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PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro technické plyny

Koncovky na hadice pro vysokotlaké plyny

Pro hadice na vysokotlaké plyny je používána řada druhů koncovek s komplikovanými tvary. Většina těchto 
koncovek má přípojku odpovídající ventilu tlakových lahví. Typy přípojek tlakových lahví jsou popsány v normě 
PN-81/M-69229 a v normě DIN477-1. Tyto normy specifikují řadu typů přípojek (rozměry, závity) a určují jejich 
použití pro určité plyny. Rozměry a tvary hadicového trnu závisí na rozměru a typu hadice (hydraulické pryžové, 
termoplastové, teflonové, kovové, SPIR STAR®). Materiál koncovek musí být odolný působení plynů, při čemž 
použití některých materiálů je zakázáno (např. měď a její slitiny pro acetylen a čpavek). Standardním řešením jsou 
koncovky z nerezi AISI 304 s mosaznou maticí.
Lze dodat také jiné druhy koncovek dle norem nebo specifikace zákazníka: úhlové koncovky, vyrobené z jiných 
materiálů např. galvanizovaná ocel, nerez AISI 316.

typ hadice
index

DN6 (1/4”) DN8 (5/16”) DN10 (3/8”) DN12 (1/2”)

Vnitřní závit G-3/4” (3/4”-BSP), přípojka dle PN-81/M69229 (DIN477-1 nr 9)
Materiál: koncovka - nerez AISI 304, matice - mosaz, plyny: kyslík, karbogen.

termoplastické, 
hydraulické TI-ZBW170-12-04-SS-MO TI-ZBW170-12-05-SS-MO TI-ZBW170-12-06-SS-MO TI-ZBW170-12-08-SS-MO

teflonové HPG HI - - - -
teflonové HPG AF-TLBW170-12-04-SS-MO AF-TLBW170-12-05-SS-MO AF-TLBW170-12-06-SS-MO -

kovové TB-SBW170-12-04-SS-MO - TB-SBW170-16-06-SS-MO TB-SBW170-12-08-SS-MO

Vnitřní závit Withwort W21,8x1/14”, přípojka dle PN-81/M-69229 (DIN477-1 nr 6)
Materiál: koncovka - nerez AISI 304, matice - mosaz, plyny.: amoniak, argon, oxid uhličitý, hélium.

termoplastické, 
hydraulické TI-ZWW170-21-04-SS-MO TI-ZWW170-21-05-SS-MO TI-ZWW170-21-06-SS-MO TI-ZWW170-21-08SS-MO

TI-ZWW270-21-08-SS-MO

teflonové HPG HI AF-HWW170-21-04-SS-MO - - -
teflonové HPG AF-TLWW170-21-04-SS-MO AF-TLWW170-21-05-SS-MO AF-TLWW170-21-06-SS-MO -

kovové TB-SWW170-21-04-SS-MO - - -

Vnitřní závit Withwort W21,8x1/14”L (levý závit), přípojka dle PN-81/M-69229 (DIN477-1 nr 1)
Materiál: koncovka - nerez AIS 304, matice - mosaz, plyny.: vodík, metan, jiné hořlavé plyny.

termoplastické, 
hydraulické TI-ZWW170-21L-04-SS-MO TI-ZWW170-21L-05-SS-MO TI-ZWW170-21L-06-SS-MO -

teflonové HPG HI AF-HWW170-21L-04-SS-MO
AF-HWW270-21L-04-SS-MO - - -

teflonové HPG AF-TLWW170-21L-04-SS-MO AF-TLWW170-21L-05-SS-MO AF-TLWW170-21L-06-SS-MO -
kovové TB-SWW170-21L-04-SS-MO - TB-SWW170-21L-06-SS-MO -

Vnitřní závit Withwort W24,32x1/14”, přípojka dle PN-81/M-69229 (DIN477-1 nr 10)
Materiál: koncovka - nerez AISI 304, matice - mosaz, plyny - dusík.

termoplastické, 
hydraulické TI-ZWW170-24-04-SS-MO - TI-ZWW170-24-06-SS-MO TI-ZWW170-24-08-SS-MO

teflonové HPG HI AF-HWW270-24-04-SS-MO - TI-HWW270-24-06-SS-MO -

teflonové HPG AF-TLWW170-24-04-SS-MO
AF-TLWW270-24-04-SS-MO

AF-TLWW170-24-05-SS-MO
AF-TLWW370-24-05-SS-MO AF-TLWW170-24-06-SS-MO -

kovové TB-SWW-170-24-04-SS-MO - - -
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