
MANGUEIRAS FLEXÍVEIS TERMO-AQUECIDAS PARA COLA HOTMELT 

SERIE H 

As mangueiras termo-aquecidas PREO, flexíveis e de alta pressão, transportam líquidos mantendo as suas propriedades inalteradas, graças à sua contante 
temperatura interna. Estão disponíveis em diferentes modelos: versões standard e especiais (alta temperatura, com proteção externa à prova de água e com 
proteção externa corrugada para movimentos, com diâmetro externo reduzido, com tubo interno substituível e com tubo de ar para spray). São adequadas 
para todos os diferentes sistemas de aplicação presentes no mercado e são utilizadas em todos os campos industriais que requeiram alta qualidade, 
resistência e um cuidado controlo da temperatura. Estão disponíveis com diferentes diâmetros internos da mangueira (6, 8, 10, 13, 16, 20 e 25 mm), com 
comprimentos de 0,4 até 12 metros e com temperatura de trabalho entre 50 e 230 ºC, por forma a garantir a mesma precisão de aplicação, segurança e 
fiavilidade no controlo dos diferentes fluxos. Os ligadores estão disponíveis numa vasta gama, para garantir uma conexão hidraulica perfeita no aplicador e na 
pistola. Fabricadas em aço galvanizado, a pedido do Cliente, podem ser produzidas em outro material (bronze, ferro, aço inoxídável) e equipadas com 
diferentes roscas (BSP, metrico, J.I.C, ASA etc.), de forma a preencher todos os possíveis requesitos técnicos ou de produção. 
 

TUBO INTERNO POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE)  
Disponível em diferentes diâmetros, é obtido através da extrusão e sinterização de 
Politetrafluoroetileno (PTFE). Resiste também a adesivos particularmente 
agressivos e a temperaturas superiores a 230°C (450 ºF) 

MALHA AÇO INOXIDÁVEL 
Fabricada em Aço Inoxidável 18/8 - AISI 304, assegura resistência e protecção para 
as pressões de trabalho. 

RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO 
Envolve e aquece o tubo interno de PTFE. É de Potência variável.  

SENSOR DE TEMPERATURA 
Deteta a temperatura do material permitindo um controlo continuo. 

FITA FIBRA DE VIDRO 
Mantém a temperatura constante, envolvendo e protegendo a resistência. 

CABO LIGAÇÃO RÁPIDA 
Garantem a conexão eléctrica entre a máquina e a pistola. Podem ser fornecidos
com diferentes topologias e modelos. 

CAMADA ISOLADORA 
Ajuda a manter a temperatura ao nível exigido graças à espuma de silicone de que
é composta. 

FIOS DE ALIMENTAÇÃO 
Equipados com condutores de terra, supervisionam o aquecimento e o controlo da
electrovalvula da pistola (24v). 

MALHA PROTETORA EXTERNA 
Aumenta a resistência mecânica contra o calor, protegendo de queimadura e de
desgaste com o manuseamento. Está disponível em Poliamida ou Silicone à prova 
de água. 

CAPA FINAIS 
As conexões elétricas são feitas aqui. Podem ser rígidas ou feitas em silicone
graças à sua resistência particular, protegem as exterminadas da mangueira. 

TERMINAL DE LIGAÇÃO 
Fabricados com diferentes roscas e materiais, de acordo com os requisitos
específicos e permitindo uma ligação hidráulica perfeita entre a máquina e a pistola. 
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SERIE HH 
Versão STANDARD 

SERIE HT 
Versão alta temperatura 

SERIE HW 
Versão à PROVA DE ÁGUA 

SERIE H*HH 
Versão Standard com proteção externa rígida para MOVIMENTO 
 

SERIE H-HH 
Versão Mini (com diâmetro externo 30 mm) 

SERIE H+HH 
Versão Standard com tubo interno SUBSTITUÍVEL 

SERIE HS-HST 
Versão Spray – TUBO EXTERNO DE AR 
 

SERIE H SPECIAL 
Versão ESPECIAL 

SERIE HNDS 
Versão COMPATÍVEL NDS 

SERIE HRBT 
Versão COMPATÍVEL RBT 

 ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS 0,4÷12 m ( 2÷40 ft) dependendo do diâmetro e da voltagem 
INTERVALO DE TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMENTO

50°C÷230°C (120°F÷450°F) 

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 160 bar 
VOLTAGEM 1/n/pe ac 200-230 v ±10% 50/60 hz (voltagem especial a pedido) 
POTÊNCIA MÁXIMA DO SISTEMA Até 1.500 watt (dependendo do comprimento) 
SENSOR DE TEMPERATURA PT-100 (Standard) – FECU-NI, NICR-NI, NI-120 ou NTC (a pedido) 
PRECISÃO ±0,5°c (± 1°f) 
TUBO INTERNO Politetrafluoroetileno (PTFE) liso, branco e anti-aderente 
DIÂMETRO TUBO INTERNO 6, 8, 10, 13, 16, 20 e 25 mm 
TIPO DE LIGADOR Cabeça de aperto universal com rosca 
ROSCA DE LIGADOR 1/2x20”unf (standard) - BSP, Metrico, J.I.C., ASA e outros (a pedido) 
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