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HCL. RoHS  
+70°

-20°

Olejoznaky sloupcové
s ochranným krytem tvaru U, Technopolymer

KONCOVKY
Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, 
barva černá.

ZADNÍ KRYT
Hliník v přírodní barvě. Dle potřeby lze natáčet o 90°.

TRUBICE
Průhledná trubice z polymethylmatakrylatu.

ŠROUBY
Pozinkovaná ocel s vnitřním šestihranem.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY
O-kroužek ze syntetické pryže NBR.

KONTRASTNÍ PLOCHA SE STUPNICÍ
Plastový materiál odolný vůči olejům a mazadlům. Připevněná k 
hliníkovému ochrannému krytu pomocí lepící pásky.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA
70 °C (s olejem nebo vodou).

TECHNICKÁ DATA
Při laboratorních zkouškách prováděných s minerálním olejem typu 
CB68 (dle normy ISO 3498) a při teplotě 23 °C, které probíhaly po 
určitou dobu, vydržel svar následující tlaky: 30 barů (HCL.300), 25 
barů (HCL.400) a 20 barů (HCL.500).
Pro použití s jinými kapalinami a za jiných tlakových a teplotních 
podmínek, je nutné kontaktovat technické oddělení ELESA+GANTER 
CZ.
Doporučujeme v každém případě ověřit vhodnost použití pro 
konkrétní provozní podmínky.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ
 - Olejoznaky sloupcové s trubicemi a koncovkami z různých 

materiálů pro použití se speciálními kapalinami nebo při vysokých 
teplotách.

 - Šrouby z nerezové oceli AISI 316 nebo šrouby z poniklované mosazi.
 - Plovák z technopolymeru na bázi polyamidu (PA), barva červená, 

které umožňuje viditelnost i z větší vzdálenosti.
 - Olejoznaky sloupcové se středovými otvory pro upevnění až do 

délky 2000 mm.
 - Olejoznaky sloupcové HCL-E s plovákem, signál minimální hladiny, 

kontakty normálně uzavřené (NC), kontakty normálně otevřené 
(NO) nebo kontakty PŘEPÍNACÍ.

 - Nastavitelné senzory hladiny, které lze umístit podél osy olejoznaku 
s pravými (DX) nebo levými (SX) konektory, kontakty normálně 
uzavřené (NC), kontakty normálně otevřené (NO) nebo kontakty 
PŘEPÍNACÍ.

 - Těsnicí kroužky typu EPDM nebo FKM VITON®*.
* Registrovaná ochranná značka DuPont Dow Elastomers.

Kód Označení f d A B C L l1 l2 r d'-0.2 f'±0.2 C# 
[Nm]

111211 HCL-300-M12 300 M12 13.5 28.5 35 326 42 242 13 12.5 300 15 227
111221 HCL-400-M12 400 M12 13.5 28.5 35 426 42 342 13 12.5 400 15 268
111231 HCL-500-M12 500 M12 13.5 28.5 35 526 42 442 13 12.5 500 15 306

# Maximální utahovací moment

Šablona pro vrtání otvorů
Otvory bez otřepů a zkosení

HCL.HCL.
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