Vieliniai (groteliniai) kabelių klojimo loveliai
Mieli Klientai,
Norime atkreipti Jūsų dėmesį į vielinius kabelių klojimo lovelius!
PRODUKTAI:
Konstrukcijos kabelių
tiesimui

Vieliniai, arba kitaip - groteliniai loveliai, mūsų požiūriu, dar yra pakankamai neįvertinti Lietuvoje,
palyginus su situacija Vakarų Europoje. Vis dar prisibijoma juos plačiau naudoti.
Vielinių (grotelinių) lovelių privalumai
Vakaruose vieliniai loveliai jau seniai pelnė pripažinimą dėl keleto svarbių privalumų:
1. Užtikrina puikias klojamų elektros kabelių aušinimo sąlygas.
2. Užtikrina sistemos universalumą: nebūtina skaičiuoti projekte numatytų įvairiausio tipo kampų,
turint keletą detalių juos laisvai galima pagaminti iškerpant tam tikrą vielinio lovelio sekcijų dalį.

Priešgaisrinės angų
sandarinimo ir kabelių
ugniaatsparinimo
priemonės

Vielinių lovelių universalumą puikiai vaizduoja žemiau pateiktos nuotraukos, kurios patvirtina, kad
projekto metu būtina turėti vielinius lovelius, keletą detalių bei daug fantazijos:

Telekomunikacinės
instaliacinės medžiagos

PARTNERIAI:

Vardinant vielinių lovelių privalumus, norėtumėme atkreipti dėmesį ir į lauko sąlygomis skirtų
montuoti (cinkuotų karštuoju būdu pagal standartą EN 1461) ekonominius pranašumus: ryšium su
žymiai mažesnėmis cinko sąnaudomis, šių vielinių lovelių kainos yra apie 20 – 30 % mažesnės nei
analogiškų perforuotų lovelių. Analogiškomis ekonominio pranašumo savybėmis pasižymi ir
nerūdijančio plieno vieliniai loveliai.
Vielinių (grotelinių) lovelių projektavimas
Projektuojant vielinius lovelius būtina nurodyti šiuos svarbiausius techninius parametrus:
• vielinių lovelių aukštį bei plotį;
• vielinių lovelių vielos storį;
• vielinių lovelių antikorozinę dangą;
• maksimalų leistiną atstumą tarp atramų.
Pažymima, kad rekomenduotinas atstumas tarp atramų vieliniams loveliams yra 1 – 2,5 m,
priklausomai nuo numatomos apkrovos bei lovelio stiprumo.
UAB Swelbalt siūlomų vielinių (grotelinių) lovelių asortimentas
Šiuo metu mūsų įmonė Jums gali pasiūlyti pakankamai platų vielinių lovelių asortimentą iš dviejų
atstovaujamų gamyklų: MPbolagen (Švedija) bei Niedax (Vokietija):
• aukštis: 35, 56, 60, 110, 160 mm;
• plotis: 40, 58, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600 mm;
• vielos storis: 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 6 mm.
Mūsų svetainėje PROJEKTUOTOJAMS techninės specifikacijos pateikiamos lietuvių kalba.
Prireikus galime paruošti Jūsų projektui skirtas technines specifikacijas NEMOKAMAI!
Jeigu reikalinga papildoma platesnė informacija ar domina seminaras šia tema prašau kreiptis
žemiau nurodytais kontaktais.
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