
Tato instrukce obsahuje doporučení a pokyny pro instalaci a používání průmyslových 
hadic RONDO.

Nedodržení níže uvedených doporučení může vést ke zkrácení životnosti, poruše nebo 
poškození hadice a následně ke ztrátě důvodu pro případnou reklamaci.

Varování! Všechny činnosti by měly být prováděny v souladu s BOZP.

Změny vyhrazeny.

Pokyny pro montáž  
a použití průmyslových hadic
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Řezání hadic s kovovou spirálou

Přeřízněte stěnu hadice 
např. nožem mezi 
spirálami.

Drát přestřihněte kleštěmi a 
přeřízněte vyčnívající konce, 
poté konce hadic zajistěte 
proti odvíjení, např. stahovací 
objímkou. Dávejte pozor, 
abyste nezanechali nařezaný 
profil.

Varování! Vezměte prosím na vědomí, že po přeřezaní hadice dojde ke ztrátě práva na vrácení zboží.

2



Uzemnění spirály hadice

Oddělte nožem konec 
drátu od stěny hadice 
a očistěte jej např. 
brusným papírem.

Připojte drát hadice  
k uzemňovacímu kabelu 
a poté kabel připojte  
k zemi.

Aby se zabránilo hromadění elektrostatických nábojů nezapomeňte řádně uzemnit všechny 
součásti instalace. Uvedené hodnoty povrchového odporu jsou splněny, pokud je hadice správně 
uzemněna.
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Montáž

Nasuňte hadici na výstup 
příruby a utáhněte ji např. 
stahovací objímkou.

Hadice by měly být 
instalovány tak, aby 
směr proudění média 
souhlasil se směrem 
označeným na hadici 
(neplatí pro hadice typu 
KLIN a Vacuum)
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~3 kg

Při instalaci hadic 
zajistěte neutrální průtok 
média s ohledem na 
minimální poloměr 
ohybu. Dbejte na to,  
aby se hadice 
nedotýkala stěn, hran 
stroje nebo jiných 
předmětů.

Při vodorovném zavěšení 
hadice vzdálenost mezi 
závěsnými body by měla 
taková, aby zatížení 
nepřesahovalo 3 kg. 
Mějte na paměti, že 
sama váha hadice tvoří 
zatížení. (platí pro hadice 
typu KLIN).
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~3 kg

Při svislém zavěšení 
hadiceby měly být 
vzdálenosti mezi 
upevňovacími body 
uspořádány tak, aby 
zatížení nepřesahovalo 
3 kg na upevňovací bod 
(platí pro hadice typu 
KLIN).

Je třeba zabránit 
axiálnímu kroucení, 
ohybovým zatížením  
a odchylkám od osy.
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