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ΔΙΑΤΟΜΗ: 4mm
ΥΨΟΣ: 50mm
ΠΛΑΤΟΣ: 50 - 200mm
ΜΗΚΟΣ: 2500mm
ΥΛΙΚΟ: Aνοξείδωτο χαλύβδινο σύρμα ( AISI 304 )
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ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ KS INOX
Η σχάρα καλωδίων KS ΙΝΟΧ είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χαλύβδινο σύρμα ( AISI 304 )
υψηλής μηχανικής αντοχής, διατομής 4mm.
Παράγεται σε κομμάτια μήκους 2500mm και σε ύψος 50mm. Το πλάτος της ξεκινά από 50mm 
και φτάνει έως 200mm.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι κράμα σιδήρου (Fe) – χρωμίου (Cr) – νικελίου (Ni) του οποίου η 
βασική ιδιότητα να αντιστέκεται στη διάβρωση οφείλεται στο σχηματισμό ενός πολύ λεπτού στρώ-
ματος οξειδίου του χρωμίου στην επιφάνειά του, κι αυτό με τη σειρά του, έχοντας εξαιρετική 
πρόσφυση σε αυτήν, απομονώνει και προστατεύει το υλικό από το περιβάλλον, λειτουργώντας 
ως«ασπίδα». 
Αυτό είναι και το βασικό της πλεονέκτημα.
Η μεγάλη αντοχή της στη διάβρωση την καθιστά μοναδική επιλογή για εγκαταστάσεις ειδικών       
προδιαγραφών σε χώρους που επικρατούν δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ειδικά στη βιομηχανία χημικών, τροφίμων, ποτών, χαρτιού, φαρμάκων κλπ, όπου απαιτείται 
αντοχή όχι μόνο στη διάβρωση αλλά και στις υψηλές θερμοκρασίες και στην πίεση, δεν είναι 
απλά απαραίτητη αλλά επιβάλλεται και από τους διεθνείς κανονισμούς.

Πέρα από αυτό, η σχάρα KS Inox προσφέρει επιπλέον:

• Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση με αποτέλεσμα λιγότερες εργατώρες και μικρότερο 
κόστος.

• Μεγάλη ευελιξία. Με ένα απλό κομμάτι σχάρας και τους κατάλληλους συνδέσμους  
μπορούμε να φτιάξουμε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (διασταυρώσεις, γωνίες, ταφ, 
κλπ) ώστε να στρέψουμε τα καλώδια εκεί που θέλουμε ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια.

• Καλύτερο εξαερισμό της εγκατάστασης που έχει ως αποτέλεσμα το διασκορπισμό της 
θερμότητας που παράγεται από τα καλώδια.

• Οπτική επαφή με τα καλώδια, με αποτέλεσμα την πρόληψη της συσσώρευσης                            
ανεπιθύμητων κατάλοιπων και τον εύκολο καθαρισμό ανά πάσα στιγμή ακόμα και με 
καυτό νερό. Επίσης, εύκολο έλεγχο και αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων καλωδίων.

• Γρήγορη και ευθεία τοποθέτηση των καλωδίων με δεματικά σε όλο το μήκος της                
εγκατάστασης.

è ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΙΝΟΧ

è  ΙΝΟΧ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΟΥΣ 50 mm

ΤΥΠΟΣ W.ΠΛΑΤΟΣ / mm B.ΒΑΡΟΣ / kg/m Φ.ΔΙΑΤΟΜΗ / mm

KSI 55 50 0,61 4

KSI 510 100 0,86 4

KSI 520 200 1,16 4

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΝΟΧ


