
 
 
 

Manometry a plnící hadice         
                                                                                                           
                                                                                                     
Manometry pro měření tlaku chladiva.  Průměr manometrů  
je 60mm. Třída přesnosti obvykle 1,6 .  
Na přání je možné dodat manometry plněné glycerinem  
manometry třídy přesnosti 1,0. Manometry jsou se spodním  
vývodem. 
 
 
Manometry jsou dodávány pro různé kombinace chladiv. 
Běžně jsou dodávány manometry pro chladiva  R22, R134a,  
R404a, R507, R407C a R410. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manometry v manometrových bateriích  
jsou výměnné.  Nedoporučuje se však častá 
výměna , jelikož dochází k opotřebení 
závitů a tím ke snížení těsnosti. Baterie 
REFCO jsou vybaveny  manometry s 
válcovým koncem a jemným závitem. 
Baterie CPS jsou vybaveny  manometry s 
kuželovým závitem. 

 
 
 
             Uzavírací ventil na hadici 
 
              Tento uzavírací ventil je možné namonto 
              vat na všechny běžné plnící hadice.  
              Slouží k zamezení úniku chladiva, které se  
               nachází v plnící hadici. Ventily se dodáva 
               jí v sadě 3 kusů. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Plnící hadice  
 
Plnící hadice na chladivo jsou dodávány 
jednotlivě, nebo jako sady  
3 ks.  Hadice jsou opatřeny otočnými 
koncovkami se standardním závitem  
7/16" UNF. 
Hadice jsou dodávány v následujících 
délkách: 60,90,120,150,180,300cm 
Tučně vytištěné rozměry jsou dodávány 
přednostně. 
 
Plnící hadice pro chladivo R410 A 
Plnící hadice pro toto chladivo jsou 
vyrobeny z  materiálu, který odolává 
vyšším tlakům, s kterými chladivo R410A 
pracuje. Hadice jsou dodávány ve dvou provedeních. 
a)  obě šroubovací koncovky jsou opatřeny závitem  7/16" UNF. Tyto hadice lze použít pro  
     evropské a americké výrobky. 
b)  jedna koncovka je opatřena závitem 7/16"-20UNF a druhá koncovka je opatřena závitem 
      1/2"-20UNF.  Tyto hadice se používají pro japonské výrobky. 
 

Adapter Flex pro R410A. Vnější 
závit 7/16UNF, vnitřní závit 1/2" 
 
 
 

 
 
315.9900 Ventil uzavírací na hadice - sada 3ks 
325.9908 Těsnění k plnící hadici P 509/6-sada 6 
325.9910 Těsnění bílé T 509 T pro hadice 7/16UNF-sada 10ks 
325.9921 Sada plnících hadic 3x915mm, barevné 
325.9922  Sada plnících hadic 3x1200mm, barevné 
325.8042 Sada plnících hadic 3x1800mm-60BAR - 7/16UNF 
325.9804 Sada plnících hadic 150cm pro R410A 
481.1041         Manometr nízkotlaký (sací) R134/404a/507 
481.1042          Manometr vysokotlaký 134/404a/507 
484.1403    Baterie ventilová R12/502/22  
484.1405   Baterie manometrová R 410A 
484.1422  Baterie manometrová R134a,404a,507 
4810.1051 Manometr vysokotlaký  R134a,404a,22,407C 
4810.1050 Manometr nízkotlaký  R134a,404a,22,407C 
4810.1041        Manometr nízkotlaký R134a,404,407C 
4810.1042        Manometr vysokotlaký R 134a, 404, 407C 
4840.1422  Baterie manometrová R134a,404a,407C 
4840.5730 Baterie manometrová.R410a,+3hadice+kufr 
4840.5732 Adaptér Flex  A7/16UNF-20 x I 1/2"-20UNF (adaptér R410A) 
 
 


