
Přehled výrobků
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Tlak 
PN (bar)

70  do 32

25 do 6

16

16 do 6

16

16 do 6

25

25 do 6

25

25 do 10

Šířka 
(mm)

45 - 110

138 - 146

60 - 110

140 - 146

60 - 110

140 - 146

45 - 110

140 - 206
280 - 420

45 - 110

140 - 206
280 - 420

Ø 
(mm)

19 - 172

185 - 745

39 - 172

172 - 640 

39 - 172

172 - 640

19 - 172

188 - 2090
Větší na zakázku

33 - 172

185 - 2090
Větší na zakázku

UNI-Grip

Typ

UNI-Flex

UNI-Plastgrip

UNI-Combigrip

UNI-Rep

TECHNICKÁ DATA

Tlak 
PN (bar)

16

16 do 2.5

10

10 do 2.5 

10

10 do 2.5 

16

16 do 2.5 

16

16 do 6

=
 

Pracovní tlak pro nám
ořní aplikace

 
s bezpečnostním

 faktorem
 4x PN

=
 

Pracovní tlak pro prům
yslové, vodárenské použití

 
s 1,5 násobkem

 uvedeného tlaku



3

Silicone
(na vyžádání)

NBR

-20 °C - +80 °C

voda, plyn
olej, palivo
a jiné
uhlovodíky

EPDM

-30 °C - +125 °C

pitná voda odpadní voda, 
stlačený vdzuch,
Alkoholy, pevné
látky

Viton 
(na vyžádání)

-20 °C - +180 °C

ozon, kyslík
kyseliny, plyny
palivo (pouze s vložkou)

Materiál manžety 

Rozsahy teplot 

Médium 

Kotvení

1.4404 / 316 L a
1.4310 / 301

Zámky

1.4571 / 316 Ti

Pouzdro

1.4571 / 316 Ti

Šrouby

A4 – 80 / 316 Ti

Druh materiálu 
 

Standardně W5

Plast - Plast

X

X

X

s jištěním /
bez jištění

jištěný

jištěný

jištěný

bez jištění

bez jištění

Kov - Kov

X

X

X

Kov - Plast

X

X

X

Spojované materiály  

UNI-Grip

UNI-Plastgrip

 
UNI-Combigrip

UNI-Flex

UNI-Rep

TECHNICKÁ DATA
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UNI-Flex & UNI-Rep spojky se vyrábí v různých šířkách

Tlak 
PN (bar)

do 25

do 25

do 25

Šířka 
(mm)

210

280

420

Ø 
(mm)

250 - 2090
Větší na zakázku

300 - 2090
Větší na zakázku

300 - 2090
Větší na zakázku

Typ

UNI-Flex / UNI-Rep

UNI-Flex / UNI-Rep

UNI-Flex / UNI-Rep

=
 

Pracovní tlak pro prům
yslové, vodárenské použití

 
s 1,5 násobkem

 uvedeného tlaku

TECHNICKÁ DATA
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Všestranné použití
 + Vhodné pro různé materiály potrubí
 + Možnost kombinace s jakýmkoli jiným způsobem spojování
 + Spojuje potrubí stejných nebo mírně odlišných průměrů
 + Těsnost pro kapaliny, plyny
 + Rychlá a snadná oprava poškozeného potrubí bez přerušení provozu
 + Instalace i těsnící princip je stejný pro kompletní řadu výrobku
 + Axiálně pevný nebo pružný spoj dle požadavku i na délkové dilatace či náhrada 

montážní vložky

Ekonomické řešení
 + Výrobek je kompletní bez dodatečného sestavování pro okamžité použití
 + Žádná úprava konců potrubí - Jednoduše uřežte potrubí na míru, vycentrujte 

spojku a utáhněte šrouby dle instrukcí
 + Vhodné pro tenkostěnné potrubí
 + Není třeba nákladného nářadí - jen momentový klíč

Spolehlivost
 + Spoj nezatěžuje potrubní sekci namáháním, pružný spoj
 + Kompenzuje axiální pohyb a dovoluje úhlové vyosení
 + Tlakově odolný a těsný spoj dokonce i při nesprávné instalaci
 + Tlumí tlakové rázy a eliminuje chvění 

Snadná manipulace
 + Snímatelný a znovu použitelný spoj
 + Bezúdržbový a bezproblémový po celou dobu
 + Nevyžaduje časově náročné seřízení a použití
 + Snadná technologie spojování bez potřebné specializace pracovníka
 + Vhodné pro výbušné nebo hořlavé prostředí

Odolnost
 + Progresivní těsnící efekt
 + Progresivní kotvící efekt
 + Tepelná i korozivzdorná
 + Dobrá odolnost vůči chemickým vlivům
 + Dlohodobá funkčnost bez údržby

Úspora místa
 + Kompaktní design pro malé prostory
 + Libovolná montážní pozice
 + Nízká hmotnost i ve velkých průměrech
 + Nízké přepravní náklady

 

VELKÁ ŘADA VÝHOD
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Bezpečný Tlumící

UNI-Coupling spojka (2 x DN80) 8,7 kg

PN16; Ø 114,3 mm

Přírubový spoj (2 x 2 ) 21,9 kg

Dlouhodobě a bez pnutí

Bezpečnost
 + Nízká hmostnost 
 + Nízké přepravní náklady

Bezpečnost
 + Pryž absorbuje vibrace / oscilace
 + Redukuje tlakové šoky
 + Redukuje únavové lomy /praskliny
 + Redukce rázů a hlučnosti potrubí
 + Žádné riziko požáru při instalaci
 + Žádné náklady do ochranných opatření
 + Až čtyřnásobná bezpečnost
 + Absorbuje přetlak svojí pružností

Tlumení
 + Zvyšuje životnost potrubních sekcí a armatur
 + Kompenzuje axiální odchylku a úhly
 + Spojka i kompenzátor v jednom

Dlohodobá životnost
 + Progresivní těsnící efekt
 + Progresivní kotvící efekt
 + Tepelná i korozodolná
 + Dobrá odolnost vůči chemickým vlivům
 + Dlohodobá funkčnost

VELKÁ ŘADA VÝHOD
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Použití:
 + Reverzní osmóza
 + Procesní voda
 + Petrochemická potrubí
 + Plynové turbíny
 + Chladící voda
 + Stlačený vzduch
 + Oplach
 + Zkrápěcí systémy
 + Požární rozvody
 + Zásobníky

 + Odpadní voda
 + Balastní systémy
 + Sprinklery
 + Pitná voda
 + Centrální vytápění
 + HVAC
 + Odpadní vody
 + Distribuce vody
 + Distribuce plynu
 + Topení, klimatizace, ventilace

UNI-Coupling má osvědčení pro mnoho speciálních aplikací jako stavba a opravy
lodí, offshore, úprava vody, aplikace v chemickém průmyslu, ve stavebnictví a infrastruktuře.

Nerezové spojky UNI-Coupling mají mnoho předností oproti
podobným spojkám. UNI-Coupling má dvě základní součásti které
ji činí výjimečnou: Patentovanou manžetu která omezuje možnost
úniku média a zvláštní kotvící kroužek který zajišťuje spolehlivé a
bezpečné jištění proti vysunutí.

Se spojkou UNI-Coupling je možné snadno spojit potrubí. Lépe než závitový spoj, rychleji a bez
ochranného procesu než svařovaný spoj a přírubovou spojkou. 

UNI-Coupling se instaluje velmi rychle a díky většímu rozsahu je
možné spojovat potrubí o rozdílném průměru rychleji ,lépe a
bezpečněji než kdykoli před tím. UNI-Coupling nabízí řešení, které
je snadné pro montáž, časovou úsporu a významné snížení nákladů
a následujících komplikací a oprav.  

SPOJUJTE POTRUBÍ LÉPE, RYCHLEJI A BEZPEČNĚ
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Dva druhy spojek UNI-Coupling
UNI-Coupling používá pro obě základní provedení - spojení různých potrubních 
materiálů. Na základě lety prověřeného způsobu spojení, kombinujeme různorodé ma-
teriály potrubí k dosažení optimálního řešení našich zákazníků.

UNI-Grip / UNI-Plastgrip / UNI-Combigrip

Axiálně pevný

UNI-Flex / UNI-Rep

Axiálně pružný

Bezpečnost spoje byla prověřena a certifikována známými instituty, pojišťovnami, tech-
nickými inspektoráty a poveřenými deklaranty pro hlavní průmyslová odvětví. Na UNI-
Coupling se můžete spolehnout.

Základní princip UNI-Coupling.

VYSOKÁ FLEXIBILITA A BEZPEČNOST
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Patentovaná manžeta s integrovaným způsobem kompenzace
dilatací
Žebro s drážkou zajišťuje také stabilitu manžety, takže nerezová podpora manžety je 
nepotřebná, což zvyšuje koroziodolnost. 
Progresivní těsnící efekt je zaručen díky klínovitému tvaru manžety a tento zvyšuje 
těsnosti i při vyšším tlaku. Masivní provedení manžety bez tenkých jazýčků zvyšuje výkon 
manžety.

Požární odolnost
Pro aplikace kde jsou vyžadovány nároky na požární odolnost jako například lodní 
průmysl, spojky UNI-Coupling splňují nároky v souladu s ISO 19921/19922. Tento 
požadavek je splňěn díky doplňkovému ochranému obalu s názvem UNI-Fire

Patentovaná manžeta

Axiálně pružný spojAxiálně pevný spoj

Progresivní kotvení
Při nárustu axiální síly díky tahu potrubí nebo vlivem vnitřího tlaku se speciálně tvrzené 
konce zubů zakusují do povrchu potrubí. Hloubka zákusu zubů do povrchu se pohybuje 
mezi 0,1 - 0,3 mm. Bezkonkurenční tvrdost konců zubů.

Tímto způsobem je možné dosáhnout kotvení i na velmi tvrdých površích, jako jsou 
tenkostěnná nerezová potrubí nebo litinová potrubí. Naklonění zubů asi 5°napomáhá 
kotvení i na lakovaných nebo galvanizovaných površích trubních materiálů. 

VLASTNOSTI A UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ
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DISTRIBUCE V ČESKÉ REPUBLICE

Brno

Prostějov

Kralupy 
nad Vltavou

Olomouc

Praha

Rumburk

Starý Plzenec

Tábor

Teplice 

Týniště nad Orlicí

Valašské 
Meziříčí

Karlovy Vary

Sokolov 

Mariánské Lázně

Cheb

Brno
Tršnická 3, 350 02 Cheb
tel.: 354 437 331, e-mail: cheb@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 15.00 

Cheb
Tršnická 3, 350 02 Cheb
tel.: 354 437 331, e-mail: cheb@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 15.00 

Karlovy Vary
Dubová 390/6A, 360 04 Karlovy Vary
tel.: 353 333 627, e-mail: karlovyvary@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 17.00, so 8.00 - 12.00

Kralupy nad Vltavou
Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 313 034 333, e-mail: zakazky@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 18.00, so 8.00 - 17.00 

Mariánské Lázně
Plzeňská 130, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: 354 602 155, e-mail: m.lazne@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 16.00

Olomouc
Řepčínská 253/110, 779 00 Olomouc
tel.: 585 413 492, e-mail: olomouc@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 15.30

Praha
Libuňská 3, 193 00 Praha 20
tel.: 281 923 290, e-mail: praha@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 15.30

Prostějov
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
tel.: 582 301 041, e-mail: miroslav.hajek@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 

Rumburk
Pražská 465, 408 01 Rumburk
tel.: 412 336 186, e-mail: rumburk@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 15.30 

Sokolov
Chebská ul., 356 01 Sokolov
tel.: 352 627 562, e-mail: sokolov@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 17.00, so 8.00 - 12.00

Starý Plzenec
Smetanova 195, 332 02 Starý Plzenec
tel.: 377 966 371, e-mail: plzenec@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 15.30

Tábor
Chýnovská 2989, 390 02 Tábor
tel.: 381 279 061, e-mail: tabor@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 6.30 - 15.30

Teplice
Proboštovská 1989, 417 12 Teplice - Proboštov
tel.: 417 560 140, e-mail: teplice@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 15.30

Týniště nad Orlicí
Václava Opatrného 542, 517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: 494 371 041, e-mail: tyniste@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 16.00

Valašské Meziříčí
Uhelná 13, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 757 900, e-mail: valmez@heckl.cz
otevírací doba:
po - pá 7.00 - 15.30
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POZNÁMKY



KERKDIJK-ZUID 11A  |  5492 HW SINT-OEDENRODE  |   P.O. BOX 152  5490 AD SINT-OEDENRODE   |  THE NETHERLANDS

UNI-COUPLING BV  |  T +31 (0) 88 7654488  |  F +31 (0) 88 7654490  |  E SALES@UNI-COUPLING.COM
WWW.UNI-COUPLING.COM

REGIONALNÍ MANAŽER PRODEJE: MARTIN MIKOVIČ

M.MIKOVIC@UNITEDPIPELINEPRODUCTS.COM  |  T +420 777 555 4458

DISTRIBUTOR ČR: HECKL s.r.o.

ZAKAZKY@HECKL.CZ | T +420 313 034 333


