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HYPERLINE FX
Materiał węża:

Wzmocnienie:

Temp. pracy:

Wewnątrz gładki, zewnętrznie
karbowany PTFE (teflon)
Pojedynczy oplot ze stali AISI 304
(wersja SS) lub z aramidu (wersja AM)
-70°C do +260°C - wersja AM do +180°C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury)

Wąż HYPERLINE FX wykonany jest z gładkiego wewnątrz a karbowanego na zewnątrz PTFE. 
Dzięki temu uzyskano połączenie zalet związanych z gładką powierzchnią wewnętrzną (łatwość 
czyszczenia węża, niezaburzony przepływ) i dużą elastycznością charakteryzującą węże kar-
bowane. HYPERLINE FX SS jest odporny na pełną próżnię do temperatury +130°C.

Charakterystyka:

Przy temperaturze pracy powyżej +160°C dla FXSS i +130°C dla FXAM maksymalne 
ciśnienie robocze podane w tabelach należy obniżyć o 1% na każdy 1°C wzrostu tempe-
ratury. Przykładowo przy temperaturze +170°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża 
AF-FXSS-10 wynosi:
  80 bar - (170°C - 160°C) x 1 = 80 bar - 10% = 72 bar.

Zastosowanie: Wąż HYPERLINE FX jest optymalnym rozwiązaniem w zastosowaniach przemysłowych, gdy 
wymagane są duże przepływy, odporność chemiczna i temperaturowa, odporność na przeni-
kanie. Szeroko stosowany w motoryzacji (układy paliwowe, układy smarowania), chłodnictwie, 
w instalacjach parowych i gazowych.
Nie jest odpowiedni w przypadku, gdy wymagane są końcówki z integralną warstwą PTFE (w 
takiej sytuacji zalecany wąż BIOFLEX). 

uwaga - dla wersji antystatycznej na końcu indeksu należy dodać AS.

Standardowymi końcówkami dla węża HYPERLINE FX są końcówki typ Z (patrz WYSOKIE CIŚNIENIA).

TUBES INTERNATIONAL® wykonuje na zamówienie kompletne przewody wg. specyfikacji klienta (długość, śred-
nica, rodzaje końcówek).

Na rysunkach obok przedstawio-
no różnicę pomiędzy konstrukcją 
konwencjonalnego węża PTFE 
(rys.1) a HYPERLINE FX (rys.2).rys. 1 rys. 2

Dostępne są również wersje węża w oplocie z innych materiałów, np. polipropylen. Istnieje możliwość wykonania 
węża HYPERLINE w oplocie ze stali AISI 304 i dodatkową warstwą ochronną z gumy EPDM, gumy silikonowej, 
PVC, nylonu lub innego tworzywa.

HYPERLINE FX

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

indeks 
(wersja SS)

indeks 
(wersja AM)

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 
(wersja SS) 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 
(wersja AM) 

[mm]

ciśnienie 
robocze 
SS/AM 
[bar]

promień 
zagięcia 
SS/AM 
[mm]

AF-FXSS-06 AF-FXAM-06 6,8 9,6 9,6 88/62 19/38
AF-FXSS-08 AF-FXAM-08 7,9 10,6 10,6 84/59 19/38
AF-FXSS-10 AF-FXAM-10 10 13,5 13,5 80/56 25/50
AF-FXSS-13 AF-FXAM-13 13,6 17,5 17,5 60/42 38/76
AF-FXSS-16 AF-FXAM-16 16,7 21,4 21,4 50/35 50/100
AF-FXSS-19 AF-FXAM-19 19,8 24,2 24,2 42/29 63/126
AF-FXSS-25 AF-FXAM-25 26,4 31,7 31,7 40/28 75/150
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HYPERLINE V (VISIFLON)
Materiał węża:
Wzmocnienie:

Temp. pracy:

Spiralnie karbowany PTFE (teflon)
Oplot ze stali AISI 304 (wersja SS)
Oplot z polipropylenu (wersja PB)
Bez oplotu (wersja TO)
Od -70°C do +230°C (wersja SS)
Od -30°C do +100°C (wersja PB)
Od -70°C do +100°C (wersja TO)

Warstwa wewnętrzna wykonana jest z wysokiej jakości karbowanego PTFE zapewniającego 
wyjątkową elastyczność węża i odporność na wibracje. Oplot w wersji SS wykonany jest z wy-
żarzonego drutu ze stali nierdzewnej AISI 304. Wersja PB posiada oplot z pomarańczowego 
włókna polipropylenowego charakteryzującego się niską masą i dużą odpornością chemiczną. 
Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 50% ciśnienia roboczego wersji SS. Wersja TO nie posia-
da oplotu, jest bardzo lekka i pozwala na wzrokową kontrolę przepływu medium. Maksymalne 
ciśnienie robocze wynosi 2 bary. Wszystkie wersje wykonywane są również jako antystatyczne 
(AS) o rezystancji R <108 Ω zgodnie z normą ISO 8031 aneks A. HYPERLINE V SS jest odporny 
na pełną próżnię do temperatury +130°C (wersja TO i PB do +80°C).

Charakterystyka:

Przy temperaturze pracy powyżej +130°C maksymalne ciśnienie robocze podane w ta-
belach należy obniżyć o 1% na każdy 1°C wzrostu temperatury. Dla wersji PB 5% na 1°C 
powyżej +80°C. Przykładowo przy temperaturze +170°C maksymalne ciśnienie robocze 
dla węża AF-VFSS-10 wynosi:
  60 bar - (170°C - 130°C) x 1 = 60 bar - 40% = 36 bar
Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4:1.

Zastosowanie: Ze względu na unikalne właściwości PTFE (duży zakres temperatur pracy, odporność na więk-
szość substancji i związków chemicznych, znikoma przyczepność powierzchniowa) szeroko 
stosowany do przesyłu substancji chemicznych, spożywczych, paliw, olejów, farb, rozpuszczal-
ników, klejów, barwników, detergentów, pary wodnej, itp.

* dla wersji antystatycznej przykładowy indeks: AF-VFSS-10AS, dla wersji PB przykładowy indeks: AF-VFPB-10

HYPERLINE V (oplot ze stali AISI 304)

Standardowymi końcówkami dla węża HYPERLINE V są końcówki proste z gwintem wewnętrznym BSP z uszczel-
nieniem stożkowym 60° i z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT, wykonane ze stali ocynkowanej, stali AISI 316 
lub z polipropylenu (gwint zewnętrzny). Mogą być stosowane inne końcówki np. metryczne, JIC, NPT, kołnierzowe, 
rurkowe, DIN 11851, SMS, TRICLOVER, końcówki kątowe i wiele innych.

TUBES INTERNATIONAL® wykonuje na zamówienie kompletne przewody wg specyfikacji klienta (długość, śred-
nica, rodzaje końcówek).

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

indeks*
średnica 

nominalna 
[cal]

średnica 
przelotu 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

długość 
maksymalna 

[m]
AF-VFSS-10 3/8 6,3 11,95 60 19 0,13 40
AF-VFSS-13 1/2 9,5 15,25 47 25 0,20 40
AF-VFSS-16 5/8 12,7 21,2 40 38 0,25 30
AF-VFSS-19 3/4 16 22,7 32 50 0,34 30
AF-VFSS-25 1 22,2 30,6 26 63 0,47 25
AF-VFSS-32 1.1/4 28,2 36 25 75 0,63 20
AF-VFSS-38 1.1/2 35 47 20 115 0,90 10
AF-VFSS-50 2 47 61 15 130 1,25 10
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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

PHARMALINE N
Materiał węża:

Wzmocnienie:

Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

Wewnątrz gładki, zewnętrznie
karbowany PTFE (teflon)
Oplot ze stali AISI 316
(od 1/2” dodatkowo spirala AISI 316)
Biały silikon
Od -73°C do +204°C
(ciśnienie robocze zależne od temperatury)

Charakterystyka:

Zastosowanie:

uwaga - dla wersji antystatycznej na końcu indeksu należy dodać AS.

Do węży teflonowych PHARMALINE N przeznaczone są końcówki serii AF-PHX (np. AF-PHXTC - końcówki TRIC-
LOVER) oraz tuleje zaciskowe serii AF-BFXT3. Do węża PHARMALINE N można również stosować końcówki 
serii AF-T (więcej - patrz strona „Końcówki do węży PHARMALINE N I PHARMALINE X”).

TUBES INTERNATIONAL® wykonuje na zamówienie kompletne przewody wg. specyfikacji klienta (długość, śred-
nica, rodzaje końcówek).

indeks
średnica 

nominalna 
[mm]

średnica 
przelotu 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

ciśnienie 
rozrywające 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

długość 
maks. 

[m]

AF-PHGP-N-06 6,4 6,8 11,6 80 320 19 0,17 30
AF-PHGP-N-10 9,5 9,5 15,5 70 280 25 0,22 30
AF-PHGP-N-13 12,7 13,5 21,4 60 240 38 0,37 30
AF-PHGP-N-16 16 16,5 25,2 50 200 50 0,52 30
AF-PHGP-N-19 19 19,8 28,5 45 180 63 0,65 30
AF-PHGP-N-25 25,4 26,1 37 40 160 100 0,88 30
AF-PHGP-N-32 32 32,5 44,6 35 140 130 1,30 30
AF-PHGP-N-38 38 38,8 51,7 30 120 170 1,70 30
AF-PHGP-N-50 50 51,5 65,6 28 112 210 2,36 30

PHARMALINE N- wersja standard GP

Wąż PHARMALINE N wykonany jest z gładkiego wewnątrz a karbowanego na zewnątrz PTFE. 
Dzięki temu uzyskano połączenie zalet związanych z gładką powierzchnią wewnętrzną (łatwość 
czyszczenia węża, niezaburzony przepływ), odpornością na załamania i dużą elastycznością 
charakteryzującą węże karbowane. Jest lżejszą odmianą węża BIOFLEX, przeznaczoną do 
tradycyjnych połączeń końcówka - wąż oraz do wymienialnych końcówek typu RELINK. Odporny 
na pełną próżnię we wszystkich rozmiarach do temperatury +140°C.
Standardowy wąż PHARMALINE N w wersji GP posiada warstwę wewnętrzną z PTFE wyko-
naną wg wymogów FDA nr 21 CFR 177.1550. Dostępna jest również wersja antystatyczna 
oznaczona AS, wykonana wg FDA nr 21 CFR 178.3297. Węże w wersji GP i GP AS testowano 
na zgodność z USP Class VI. Materiał warstwy zewnętrznej - guma silikonowa wulkanizowana z 
użyciem platyny jako katalizatora jest zgodny z USP Class VI. Możliwe jest również wykonanie 
węża w zgodności z dyrektywą ATEX oraz odpowiednie oznakowanie go - Dyrektywa 94/9/EC.
Przy temperaturze pracy powyżej +130°C maksymalne ciśnienie robocze podane w ta-
belach należy obniżyć o 1% na każdy 1°C wzrostu temperatury.
Przykładowo przy temperaturze +170°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża 
AF-PHGP-N-10 wynosi:
  100 bar - (170°C - 130°C) x 1 = 100 bar - 40% = 60 bar
Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4:1.
Wąż PHARMALINE N został zaprojektowany do zastosowań wymagających przesyłu w warun-
kach bardzo dużej czystości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Jest stosowany w przemyśle 
farmaceutycznym, do mediów biotechnicznych, chemicznych i spożywczych. Może być również 
dobrą alternatywą dla innych zastosowań przemysłowych, szczególnie wtedy gdy przesyłane 
są media gorące i istnieje ryzyko oparzeń przy bezpośrednim kontakcie. Przykładem takich 
zastosowań może być przesył gorącego oleju lub pary. Wąż PHARMALINE N w przeciwieństwie 
do węży silikonowych można też sterylizować parą praktycznie nieograniczoną ilość razy bez 
obawy degradacji i/lub niekorzystnych zmian w materiale węża.
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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

PHARMALINE X
Materiał węża:

Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

Wewnątrz gładki, zewnętrznie
karbowany PTFE (teflon)
Od 1/2” spirala ze stali AISI 316
Przezroczysty silikon
Od -73°C do +204°C
(ciśnienie robocze zależne od temperatury)

Charakterystyka:

Zastosowanie:

uwaga - dla wersji antystatycznej na końcu indeksu należy dodać AS.

Do węży teflonowych PHARMALINE X przeznaczone są końcówki serii AF-PHX (np. AF-PHXTC - końcówki TRIC-
LOVER) oraz tuleje zaciskowe serii AF-BFXT3. Do węża PHARMALINE X można również stosować końcówki serii 
AF-T (więcej - patrz strona „Końcówki do węży PHARMALINE N I PHARMALINE X”).

TUBES INTERNATIONAL® wykonuje na zamówienie kompletne przewody wg. specyfikacji klienta (długość, śred-
nica, rodzaje końcówek).

indeks
średnica 

nominalna 
[mm]

średnica 
przelotu 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

ciśnienie 
rozrywające 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

długość 
maks. 

[m]

AF-PHGP-X-06 6,4 6,8 11,6 7,5 30 30 0,09 30
AF-PHGP-X-10 9,5 9,5 15,5 6 24 38 0,14 30
AF-PHGP-X-13 12,7 13,5 21,4 5,8 23 60 0,32 30
AF-PHGP-X-16 16 16,5 25,2 5 20 64 0,29 30
AF-PHGP-X-19 19 19,8 28,5 5 20 75 0,55 30
AF-PHGP-X-25 25,4 26,1 37 4 16 110 0,81 30
AF-PHGP-X-32 32 32,5 44,6 3 12 120 0,75 30
AF-PHGP-X-38 38 38,8 51,7 2 8 180 1,11 30
AF-PHGP-X-50 50 51,5 65,6 2 8 300 1,91 30

Wąż PHARMALINE X wykonany jest z gładkiego wewnątrz, a karbowanego na zewnątrz 
PTFE. Dzięki temu uzyskano połączenie zalet związanych z gładką powierzchnią wewnętrzną 
(łatwość czyszczenia węża, niezaburzony duży przepływ), odpornością na załamania i dużą 
elastycznością charakteryzującą węże karbowane.
Jest lżejszą odmianą węża PHARMALINE N, przeznaczoną do tradycyjnych połączeń końców-
ka-wąż. Odporny na pełną próżnię we wszystkich rozmiarach do temperatury +140°C. Stan-
dardowy wąż PHARMALINE X w wersji GP posiada warstwę wewnętrzną z PTFE wykonaną 
wg wymogów FDA 21 CFR 177.1550. Dostępna jest również wersja antystatyczna oznaczona 
AS, wykonana wg FDA 21 CFR 178.3297. Węże w wersji GP i GP AS testowano na zgodność 
z USP Class VI. Materiał warstwy zewnętrznej - guma silikonowa wulkanizowana z użyciem 
platyny jako katalizatora jest zgodny z USP Class VI. Możliwe jest również wykonanie węża w 
zgodności z dyrektywą ATEX oraz odpowiednie oznakowanie go - Dyrektywa 94/9/EC. 
Przy temperaturze pracy powyżej +130°C maksymalne ciśnienie robocze podane w ta-
belach należy obniżyć o 1% na każdy 1°C wzrostu temperatury.
Przykładowo przy temperaturze +170°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża 
AF-PHGP-X-10 wynosi:
  6 bar - (170°C - 130°C) x 1 = 6 bar - 40% = 3,6 bar
Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4:1.
Wąż PHARMALINE X został zaprojektowany do zastosowań wymagających przesyłu w warun-
kach bardzo dużej czystości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Jest stosowany w przemyśle 
farmaceutycznym, biotechnicznym, chemicznym i spożywczym. Stanowi alternatywę do węży 
silikonowych, z możliwością wizualnej kontroli przepływającego medium i o znacznie większej 
odporności chemicznej i temperaturowej. Wąż PHARMALINE X w przeciwieństwie do węży 
silikonowych można sterylizować parą wodną praktycznie nieograniczoną ilość razy, bez obawy 
degradacji i/lub niekorzystnych zmian w materiale węża.


