®

VENA® HEATED HOSE
WĄŻ SILIKONOWY OGRZEWANY POZWALAJĄCY NA UTRZYMANIE TEMPERATURY PRZESYŁANEGO PRODUKTU

•
•
•
•
•

Lepsza kontrola temperatury
Optymalizacja zużycia elektrycznego
Nowy typ konektora ułatwiający montaż
Połączenie przy pomocy tylko jednego kabla
Wysoki stopień elastyczności

NOWA ULEPSZONA WERSJA
Wąż ogrzewany Vena® Heated Hose pozwala na utrzymanie optymalnej szybkości przesyłanego produktu
z jednego końca do drugiego, poprzez utrzymanie temperatury przesyłanego produktu na całej długości węża,
zapobiegając jego zastyganiu. Dlatego też ten typ węża jest szczególnie polecany przy przesyle produktów lepkich takich
jak czekolada, karmel czy gliceryna.
Węże są produkowane na wymiar zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Ulepszony model węża jest produkowany z
silikonu o jakości spożywczej oraz elektrycznej rezystencji znajdującej się wewnątrz ścianki węża. Jest również wzmocniony
spiralą ze stali nierdzewnej pozwalającą na lepszą elastyczność węża.
Nowa wersja węża ogrzewanego Vena® Heated Hose pozwala na kontrolę mocy elektrycznej i temperatury przy pomocy
sterowania elektronicznego, które podłącza się do węża.

www.venair.com

INFORMACJA TECHNICZNA
Wąż ogrzewany Vena® Heated Hose może pracować w skrajnych temperaturach, od 5ºC do 200ºC, posiada
również wysoką odporność.
Silikon utwardzany platynowo, wolny od substancji utleniających w sektorze spożywczym ponieważ jest
całkowicie nietoksyczny, bezzapachowy oraz bezsmakowy spełniający przy tym najbardziej rygorystyczne normy.
Silikon firmy Venair cały silikon dla sektora spożywczego posiada certyfikaty FDA, USP Klasa VI i BfR oraz inne.
Wąż ogrzewany Venair może być zakuty złączami Clamp, DIN, SMS, BSP oraz innymi typami zakończeń. Wszystkie
złącza spełniają system Venair SZR®, który eliminuje strefy retencyjne pomiędzy metalowym złączem a wężem,
unikając w ten sposób zanieczyszczenia przesyłanego produktu.
Ten produkt może być wzmocniony wewnętrznie poprzez zastosowanie różnych elastomerów zgodnie z właściwościami
przesyłanego produktu aby ulepszyć jego właściwości.
Skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta aby
uzyskać więcej informacji dotyczących elastyczności
oraz wagi produktu.
ODDZIAŁY:

ODDZIAŁY
Ameryka Północna

Europa

USA - Miami
usasales@venair.com
T. +1 305 362 8920

Niemcy
kontakt@venair.com
T. +49 07141 9748653

USA - Oakland
usasales@venair.com
T. +1 510 328 4000

Hiszpania
info@venair.com
T. +34 93 736 4860

Ameryka Południowa

Francja
contact@venair.com
T. +33 437 85 08 60

Brazylia
brsales@venair.com
T. +55 11 3213 4968
Azja
Chiny - Shanghai
cnsales@venair.com
T. +86 021-3868 8806
Chiny - Beijing
cnsales@venair.com
T. +86 010-5982 2451
Indie
insales@venair.com
T. +91 804 901 6515
Wietnam
vnsales@vinasil.com
T. +84 837 700 360

Włochy
commerciale@venair.com
T. +39 0131 243903
UK
uksales@venair.com
T. +44 0141 952 4943
Szwajcaria
chsales@venair.com
T.+41 044 267 17 96
Polska
plsales@venair.com
T. +48 616 792 487

WAŻNE:
PRODUKTY FIRMY VENAIR NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE JAKO MATERIAŁ DO IMPLANTÓW
Użytkownik jest odpowiedzialny aby upewnić się czy produkt firmy VENAIR jest odpowiedni i bezpieczny do wybranego zastosowania. Wszystkie testy muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami aby
zapewnić bezpieczne i efektywne użycie węża dla danej aplikacji.
Okres gwarancji: Przez okres 6 miesięcy od daty sprzedaży, firma VENAIR daje gwarancję na produkt wolny od wad materiałowych oraz produkcyjnych. Naszym jedynym obowiązkiem jest zastąpienie jakiegokolwiek wadliwego
fragmentu na wolny od wad lub wedle naszego uznania zwrot kosztu zakupu materiału. Użytkownik ponosi wszelkie inne ryzyka, w tym również ryzyka zranienia, straty lub uszkodzenia bezpośredniego lub pośredniego
w przypadku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania wadliwego produktu. TA GWARANCJA JEST OBOWIĄZUJĄCA W ZAMIAN ZA GWARANCJE HANDLOWE, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO
ZASTOSOWANIA ORAZ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WDROŻONE LUB POSIADANE. Nie wyrażamy zgody na żadne odstępstwa. VENAIR nie ponosi odpowiedzialności ani zobowiązań za jakiekolwiek udzielone rady lub
wyniki dotyczące oferowanych produktów. Wszystkie tego typu porady są udzielane na ryzyko kupującego.
Venair, Vena są nazwami handlowymi zarejestrowanymi dla Venair Iberica S.A.
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