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FR 5
Duše:

Výztuž:
Obal:

Prac. teplota:

Polyamid (PA) + termoplastická
elastomer - (TPE) (od 1/12” do 1/4”)
Polyamid (od 5/16” do 1”)
Polyesterový oplet
Oděruvzdorný mikroperforovaný
polyuretan
Od -45°C do +130°C

Lehká, elastická hadice pro transport chladiv v chladících systémech (alternativa měděných trubek) a autokli-
matizacích (funkce plnění a testování). Zvláště vhodná pro freony (R22, R134a, R404a, R407c, R410a, R507) a 
kompresorové oleje typu POE a PAG. Hadice v rozměrech od 1/12” do 1/4” lze rovněž používány pro transport 
CO2 (R-744) - používání CO2 chladiva vyžaduje tlaky řádově 10-krát vyšší než v případě běžných freonů.
Montáž: používat koncovky typu ZC-FR.

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro klimatizaci

Základní informace o chladivech

Chladivem je médium účastnící se tepelné výměny v chladícím zařízení, které odebírá teplo odpařováním při 
nízké teplotě a tlaku a předává teplo zkapalněním při odpovídající vyšší teplotě a tlaku. Může být jednosložkové 
nebo směsné.
Jako chladiva jsou používány přírodní média (amoniak, voda, CO2), hořlavé plyny a jejich směsi (propan, butan) 
nebo syntetická média - uhlovodíky, v nichž jsou atomy vodíku nahrazeny chlorem, fluorem nebo bromem, získá-
vajíc tak nehořlavé substance s nízkou teplotou varu, zvané obecně freony.
Chladiva jsou označována obvykle číslicí uvedenou za písmenem R např. R12, R22, R134a.
S ohledem na negativní vlivy na životní prostředí (ničení ozonové vrstvy) je používání freonů omezeno a řady z 
nich zakázáno v nových nebo nově plněných zařízeních (např. R12, R22, R502).

R12  - dříve nejrozšířenější chladivo, používané v domácích lednicích, nahrazeno R134a.
R22, R502 - používány ve větších chladících zařízeních, nahrazeny nově vyvinutými směsmi např. R402a,
     R404a, R407, R507.
R134A  - nejoblíbenější chladivo, zejména v autoklimatizacích.

Chladiva jsou uváděna na trh pod různými obchodními názvy např.: Suva HP62, Suva MP52, Forane134a, Reclin 
404a apod.
Kromě chladiv jsou v chladících zařízeních používány také oleje, jejichž vliv na materiál hadice je potřeba vždy 
uvážit. Jsou používány minerální oleje, esterové oleje, polyalkylglykol (PAG).

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/100 m]

ZC-FR5-02 2,1 6 120 600 15 2,80
ZC-FR5-04 4 8,2 120 600 30 4,30

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/100 m]

ZC-FR5-05 4,8 10,1 120 600 50 6,90
ZC-FR5-06 6,4 11,9 120 600 75 8,60
ZC-FR5-08 8,1 14,2 60 300 89 12,00
ZC-FR5-10 9,7 15,6 60 300 100 13,40
ZC-FR5-13 12,9 19,3 60 300 125 18,00
ZC-FR5-16 16 22,3 45 225 165 20,90
ZC-FR5-19 19,2 25,3 45 225 250 25,70
ZC-FR5-25 25,4 32,3 45 225 300 34,40

Montáž: používat koncovky typu Z (IT-46).
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Koncovky pro hadice ZC-FR5-02 (1/12”) a ZC-FR5-04 (5/32”)

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro klimatizaci

Vnitřní závit UNF, typ SAE, kužel 45°

index rozměr závitu 
[coul]

rozměr hadice 
[coul]

ZC-FR101-04-015 7/16-20 UNF (1/4 SAE) 1/12
ZC-FR101-04-025 7/16-20 UNF (1/4 SAE) 5/32
ZC-FR101-06-025 5/8-18 UNF (3/8 SAE) 5/32

Koncovky pro hadice 1/12” Koncovky pro hadice 5/32”

Vnitřní závit UNF, typ SAE, kužel 45°

index rozměr závitu 
[coul]

rozměr hadice 
[coul]

ZC-FR102-04-015 7/16-20 UNF (1/4 SAE) 1/12
ZC-FR102-04-025 7/16-20 UNF (1/4 SAE) 5/32
ZC-FR102-06-025 5/8-18 UNF (3/8 SAE) 5/32

Vnitř. závit UNF, typ SAE, kužel 45°, se škrtícím ventilem 

index rozměr závitu 
[coul]

rozměr hadice 
[coul]

ZC-FR103-04-015 7/16-20 UNF (1/4 SAE) 1/12

Vnitř. závit UNF, typ SAE, kužel 45°, se škrtícím ventilem 

index rozměr závitu 
[coul]

rozměr hadice 
[coul]

ZC-FR104-04-015 7/16-20 UNF (1/4 SAE) 1/12

Škrtící ventil pro koncovku typu FR103, 104 (mosaz)

index rozměr závitu 
[coul]

rozměr hadice 
[coul]

ZC-FR103-D - -

Adaptér - T-kus „L”, vnitř. závit UNF, typ SAE, kužel 45°

index rozměr závitu 
[coul]

rozměr hadice 
[coul]

ZC-FR105-015 7/16-20 UNF (1/4 SAE) 1/12

Adaptér - T-kus „T”, vnitř. závit UNF, typ SAE, kužel 45°

index rozměr závitu 
[coul]

rozměr hadice 
[coul]

ZC-FR106-015 7/16-20 UNF (1/4 SAE) 1/12

Adaptér - T-kus

index rozměr závitu 
[coul]

rozměr hadice 
[coul]

ZC-FR107-015 - 1/12

koncovka
ocel

objímka
hliník

koncovka
mosaz

objímka
mosaz
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Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Syntetická pryž (CR), vrstva nylonu (PA)
Dva textilní oplety
Mikroperforovaná syntetická pryž EPDM 
Od -35°C do +125°C

Nejkvalitnější hadice určena pro automobilové a průmyslové chladící a klimatizační systémy na bázi freonu R 12, 
R 134A apod., minerálních olejů, esterů a PAG. Vnější vrstva odolná olejům, otěru a atmosférickým vlivům.
Normy: 3055 - SAE J51b AII/SAE J2064, FORD:WHSM 96D25,
CHRYSLER:PF6318.
Montáž: používat koncovky pro klimatizaci BU (IT-43, IT-44, IT-73).

3055

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro klimatizaci

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Syntetická pryž IIR
Jeden ocelový oplet
Mikroperforovaná syntetická pryž (CSM)
Od -40°C do +125°C

Nejkvalitnější hadice určena pro automobilové (zvláště nákladní a autobusy) a průmyslové chladící a klimatizační 
systémy na bázi freonu R 134A, minerálních olejů, esterů a PAG. Vnější vrstva odolná olejům, otěru a atmosfé-
rickým vlivům.
Normy: SAE J2064 typ B (rozměry SAE 100R5).
Montáž: používat koncovky pro klimatizaci BU.

3356

index
vnitřní 
průměr 
[coul]

vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

BU-3055-08 5/16 7,9 18,3 24 121 102
BU-3055-10 13/32 10,3 22,4 24 121 114
BU-3055-13 1/2 12,7 24,6 24 121 127
BU-3055-16 5/8 15,9 27,7 17 86 165

index
vnitřní 
průměr 
[coul]

vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

BU-3356-22 7/8 22,2 31,4 35 137 155
BU-3356-28 1.1/8 28,6 38,1 35 137 190
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Duše:

Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Syntetická pryž (CR),
vrstva nylonu (PA)
Jeden textilní oplet
Mikroperforovaná syntetická pryž (CIIR)
Od -40°C do +135°C

Nejkvalitnější hadice určena pro automobilové a průmyslové chladící a klimatizační systémy na bázi freonu R 134A, 
minerálních olejů, esterů a PAG. Vnější vrstva odolná olejům, otěru a atmosférickým vlivům.
Montáž: použít systém pro rychlou montáž nebo koncovky pro klimatizaci BU.

3090

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro klimatizaci

index
vnitřní 
průměr 
[coul]

vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

BU-3090-08 5/16 7,9÷8,6 14,2÷15,2 34,5 172 25
BU-3090-10 13/32 10,2÷11,2 16,8÷17,8 34,5 172 38
BU-3090-13 1/2 12,5÷13,5 18,9÷19,9 34,5 121 51
BU-3090-16 5/8 15,6÷16,6 23,1÷24,1 34,5 121 76

Montáž klimatizačních koncovek na hadice 
Pro termoplastové klimatizační hadice (např. FR 5) jsou standardně používány hydraulické koncovky typ Z s 
odpovídajícími objímkami. 
Pro pryžové klimatizační hadice jsou určeny speciální koncovky z hliníku nebo oceli: šroubované, lisované nebo 
uchycené speciálními sponami (systém rychlé montáže).

V případě, kdy má použitá klimatizační hadice nepoškoze-
né koncovky, je možná rychlá oprava hadice naletováním 
stávající koncovky na hadicový nástavec a jeho uchycením 
na novou hadici.

Oprava použitých hadic

Montáž se provádí sešroubováním koncovky s objímkou 
našroubovanou na hadici. Výhodou je možnost montáže 
„v terénu“ bez speciálního nářadí. 

Šroubované koncovky

Koncovky pro lisování mají lisovací objímku integrovanou 
s koncovkou. Lisování se provádí tvarovými čelistmi v lisu 
pro klimatizaci nebo ve standardních armovacích lisech 
FINN-POWER pomocí speciálních čelistí.

Lisované koncovky

Systém koncovek speciální konstrukce, objímek a spon 
umožňuje rychlou a jednoduchou montáž koncovek po-
mocí montážních kleští.

Systém rychlé montáže 




