
Semicon dystrybutorem firmy Techflex,
amerykańskiego producenta osłon i oplotów

Techflex oferuje oploty i osłony chroniące przewody i wiązki kablowe,
przewody pneumatyczne i hydrauliczne przed narażeniami mechanicznymi i
termicznymi, plecione osłony z cynowanej miedzi i stali nierdzewnej służące
jako osłony ekranujące.

W ofercie szeroka gama osłon mechanicznych i oplotów mechanicznych z bardzo odpornych
materiałów, w tym PET, nylon, aramid (Kevlar), fiberglass, neopropylen, krzemionka,
zabezpieczające przewody i wiązki przed przetarciem, przecięciem i innymi uszkodzeniami.
  

  
Oploty dostępne są w różnych kolorach, o przekroju kołowym, płaskim, o konstrukcji zamkniętej i
otwartej (do owijania wiązek).
 
Oferowane osłony i oploty odporne są na ekstremalne narażenia mechaniczne, oddziaływania UV,
benzynę, rozpuszczalniki, słoną wodę, chemikalia. Dostępne są rozwiązania specjalne o powierzchni
wypierającej ciecze czy też o podwyższonej odporności przeciw gryzoniom.
  

  
Produkty Techflex posiadają certyfikaty UL.
 



Ciekawą grupą elastycznych osłon termicznych są wysokotemperaturowe oploty z włókna szklanego
impregnowanego żywicami akrylowymi. Dodatkowe laminowanie powierzchni osłony ekranem z folii
aluminiowej dodatkowo zwiększa odporność termiczną odbijając promieniowanie cieplne. Osłony
termiczne oferowane są tak w postaci zamkniętych profili jak i profili otwartych do zakładania na
chroniony przewód.

  

  
 
Dostępne są również elastyczne osłony oraz taśmy termoodporne z izolacją na bazie amorficznej
krzemionki. Tego typu izolacja odporna jest na iskry, odpryski ciekłego metalu i może być używana
do ochrony instalacji spawalniczych.
 
Techflex oferuje również pełen typoszereg poliolefinowych rurek termokurczliwych 2:1, 3:1, 4:1, w
tym o podwójnych ściankach. Dostępne są też bardzo elastyczne rurki termokurczliwe wykonane z
mieszaniny poliestru i poliolefiny o skurczu 2:1. Ofertę termokurczliwych materiałów uzupełniają
rurki 2:1 z Vitonu, Kynaru, PTFE oraz poliolefinu z dodatkiem metalowej siatki ekranującej.
Zwłaszcza ta ostatnia pozycja, obok osłon ekranujących z oplotu stalowego SS304, cynowanej siatki
miedzianej, metalizowanego aramidu, karbonizowanego nylonu (do aplikacji ESD), stanowi
interesującą propozycją dla aplikacji ESD i obniżenia poziomu interferencji elektromagnetycznych.

Ofertę uzupełniają samospajalne taśmy silikonowe oraz taśmy do aplikacji wysokotemperaturowych.
 

Podstawowe linie towarowe Techflex dostępne są z magazynu europejskiego zlokalizowanego w
Niemczech.
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