
Eurotisflex 
Swing DN 12 MF ½"

EN 14800:2007

Neobmedzená životnosť
Požiarna odolnosť 650° C/30 min.
Otočná koncovka zamedzí skrúteniu 
hadice pri montáži a manipulácií  
s plynovým spotrebičom
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S A F E T Y  S Y S T E M
I T A L Y

Nerezová plynová hadica
Otočná 
koncovka

Nerezové bezpečnostné 
plynové hadice
s otočnou koncovkou Eurotis- 
flex Swing sú certifikované 
podľa EN 14800 a preukázanie 
zhody bolo prevedené podľa 
Systému 1 tejto normy.  
To znamená, že tieto výrobky 
boli skúšané na reakciu na  
oheň a môžu byť použité aj  
v priestoroch, kde je vyžado- 
vaná táto odolnosť, napríklad 
verejný sektor, panelové  
domy a podobne.     

Uvedené ceny sú bez DPH

Dĺžka 500 mm 15,24 €

16,76 €

18,51 €

20,29 €

22,87 €

24,84 €

Dĺžka 700 mm

Dĺžka 1 000 mm

Dĺžka 1 250 mm

Dĺžka 1 500 mm

Dĺžka 2 000 mm
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Konštrukcia bezpečnostnej 
plynovej hadice Eurotisflex 
Swing s otočnou koncovkou

1. Otočná koncovka umožňuje manipuláciu s plynovým 
spotrebičom: vonkajší závit Rp ½". Pretočenie koncovky 
po dokončení montáže okolo svojej osi zamedzí skrúteniu 
hadice a prípadnému povoleniu spoja hadice. 

2. Vnútorná časť:  zvlnená hadica z austenitickej nere-
zovej ocele AISI 304L (1.4301 podľa EN 10028-7). 

3. Stredná časť: opletenie nerezovým drôtom AISI 304 
(1.4301 podľa EN 10028-7) pre vystuženie a ochranu proti 
mechanickému poškodeniu. Spevnenie hadice piatimi 
prameňmi drôtov o hrúbke 0,3 mm zaistí rovnomerné kom-
plexné pokrytie vnútornej hadice, ktoré je nevyhnutné 
pre získanie odolnosti Reakcie na oheň podľa 5.11.2  
EN 14800. Hadica je pri tejto skúške vystavená účinku  
jednotlivého horiaceho predmetu podľa EN 13823.

4. Vonkajšia časť: poťah je tvorený zo samo zhášajúceho 
PVC pre ochranu hadice proti chemickým vplyvom. 

5. Prevlečná matica G ½": hadica je dodávaná spoločne 
s plochým NBR tesnením.

Kód Rozmer Dĺžka mm Cena €  
53960 ½" MF 500 15,24
53961 ½" MF 700 16,76 
53962 ½" MF 1 000 18,51
53963 ½" MF 1 250 20,29
53964 ½" MF 1 500 22,87
53965 ½" MF 2 000 24,84

Plynová hadica Eurotisflex Swing  Eurotisflex 
Swing DN 12  
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Vďaka svojej konštrukcií je  
hadica veľmi pružná, ohybná,  
s minimálnym polomerom  
ohybu pre inštaláciu a použitie  
50 mm (podľa 5.14.1 EN 14800).

Odolnosť proti vysokej teplote 
podľa EN 1775:1998 
(650°C/30 min.).

Reakcia na oheň – Systém pre- 
ukazovania zhody 1 podľa  
EN 14800 umožňuje montovať 
túto hadicu do priestorov,  
v ktorých predpisy vyžadujú 
reakciu na oheň – verejný sektor, 
bytové domy atď. (hadica bola 
vystavená účinku jednotlivého 
horiaceho predmetu). Toto je 
doložené štvorčíslím za symbo-
lom                 , ktoré vydáva  
príslušný certifikačný úrad.

Pripojenie hadíc za bežné ply- 
nové ventily, samotná hadica  
má bezpečnostný charakter.
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Uvedené ceny sú bez DPH


