavās. LAX termo uzmava
vājina temperatūras tiltiņu, kā arī novērš kondensāta veidošanos uz savienotāja.
Materiāls: modiﬁcēts poliamīds. Darbības temperatūra: -40 līdz + 85 ° C.
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Blīvējums EPDM
Blīvējums
EPDM 38 x 24

38 x 24

-

100

φ 24

11,00
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Griezējs
Griezējs 24

Tērauds L (IMPACT-R 14)

Tērauds L (IMPACT-R 6)

Betons (VCAT)

Koks (VCAT)

Izmantošanai ar skrūvēm: IMPACT-R 6, IMPACT-R 14, VCAT
2015
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Montāžas instrukcija
1. Urbt caurumu 25 mm ar ātrumu
390 apgriezieniem minūtē

2. Ievietojiet savienotāju LAX

3. Ievietojiet skrūvi uz savienotāja

4.

5. Instalēt LAX

Pareizi

Nepareizi
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