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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

Zařízení pro testování hydraulických hadic
P 160, P 160B, P 160E

Zařízení UF-P160/P (UF-P160B/P), UF-P160E/P standardně dodávána se sadami adaptérů STECKO (UF-405901, 
UF-405902) a antikorozní kapalinou (UF-EM10L).

UF-P160-P

UF-P160E-P

UF-P160B-P

Zařízení pro testování hydraulických hadic statickým tlakem. Jsou určena pro provádění koncové kontroly jakosti 
vyrobených hadic.

Charakteristika:
- uzavíratelná pracovní komora s bezpečnostním okruhem, uzavírajícím přívod tlaku při otevření komory,
- uzavřený okruh pracovního média se zásobníkem o objemu 100 l (P160), 25 l (P160E),
- pracovní médium: antikorozní emulze voda-olej, bezpečná pro používání a životní prostředí,
- možnost testování hadic (také v rolích) a pevných rozvodů a jiných hydraulických komponent (ventily, válce 

apod.),
- testované hadice jsou připojeny k zařízení pomocí adaptérů STECKO,
- procedura testování je poloautomatická s rychlým naplněním a odvzdušněním testované hadice,
- ve verzi P160B umožňuje elektronické ovládání tisk protokolů z testů, jejich uchovávání a zpracování dat.

parametr
index zařízení

dodatečné vybavení index UF-P160-P 
(UF-P160B-P) UF-P160E-P

zkušební tlak [bar] 120 ÷ 1300 sada adapterů STECKO - metrická (DN4 - DN12) UF-405901

pohon pneumaticko-hydraulický 
násobič sada adapterů STECKO - palcová (1/4” - 3/4”) UF-405902

průtok [l/min] 1,1 antikorozní kapalina 10 l UF-EM10L

přívod tlakového vzduchu 7 bar, 20 Nl/min filtr (bez vložky)) UF-600901

rozměry prac. komory [mm] 1590x795x370 1200x600x500 vložka filtru 5 µm UF-6004

vestavné rozměry [mm] 2210x950x1325 1400x600x1200 vložka filtru 12 µm UF-6005

hmotnost bez média [kg] 210 zařízení pro čištění hadic (P 160) UF-405903

standardní příslušenství návod k obsluze, sací filtr 100 µm, 
jednotka úpravy vzduchu

čerpadlo pro rychlé plnění (P 160) UF-405904

nízkotlaké testování 20 ÷ 120 bar (P 160) UF-ND160
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Hydraulická hadice (s koncovkami) se umístí 
mezi dvě testovací hlavice a uchytí rychloupí-
nacími držáky. Hrana lisovací objímky je opřena 
o opěrnou desku. Hydraulický systém dotlačuje 
těsnící kužely k vnitřní hraně koncovky a zajiš-
ťuje tak utěsnění testované hadice bez nutnosti 
použití šroubovaných adaptérů.

rychloupínací držák

zóna utěsnění

hydraulický přítlak

Zařízení pro testování hydraulických hadic
P 200B, P 200BH

Princip funkce
rychloupínacího systému hadic

Zařízení pro testování hydraulických hadic statickým tlakem. Jsou určena pro provádění koncové kontroly jakosti 
vyrobených hadic.

Charakteristika:
- uzavíratelná pracovní komora s bezpečnostním okruhem, uzavírajícím přívod tlaku při otevření komory,
- uzavřený okruh pracovního média se zásobníkem o objemu 100 l
- pracovní médium: antikorozní emulze voda-olej, bezpečná pro používání a životní prostředí,
- možnost testování hadic (také v rolích) a pevných rozvodů a jiných hydraulických komponent (ventily, válce 

apod.),
- testované hadice jsou připojeny k zařízení pomocí systému rychloupínaní s dotěsněním hydraulickým přítlakem,
- procedura testování je automatická s rychlým naplněním a odvzdušněním i automatickým vyprázdněním tes-

tované hadice,
- vysoká efektivita testování : do 1000 hadic (DN12, L=800 mm) za 8 hod směnu,
- ve verzi P160B umožňuje elektronické ovládání tisk protokolů z testů, jejich uchovávání a zpracování dat.

UF-P200B-P
(UF-P200BH-P)
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parametr index zařízení dodatečné vybavení index UF-P200B-P UF-P200BH-P

zkušební tlak [bar] 120 ÷ 1300 120 ÷ 3000

opěrné desky o průměr zalisování XX
od 8 do 42 mm (12 ks)

UF-HS400-.....

pohon pneumaticko-hydraulický 
násobič

průtok [l/min] 1,1

čerpadlo pro rychlé plnění [l/min] 4,5
těsnící kužely (6 ks)

UF-DSP400-.....

UF-BDSP400-.....

přívod tlakového vzduchu 7 bar, 20 Nl/min
napájení 400 V, 0,38 kW
rozměry pracovní komory [mm] 1590x795x370

těsnící kužely - záslepky (3 ks)
vestavné rozměry [mm] 2210x950x1325
hmotn. bez média [kg] 210 těsnící deska (120°) UF-DS400-1

standardní příslušenství
návod k obsluze 
sací filtr 100 µm, 

jednotka úpravy vzduchu

nízkotlaké testování 20 ÷ 200 bar UF-ND200

antikorozní kapalina 10 l UF-EM10L

Zařízení pro testování hydraulických hadic
P 200B, P 200BH

Zařízení UF-P200B-P, UF-P200BH-P jsou standardně dodávány se sadami opěrných desek (UF-HS400-...) těsní-
cích kuželů (UF-DSP400-..., UF-BDSP400-...), těsnící deskou (UF-DS400-1) a antikorozní kapalinou (UF -EM10L).

Příklady praktického použití rychloupínání hadic v zařízení P200B (P200BH)
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Zařízení BC1200 EES má jeden přípojný blok 
pevný a jeden posuvný - v závislosti na délce 
hadice. Plnění a testování probíhá automaticky 
dle programu zkoušky nastaveného na ovlá-
dacím panelu (zkušební tlak, doba, v případě 
pulzní zkoušky max. tlak a čas, čas prodlevy, 
počet cyklů do konce zkoušky). Výsledek testu 
může být vytištěn na tiskárně, kterou lze přiob-
jednat k zařízení BC1200 EES.

Zařízení pro testování hydraulických hadic
BC1200 ECO, BC1200 E, BC1200 EES

parametr index zařízení
OP-BC1200 ECO OP-BC1200 E OP-BC1200 EES

zkušební tlak [bar] 30 ÷ 1200 100 ÷ 1200
pohon pneumatický násobič elektrická hydraulická pumpa, hydraulický násobič 1:10
pohon - 400 V, 50 Hz, 3-fázový.
zkušební kapalina hydraulický olej
objem zásobníku oleje [l] 30 110
průtok při plnění [l/min] 1,5 17
ovládaní ruční ruční elektronické
proces testování ruční ruční automatické
počet a rozměr přípojek 1 x 1/4” BSP 3 x 1/4” BSP 9 x 1/4” BSP
osvětlení testovací komory - - ano
rozměry testovací komory [mm] 1200x550x250 2000x830x500 2000x830x300
vnější rozměry [mm] 1500x600x1200 2500x875x1200 2500x955x1200
hmotnost [kg] 140 619 533

Zařízení pro testování hadic, válců a jiných komponent hydraulických systémů statickým a pulzním tlakem.
Zařízení BC1200 ECO je menší verze pro testování hadic, ovládaná ručně a poháněná stlačeným vzduchem  
(bez elektrických komponent). Přípojná deska je vybavena speciální rychlospojkou, umožňující  snadnou montáž 
testované hadice do malé zkušební komory.
V zařízení BC1200 E jsou oba konce testované hadice připojeny do přípojných bloků na levé straně testovací 
komory. Plnění a testování probíhá ručně - regulací ventilů a přívodu tlaku. Tlakové rázy také ručně - otevíráním 
uzavíracího ventilu.

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

BC1200 E BC1200 EESBC1200 ECO




