
 

  

 Złączki redukcyjne H-ZR 

H-ZR Złączki redukcyjne H-ZR.12-07/3.5; H-ZR.12-

07/5.5; H-ZR.12-10/8; H-ZR.14-07/3.5; H-ZR.14-

12/10 do łączenia mikrorur o różnych średnicach 

zewnętrznych, natomiast o takich samych średnicach 

wewnętrznych, również do łączenia rurek 

cienkościennych z grubościennymi. Umożliwiają 

łatwe przedłużanie odcinków mikrorurek. 

Przeznaczone są do stosowania w studniach lub 

zasobnikach. Mogą być również stosowane 

bezpośrednio w ziemi, jeżeli nie będą narażone na 

uderzenia dużych kamieni podczas zasypywania. 

Złączki są wielokrotnego użytku, łatwego montażu, 

szybkiego demontażu. Można je wyposażyć w dwa 

zatrzaskowe klipsy (zawleczki), które uniemożliwiają 

przypadkowe wysunięcie rurek. Odporne są na 

działanie substancji występujących w kanalizacji 

kablowej. Złączki są całkowicie wodo- 

i gazoszczelne. 

Właściwości: 

- Wytrzymałość ciśnieniowa wystarczająca dla 

pneumatycznej metody instalacji mikrokabli: 18 bar 

- Przezroczyste - możliwość sprawdzenia obecności 

kabla 

- Niewielki opór przy montażu i duży opór przy próbie 

rozciągania 

- Spełniają normy EN50411-2-8-2009 

- Dodatkowe wyposażenie: klipsy (zawleczki); osłonki  
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Nr kat. Nazwa 
Wytrzymałość 

[bar] 

H-ZR.10-07/3.5 Złączka redukcyjna 10mm na 7/3,5mm 18 

H-ZR.10-07/5.5 Złączka redukcyjna 10mm na 7/5,5mm 18 

H-ZR.12-07/3.5 Złączka redukcyjna 12mm na 7/3,5mm 18 

H-ZR.12-07/5.5 Złączka redukcyjna 12mm na 7/5,5mm 18 

H-ZR.12-10/8 Złączka redukcyjna 12mm na 10/8mm 18 

H-ZR.14-07/3.5 Złączka redukcyjna 14mm na 7/3,5mm 18 

H-ZR.14-10/8 Złączka redukcyjna 14mm na 10/8mm 18 

H-ZR.14-12/10 Złączka redukcyjna 14mm na 12/10mm 18 



 

  

 Akcesoria do złączek: osłonki złączek; klipsy (zawleczki) blokujące 

H-OS; H-CL 

Osłonki złączek H-OS to konieczne rozwiązanie 

w przypadku gdy złączki są stosowane w instalacjach 

doziemnych i są narażone na uderzenia kamieni 

i innych twardych przedmiotów w trakcie 

zasypywania. Osłonki posiadają dwa zatrzaski 

niewymagające użycia narzędzi do ich montażu. 
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H-OS.07 Osłonka złączki prostej do microrurki 7mm 

H-OS.10 Osłonka złączki prostej do microrurki 10mm 

H-OS.12 Osłonka złączki prostej do microrurki 12mm 

H-OS.14 Osłonka złączki prostej do microrurki 14mm 

Klipsy (zawleczki) H-CL zatrzaskowe, które 

uniemożliwiają przypadkowe wypięcie rurek ze 

złączek. Znakomicie spełniają swoje zadanie 

zabezpieczające. Po ich zastosowaniu praktycznie 

nie ma możliwości rozłączenia połączonych rurek bez 

uszkodzenia złączki bądź rurki. Są proste w użyciu, 

nie wymagają użycia narzędzi, wystarczy wcisnąć je 

w miejsce stosowania, jak to się robi ze zwykłą 

zawleczką. 
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Nr kat. Nazwa 

H-CL.07 Clips zabezpieczający do mikrorurki złączki do mikrorurki 7mm 

H-CL.10 Clips zabezpieczający do mikrorurki złączki do mikrorurki 10mm 

H-CL.12 Clips zabezpieczający do mikrorurki złączki do mikrorurki 12mm 

H-CL.14 Clips zabezpieczający do mikrorurki złączki do mikrorurki 14mm 


