KLIMATYZACJA
produkty i usługi

Węże do klimatyzacji

WĄŻ

ŚREDNICA

ZACISKANE

OBEJMA

SKRĘCANE

OPLOT

MATERIAŁ

8 - 16

TAK

TAK

-

tekstylny

guma

06 - 16

TAK

-

-

tekstylny

guma

08 - 22

TAK

TAK

-

tekstylny

guma/tworzywo

5 - 35

TAK

-

TAK

stalowy

guma

5 - 35

TAK

-

TAK

stalowy

guma

2 - 25

TAK

-

-

poliestrowy

tworzywo

SAE J2064 TYPE E

SAE J2064 TYPE A

SAE J2064 TYPE E

SAE J2064 TYPE B

SAE J2064 Type B

FREON FR5

Wszystkie nasze węże zgodne są z przyjętą normą
wymogów technicznych SAE J 2064. Oznacza to,
iż węże zostały przetestowane i zaakceptowane
w testach:
 przenikalności na czynnik chłodniczy R134a
 trwałości połączeń końcówki z oprawką
w teście cyklów termicznych
 starzenia się elementów gumowych
 elastyczności w temperaturach ujemnych

 odporności na próżnię
 rozciągliwości i zmian długości
pod wpływem ciśnienia
 ciśnienia rozrywającego
 ciśnieniowych i mechanicznych do
dwukrotności ciśnienia roboczego
 odporności materiału na medium
 traktowania ozonem
 czystości

Wszystkie węże dopuszczone są do zastosowania
z nowym czynnikiem chłodniczym HFO-1234yf

SAE J2196 & SAE J2888

Końcówki i połączenia

Końcówki i połączenia

zakuwane

zakuwane

obejmy

skręcane

STAR-CRIMP

FAST-CRIMP

FRIGO-CLICK

STAR-FIT

-- zakucie dwuczęściowe
-- siła i pewność
połączenia

-- zakucie jednoczęściowe
-- zintegrowana
oprawka i końcówka
-- siła i pewność

-- prosty montaż
w terenie
za pomocą spinek
-- końcówka
wielokrotnego użytku

-- montaż w terenie
-- pewność i siła
montażu końcówki

Połączenia sztywne
połączenia
rurowe

rury gięte
wg specyfikacji klienta

gotowe
zestawy węży

Kg/m2/rok

15

7,5

SAE Type
A&B

RefriStar

5
SAE Type
C&E

4,5
UltraStar

Przepuszczalność czynnika R134a
– w teście wg.SAE J2064

regeneracja
przewodów

Akcesoria

Akcesoria
wąż do gorącego
powietrza santoprene

wąż do gorącego powietrza
włókno szklane

filtry powietrza silnika
i kabinowe

osuszacze

szybkozłącza

szybkozłącza
do napełniania klimatyzacji

przewody do
napełniania klimatyzacji

szczypce do spinek
Frigo-Click

szczęki do złączek
klimatyzacyjnych

ręczne giętarki
do rur

rękaw izolujący
od ciepła z zewnątrz

plastikowa
sprężyna ochronna

Maszyny i narzędzia
ręczne maszyny
elektryczne maszyny
do zaciskania przewodów do zaciskania przewodów

Osłony i otuliny
termiczna
otulina elastomerowa

rękaw izolujący
od ciepła z zewnątrz

Usługi

Zawór rozprężny
Parownik

Czynnik chłodniczy
o niskim ciśnieniu
i temperaturze
Wąż gumowy

Czynnik chłodniczy
o wysokim ciśnieniu
i temperaturze
Wąż gumowy
Wziernik

Kompresor
Kondensator

Czynnik chłodniczy
o wysokim ciśnieniu
i temperaturze

Seryjna produkcja
przewodów

Kompletowanie
przewodów w sety

Produkcja złączy
na zamówienie

Znakowanie przewodów
kodami indywidualnymi

Gięcie
rur

Testowanie szczelności
przewodów

Dostawa produktów
do firmy Klienta

Regeneracja
przewodów

Dlaczego warto z nami współpracować

oferujemy:

oferujemy:

-- połączenia elastyczne
-- połączenia sztywne rurowe
gięte na zamówienie
-- węże klimatyzacyjne
-- cztery systemy montażu
węża z końcówką
-- osuszacze i inne elementy
układu chłodzenia
-- akcesoria

bezpośrednio
od producenta
-- produkty wysokiej jakości
od producenta
z 70-cio letnim doświadczeniem,
-- referencje liderów branży,
-- wąż + końcówka + tuleja +
procedura zakucia + maszyna

-- Punkty Serwisowe
-- Serwis Mobilny 24H
-- centralny magazyn
-- zatowarowanie dedykowane
-- dowóz towaru
-- wsparcie techniczne
-- znakowanie przewodów
indywidualnymi kodami

dogodne formy
współpracy

Twoja korzyść:

szybsze i tańsze
produkcja i serwis

tablica zakuć
system
jakość
manuli hydraulics
-- węże ULTRASTAR odporne
na najnowszy czynnik
chłodniczy HFO-1234yf
-- stały rozwój produktów
w centrach badań i rozwoju

ekologia
i zgodność z normami

Twoja korzyść:

MASZ WSZYSTKO
w jednym miejscu

oferujemy:

-- seryjna produkcja przewodów
-- kompletowanie zestawów
dla producentów maszyn
-- gięcie połączeń sztywnych
-- testowanie szczelności węży
-- produkcja złączy na zamówienie

usługi dla
producentów maszyn

Twoja korzyść:

SZYBSZY montaż

przewodów na maszynach

Rozwiązania branżowe

transport
kołowy

transport
szynowy

MAszyny
budowlane &
Rolnicze

serwis i inne

Kontakt do Twojego
opiekuna Fluiconnecto

Sieć sprzedaży

MADE IN

POLAND

Mysłowice Punkt Serwisowy
ul. Brzezińska 50
Tel: (32) 318 31 54
Kom: +48 696 090 342
myslowice@fluiconnecto.pl

Częstochowa Punkt Serwisowy
ul. Wilsona 30/32 budynek E1
Tel: (34) 366 84 90
Kom: +48 668 112 447
czestochowa@fluiconnecto.pl

Poznań Punkt Serwisowy
ul. Smoluchowskiego 7
Tel: (61) 861 59 00
Kom: +48 660 665 990
poznan@fluiconnecto.pl

Tychy Punkt Serwisowy
ul. Metalowa 3
Tel: (32) 720 53 98
Kom: +48 660 665 992
tychy@fluiconnecto.pl

Wrocław Punkt Serwisowy
ul. Międzyleska 4
Tel: (71) 793 04 75
Kom: +48 606 829 773
wroclaw@fluiconnecto.pl

Łódź Punkt Serwisowy
ul. Wieniawskiego 1/3
Tel: (42) 684 82 70
Kom: +48 795 160 692
lodz@fluiconnecto.pl

Gliwice Punkt Serwisowy
ul. Łabędzka 31
Tel: (32) 270 70 05
Kom: +48 660 436 034
gliwice@fluiconnecto.pl

Lublin Punkt Serwisowy
ul. Energetyków 39
Tel: (81) 441 80 42
Kom: +48 696 046 158
lublin@fluiconnecto.pl

Kraków Punkt Serwisowy
Teren Transbud Nowa Huta
ul. Ujastek 11
Tel: +48 604 150 058
krakow@fluiconnecto.pl

S ERWI S
MOBILN Y
Centrala
Manuli Fluiconnecto Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 50
41-404 Mysłowice
Tel: (32) 222 01 35
hq@fluiconnecto.pl

www.fluiconnecto.pl

całodobowa linia obsługi
serwisu mobilnego

