
BINKS DEVILBISS
Węże, złączki powietrza i materiału (niskociśnieniowe)
Węże i złączki marki Binks oraz DeVilbiss zostały specjalnie stworzone z myślą  
o przemyśle wykończeniowym.

CarlisleFT.com

Ekranowane węże zgodnie z prawodawstwem europejskim dotyczącym ATEX & CE 

Gładka powłoka zewnętrzna zapewnia łatwe czyszczenie 

Elastyczne i zwrotne, zmniejszają zmęczenie operatora 

Węże mają doskonałą kompatybilność chemiczną 

Trzyczęściowe złącza węża wielokrotnego użytku (mosiądz niklowany) 

Węże powietrza i materiału dostępne na metry lub dostarczane na 150m szpuli 

Szeroka gama połączeń gwintowych BSP & NPS

Korzystanie z najlepszych i najbardziej 
niezawodnych węży powietrza oraz materiału 
jest niezbędne przy wszelkich pracach 
wykończeniowych w celu utrzymania 
optymalnego poziomu produkcji z minimalnym 
przestojem spowodowanym konserwacją.

Wybierając węże lub złączki Binks, DeVilbiss 
lub Ransburg możesz być pewny, że zarówno 
powietrze jak i materiał zostanie dostarczone 
do urządzeń natryskowych w możliwie 
najlepszym stanie, przy określonym ciśnieniu 
oraz w określonej objętości.

Węże oraz złączki Binks, DeVilbiss jak i 
Ransburg to produkty najwyższej jakości, 
stworzone dla utrzymania najwyższej 
wydajności, wytrzymałości oraz żywotności 
użytkowania.

  Odpowiednie dla wszystkich  
  niskociśnieniowych aplikacji  
  wykończeniowych
  Przeznaczone dla większości  
  materiałów natryskowych
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Sprzedaż i serwis odbywają się poprzez globalną
sieć dystrybutorów przemysłowych.
Lokalizacje Carlisle Fluid Technologies
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Basen Pacyfiku: Chiny  Japonia  Australia
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Zalecane użycie – wąż powietrza dla wysokiej jakości 
wykończeń. Odporny na działanie olejów klasy B. 
Zaprojektowany do wszelkich prac wykończeniowych, 
także trudnych zastosowań przemysłowych, szczególnie 
aplikacji wymagających zasilania powietrza wraz z 
jednoczesnym użyciem materiału smarującego a także 
w środowiskach w których występują oleje i smary. 
Doskonały do stosowania z wodą oraz materiałami 
opartymi na wodzie. Zakres temperatur od  
0°C do +90°C (max).
Przewód – EPDM klasa B odporności olejowej.
Oplot – Spiralny oplot wysoce odporny na rozciąganie. 
Zaprojektowany specjalnie dla maksymalnej elastyczności 
(pod ciśnieniem) oraz zachowania najlepszej łączności.
Pokrycie – EPDM, czerwony, gładki. Odporne na 
ścieranie oraz olej.

Zalecane użycie – wysokiej jakości, uniwersalne węże 
materiałowe dla prac wykończeniowych oraz wielu innych 
zastosowań wymagających aplikacji materiałów. Węże te 
są idealne dla żywic oraz rozpuszczalników stosowanych 
w lateksach, epoksydach, poliuretanach, żywicach 
alkidowych, bazach, akrylach, poliestrach, silikonach, 
farbach na bazie oleju oraz wody, lakierach, powłokach 
lateksowych. Zakres temperatur od 0°C do +90°C (max).
Przewód – Nylon.
Oplot – Wysoce rozciągalna syntetyczna plecionka. 
Zaprojekowany specjalnie dla maksymalnej elastyczności 
(pod ciśnieniem) oraz zachowania najlepszej łączności.
Pokrycie – czarna, syntetyczna, gładka guma. Klasa B 
odporności na olej.

Umieść w imadle dopasowany podwójny nypel i dokręć. 
Wkręć nakrętkę na mocowanie i dokręć. Usuń nakrętkę 
i tuleję ze złączki. Odetnij końcówkę węża pod kątem 
prostym i nasuń nakrętkę na wąż około 2 cali od uciętego 
miejsca. Umieść pierścień tulei na wężu w dogodnym 
miejscu. Wciśnij wąż na korpus złączki, obracając nim 
lekko w celu uzyskania prawidłowego osadzenia. Przesuń 
tuleję do przodu i dokręć nakrętkę aż do momentu gdy 
korpus złączki zacznie się obracać. Usuń podwójny 
nypel – wąż i złączka są gotowe do użytku. Wymagane 
narzędzia: imadło, podwójny nypel, klucz nastawny, nóż.

Wybierz numer węża i złączki z tabeli poniżej:
Nr węża Opis Typ
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Rozmiary złączek węży oraz ich numery
1/4 BSP 1/4 NPS 3/8 BSP 3/8 NPS

H-7501 5/16” wąż powietrza czerowny Powietrzny 8 EPDM EPDM   17bar (250psi) PA-HC-4527 P-HC-4527 – –
H-7502 3/8” wąż powietrza czerwony Powietrzny 9.5 EPDM EPDM   17bar (250psi) PA-HC-4528 P-HC-4528 PA-HC-4548 P-HC-4548
H-7503 1/4” wąż materiału czarny Materiałowy 6 Nitril Nylon   34bar (500psi) PA-HC-4523 P-HC-4523 PA-HC-4543 P-HC-4543
H-7504 3/8” wąż materiału czarny Materiałowy 9.5 Nitril Nylon   34bar (500psi) PA-HC-4528 P-HC-4528 PA-HC-4548 P-HC-4548
H-7501-150M 5/16” wąż powietrza czerwony na szpuli (150M) Powietrzny 8 EPDM EPDM   17bar (250psi)
H-7502-150M 3/8” wąż powietrza czerwony na szpuli (150M) Powietrzny 9.5 EPDM EPDM   17bar (250psi)
H-7503-150M 1/4” wąż materiału czarny na szpuli (150M) Materiałowy 6 Nitril Nylon   34bar (500psi)
H-7504-150M 3/8” wąż materiału czarny na szpuli (150M) Materiałowy 9.5 Nitril Nylon   34bar (500psi)  

EPDM oznacza gumę (Etyleno-propyleno-dienowy) Powyższe złączki składają się z trzech części i nadają się 
do ponownego użytku (mosiądz niklowany)

WĄŻ POWIETRZA (czerwony) WĄŻ MATERIAŁY (czarny) Jak zainstalować złączkę  
wielokrotnego użytku

Połączenie to składa się 
z (3) elementów:

A. Obrotowa nakrętka i 
korpus złączki
B. Tuleja
C. Nakrętka

A            B    C

Gotowe do użytku (niskociśnieniowe) zestawy węży
Numer części Opis zestawu węży 1.2 M 1.45 M 5 M 7.5 M 10 M 15 M
H-7501HA-XX* 5/16” czerwony wąż powietrza wyposażony w złącze uniwersalne 1/4”  –    
H-7502HA-XX* 3/8” czerwony wąż powietrza wyposażony w złącze uniwersalne 1/4” – – –   
H-7503HA-XX* 1/4” czarny wąż materiału wyposażony w złącze uniwersalne 3/8” –     

*Przykład numeracji zestawu węży – W celu uzupełnienia numeru części, dodaj pożądaną długość np.:
H-7501HA-15= H-7501 zestaw węża wyposażony w złącze uniwersalne ¼” – o długości 15m


