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Firma AS jako przedstawiciel amerykañskiej firmy Thermal Science Technologies przedstawia 
SMtechnologiê ConduFill .

SM 
ConduFill jest unikaln¹ technologi¹ renowacji kana³owych sieci ciep³owniczych redukuj¹cych 
straty ciep³a nawet o 90%.

SM
Formu³a pianki izolacyjnej ConduFill  jest przeznaczona dla sieci kana³owych wodnych jak i 

o
parowych o temperaturze ci¹g³ej czynnika grzewczego do 204 C.

 

SM
Przedstawiamy 5 kroków, które tworz¹ proces ConduFill :

Krok 1 - Analiza techniczna sieci cieplnej
Zaczynamy od przestudiowania trasy sieci ciep³owniczej, aby w 
najbardziej optymalny sposób wstrzykn¹æ do niego nasz produkt, 
nastêpnie szacujemy parametry techniczne, które pozwol¹ nam 
optymalnie ograniczyæ straty ciep³a.

Krok 2 - Dostêp do magistrali
Nastêpnie wykonujemy szczelne otwory w nawierzchni, tak aby 
zapewni³y nam one swobodny dostêp do kana³u w kilku punktach 
linii ciep³owniczej. Wiercimy otwory o œrednicy od 45 cm 
do 65 cm. Wykorzystujemy równie¿ komory jako punkty dostêpu 
do sieci ciep³owniczej, pozwalaj¹ nam one zminimalizowaæ liczbê 
wywiercanych otworów.

Krok 3 - Wprowadzanie rurki ®Teflon
®Kolejnym krokiem bêdzie wprowadzenie rurki Teflon  poprzez, 

SMktór¹ ConduFill  zostanie wstrzykniêty do systemu 
ciep³owniczego. Operacja ta odbêdzie siê za poœrednictwem wczeœniej

® wykonanych otworów lub przy wykorzystaniu komór. Rurka Teflon
jest mierzona ze szczególn¹ dok³adnoœci¹ i umieszczana strategicznie, 
co pozwoli nam wype³niæ ca³y kana³.

Krok 4 - Wstrzykiwanie
Nasz ruchomy agregat pompowy, zaopatrzony w automatyczny 
system kontroli dozowania, wstrzykuje formu³ê rozprê¿aj¹c¹ siê w 
kanale ciep³owniczym.

Krok 5 - Przywrócenie stanu jezdni
Wszystkie wiercenia wczeœniej przez nas wykonane zostan¹ 

SM
usuniête, co ostatecznie zakoñczy proces ConduFill .



SMZalety technologii ConduFill

  renowacja istniej¹cej sieci kana³owej 

tañsza o min 30% od budowy nowej sieci

  zmniejszenie strat ciep³a od 40% do 90%

  brak koniecznoœci odkrywania kana³u

  nie wystêpuje problem renowacji terenu

  brak utrudnieñ dla ruchu miejskiego

  prace na czynnej sieci cieplnej

  wykonanie prac w dowolnej porze roku

www.thermalsciencetech.com

Dane kontaktowe:

Przedsiêbiorstwo Consultingowo - 

Handlowe AS

82-300 Elbl¹g, ul. Skrzydlata 28

tel. (055) 232 51 72, 

tel./fax (055) 232 65 95

a-stanny@broenas.com.pl

www.broenas.com.pl

Dane techniczne
Condufill

(HT-450)

Gêstoœæ
3.0 pcf / 48kg / m3

Temperatura
o o

400 F / 204 C

Wype³nienie
zamkniêtych komórek

>95%

Wytrzyma³oœæ pod
ciœnieniem

16-17.5 psi/110-121kPa

Zachowanie termiczne
2

0.18 Btu-inch/hr-ft -degree F

Stabilnoœæ wymiarowa
0.20% (w przestrzeni)

Absorpcja wody
<2% (w przestrzeni)
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