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Podwójnie uszczelnione końcówki węży –
twoje bezpieczeństwo
Połączenia elastyczne pomiędzy punktami zasilania a punktami poboru to obecnie
najbardziej efektywna metoda doprowadzenia mediów gazowych oraz różnej klasy wody do

punktów poboru w laboratoriach.
Do tej pory stosowano połączenia sztywne, które o ile były wykonane prawidłowo zapewniały
bezpieczne funkcjonowanie laboratoriów. Ich wadą jest jednak sam proces instalacji, który jest
pracochłonny i wymaga dużego doświadczenia firm wykonawczych, szczególnie przy mediach
o wysokiej czystości gdzie liczy się bardzo czystość instalowanych przewodów rurowych i sposób
lutowania czy spawania. Jest też zawsze problem ewentualnej rozbudowy takiego systemu czy
zmiany w przypadku wystąpienia konieczności zastosowania większej ilości punktów poboru czy
zamiany stosowanego medium. Wówczas istnieje konieczność dłuższego wyłączenia z pracy takiego
pomieszczenia a czasami nawet całego laboratorium.
W przypadku połączeń elastycznych problemy te nie występują. Instalacja jest prosta i szybka,
połączenia wężowe są indywidualnie dedykowane do każdego rodzaju mediów co daje znaczne
oszczędności czasu instalacji i ewentualnych zmian w trakcie funkcjonowania laboratoriów.
Połączenia giętkie BROEN Uniflex to zestaw podwójnie uszczelnionych gniazd i węży. Połączenia są
bezpieczne gdyż każdy wąż i każde gniazdo są sprawdzane testem szczelności przed opuszczeniem
fabryki w Danii. Producent testuje połączenia tak by dawały 100 pewności do 10 lat użytkowania.
Warto pamiętać o tym przy wyborze dostawcy węży do laboratoriów . Dotyczy to także wody, której
instalacja w formie połączeń giętkich jest powszechna lecz najczęściej są to zwykłe węże sanitarne
kupowane w hurtowniach sanitarnych z pojedynczym uszczelnieniem. Jaki może być efekt
rozszczelnienia takiego węża nietrudno sobie wyobrazić.
Zobacz więcej:
Zestawy na gazy palne, na wodę, na gazy niepalne
/Paweł Chrząszcz/
http://laboratoria.net/aktualnosci/28451.html
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New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na
antybiotyki
Coraz częściej słyszy się w Polsce o zakażeniach powodowanych przez oporną na wszelkie
antybiotyki bakterię New Delhi.

16-11-2018

Niebieskie światło obniża ciśnienie
Ekspozycja na niebieskie światło obniża ciśnienie tętnicze, a tym samym ryzyko chorób układu
sercowo-naczyniowego.

16-11-2018

Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów
Istnieją wystarczające dowody na to, że narażenie na popularne insektycydy fosforoorganiczne w
okresie prenatalnym może prowadzić do zaburzeń neurorozwojowych u dzieci

15-11-2018

Testy konserwacji kosmetyków
Jak to jest z konserwantami zawartymi w kosmetykach ? Szkodzą czy nie? Wywołują alergie, czy nie?

15-11-2018

Dwutlenek węgla zagraża plażom
Wskutek zakwaszenia mórz może dojść do rozpuszczania osadów pod wieloma plażami i wydmami.

15-11-2018

Ilość spalanych kalorii zależy od pory dnia
Pora dnia determinuje to, ile kalorii spalamy w stanie spoczynku.

15-11-2018

Co czwarte dziecko nie je codziennie
śniadania
Zdrowe nawyki żywieniowe mogą budować w najmłodszych szkoły

14-11-2018

Aktywność fizyczna pomaga leczyć nowotwory
Ruch pomaga leczyć raka – takie wnioski płyną z badań przedstawionych przez francuskich
naukowców w trakcie monachijskiego kongresu ESMO 2018.
Informacje dnia: New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na antybiotyki Niebieskie światło obniża
ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów Testy konserwacji kosmetyków Dwutlenek

węgla zagraża plażom Ilość spalanych kalorii zależy od pory dnia New Delhi – bakterie zaraźliwie
odporne na antybiotyki Niebieskie światło obniża ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie
insektycydów Testy konserwacji kosmetyków Dwutlenek węgla zagraża plażom Ilość spalanych
kalorii zależy od pory dnia New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na antybiotyki Niebieskie światło
obniża ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów Testy konserwacji kosmetyków
Dwutlenek węgla zagraża plażom Ilość spalanych kalorii zależy od pory dnia
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