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ZłączkiZłączki  acetaloweacetalowe
DMfitDMfit



 ProduktyProdukty DMfit DMfit są wykonane z bezpiecznych  są wykonane z bezpiecznych 
nietoksycznych materiałów, spełniających nietoksycznych materiałów, spełniających 
wymagania US FDA, ANSI/NSF-51, 61 oraz SK wymagania US FDA, ANSI/NSF-51, 61 oraz SK 
ZERT. Produkty te znajdują szerokie zastosowanie do ZERT. Produkty te znajdują szerokie zastosowanie do 
przesyłu powietrza i cieczy oraz gazów obojętnych w przesyłu powietrza i cieczy oraz gazów obojętnych w 
instalacjach oczyszczania wody, instalacjach do instalacjach oczyszczania wody, instalacjach do 
przesyłu substancji spożywczych  oraz instalacjach przesyłu substancji spożywczych  oraz instalacjach 
pneumatycznych. Ponadto produkty te nadają się do pneumatycznych. Ponadto produkty te nadają się do 
instalacji próżniowych w różnych zastosowaniach instalacji próżniowych w różnych zastosowaniach 
przemysłowych.przemysłowych.



 Zastosowanie produktów DMfit zapewnia Zastosowanie produktów DMfit zapewnia 
szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi. szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi. 
ProduktyProdukty DMfit  DMfit są przeznaczone do są przeznaczone do 
wielokrotnego montażu. Dostępny zakres wielokrotnego montażu. Dostępny zakres 
wymiarów oferowanych produktów wymiarów oferowanych produktów 
odpowiada szerokiemu obszarowi zastosowań odpowiada szerokiemu obszarowi zastosowań 
przemysłowych.przemysłowych.



Certyfikaty DMfitCertyfikaty DMfit
• Produkty zgodne z wymaganiami           
UK Water Regulation 

• Produkty Dmfita sa dopuszczone do    
kontaktu z wodą pitną i pokarmem 
zgodnie z certyfikatem SK ZERT 

•  Produkty wyprodukowane z 
materiałów zatwierdzonych przez FDA 

•  Produkty są dopuszczone do kontaktu 
z wodą pitną i pokarmem zgodnie z 
certyfikatami NSF 51 i 61. 

•  Produkty stosowane przez Cornelius i 
Coca Cola.



ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE
   złączki do przesyłu różnego rodzaju płynów (w tym złączki do przesyłu różnego rodzaju płynów (w tym 

spożywczych):spożywczych):
instalacje wodociągowe, oczyszczanie wody, baseny, systemy instalacje wodociągowe, oczyszczanie wody, baseny, systemy 
filtracji, dostarczanie wody, napoje, natryskiwanie, automaty z filtracji, dostarczanie wody, napoje, natryskiwanie, automaty z 
kawą itd.kawą itd.

 złączki do pneumatykizłączki do pneumatyki – urządzenia do sprężonego  – urządzenia do sprężonego 
powietrza, pneumatyka, podciśnienie itd.powietrza, pneumatyka, podciśnienie itd.

 instalacje wodociągoweinstalacje wodociągowe – złączki mogą być również  – złączki mogą być również 
wykorzystywane do przesyłu powietrza, gazów, płyny wykorzystywane do przesyłu powietrza, gazów, płyny 
również przesył pod ciśnieniem.również przesył pod ciśnieniem.

 części CNCczęści CNC – mosiężne złączki są wykorzystywane do  – mosiężne złączki są wykorzystywane do 
przesyłu płynów spożywczych, również w instalacjach przesyłu płynów spożywczych, również w instalacjach 
rurowych, chłodnicach itd. Cechują się zastosowaniem metody rurowych, chłodnicach itd. Cechują się zastosowaniem metody 
wtykowej, która umożliwia łatwe rozłączanie i łączenie wtykowej, która umożliwia łatwe rozłączanie i łączenie 
elementów.elementów.



DaneDane  technicznetechniczne



Rodzaje gwintówRodzaje gwintów
Gwinty zewnętrzne:Gwinty zewnętrzne:

 BSPT - gwint stożkowyBSPT - gwint stożkowy
 BSPP - gwint równoległyBSPP - gwint równoległy
 UN – gwint standardowyUN – gwint standardowy
 UNF – UN Fine – gwint dłuższyUNF – UN Fine – gwint dłuższy
 UNS – UN Special – gwint specjalnyUNS – UN Special – gwint specjalny

Gwinty wewnętrzne:Gwinty wewnętrzne:
 F - płaskiF - płaski
 C - stożkowyC - stożkowy
 V - V-typeV - V-type



Przykład zastosowań połączeń wtykowych Przykład zastosowań połączeń wtykowych 
w instalacji sanitarnej i grzewczejw instalacji sanitarnej i grzewczej



Typowa instalacja barowaTypowa instalacja barowa



Instalacja sprężonego powietrzaInstalacja sprężonego powietrza

Zastosowano złączki DMfit (AUC, AEU, ATU, zawory ręczne HV).



Instalacja sprężonego powietrzaInstalacja sprężonego powietrza



Instalacja sprężonego powietrzaInstalacja sprężonego powietrza



Linie produkcyjneLinie produkcyjne



Przegląd ofertyPrzegląd oferty



CDC
Złączki przeznaczone do pneumatyki



ZŁĄCZKI CDC
• Konstrukcja złączek wtykowych pozwala na 

natychmiastowe łączenie przewodów. 

• Gładka krawędź tulei spustowej ułatwia 
szybkie rozłączanie przewodów. 

• Fabrycznie zastosowane uszczelnienie na 
wszystkich gwintach zewnętrznych eliminuje 
konieczność zastosowania dodatkowego 
uszczelnienia.





CDC – rodzaje złączek

• ZAWORY DŁAWIĄCO-ZWROTNE
• ZAWORY RĘCZNE
• ZŁĄCZKI STOP (ZAWÓR KULKOWY)
• ZŁĄCZKI GWINTOWANE I WTYKOWE



Przegląd oferty



Tłumiki Tłumiki służą do redukcji hałasu 
generowanego przez wychodzące 
sprężone powietrze.

Plastik, z którego jest wykonany 
zwiększa odporność na korozję, mało 
waży, ma wydłużony cykl pracy, niskie 
koszty wymiany i może być łatwo 
czyszczony.



Zawory ręczne ślizgowe

Stosowane np. przy filtrach 
powietrza.

Wykonane z aluminium i mosiądzu.



Zastosowanie w przemyśleZastosowanie w przemyśle



Złączki standardowe mosiężne
Zastosowanie: pneumatyka i hydraulikaZastosowanie: pneumatyka i hydraulika
Materiał: mosiądz UNI EN 12164 CW614 NMateriał: mosiądz UNI EN 12164 CW614 N
Powierzchnia: niklowanaPowierzchnia: niklowana
Gwinty: równoległy, stożkowy, metrycznyGwinty: równoległy, stożkowy, metryczny

TIERRETIERRE



Złączki standardowe mosiężne



Złączki wtykowe mosiężne

Zastosowanie: pneumatyka i płyny
Materiał: mosiądz niklowany

Ciśnienie pracy: 
od 4mm do 8mm – 15 BAR do 50 C
od 10mm do 12mm – 10 BAR do 50 C
Temperatura pracy: od -20 C do +70 C



Złączki wtykowe mosiężne



ZEC
węże i spirale włoskie



ZEC
•     Wszystkie przewody produkowane przez 

firmę ZEC są wytwarzane z najwyższej klasy 
100% czystych surowców. W cyklu 
produkcyjnym ZEC, oznaczonym 
certyfikatem UNI EN ISO 9001, nie są 
stosowane surowce drugiego gatunku. Firma 
ZEC stale dba o poprawę jakości swoich 
produktów, jak i poszerza nieustannie swoją 
ofertę, aby dostosować się do potrzeb 
swoich klientów. 



Oferta ZEC’a
• Przewody poliamidowe 
• Przewody polietylenowe i poliuretanowe 
• Przewody spiralne 
• Przewody teflonowe 
• Multiprzewody 
• Akcesoria do przewodów



Węże pneumatyczne 
wykonane z PA6

• Długość odcinków: 
standardowe 
wykonanie – 100mb

• Zakres temperatur: 
od -10 C do + 80 C, 
krótkotrwale do + 
170 C



• Węże pneumatyczne 
wykonane z PA11

• Długość odcinków 
standardowe wykonanie:

• dla średnicy zewnętrznej od 
2mm do 8mm – 100mb

• dla średnicy zewnętrznej od 
9 mm do 40 mm – 50mb lub 
100mb

• na zamówienie – odcinki 50 
lub 1000mb

• Zakres temperatur: od -40 C 
do + 80 C, krótkotrwale do + 
135 C



• Węże pneumatyczne z teflonu PTFE
• Długość odcinków: standardowe 

wykonanie – 100mb
• Zastosowanie: przesył substancji 

chemicznych , spożywczych, farb, 
olejów, rozpuszczalników, detergentów, 
klejów, powietrza, wody, roztworów 
wodnych oraz pary.

• Zakres temperatur: od -60 C do +260 C



• Węże pneumatyczne 
wykonane z PA12

• Długość odcinków 
standardowe wykonanie:

• - dla średnicy zewnętrznej 
od 2mm do 8mm – 100mb

• - dla średnicy zewnętrznej 
od 9 mm do 40 mm – 50mb 
lub 100mb

• na zamówienie – odcinki 50 
lub 1000mb

• Zakres temperatur: od -20 
C do + 80 C, krótkotrwale 
do + 120 C



Węże pneumatyczne z 
polietylenu PE

• Długość odcinków: 
standardowe 
wykonanie – 100mb

• Zakres temperatur: od 0 
C do +40 C

Węże pneumatyczne z PU 
• Długość odcinków 

standardowych – 
100mb

• Zakres temperatur:  -20 
C do +60 C





SHPISHPI
Węże i spirale Węże i spirale 



• Węże PU
• Węże PE
• Spirale z 

terminalami lub 
zakute



KONIEC


