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Detektor nieszczelności dla sprężyn gazowych i instalacji azotowych
Leakage detector for gas springs 

Detektor służy do sprawdzania połączeń lutowanych, spawanych, gwintowych 
w różnego typu urządzeniach, zaworach, zbiornikach ciśnienia, wężach,  
połączeniach rurowych. Preparat może być stosowany do wszystkich gazów: 
sprężonego powietrza, tlenu, azotu,  gazu ziemnego,  dwutlenku węgla, tlenku 
azotu, acetylenu, propanu, butanu, innych gazów palnych itp.  Jest niepalny, nie 
powoduje korozji, nie niszczy plastiku, nie jest toksyczny. Pojemność: 400ml.

Sposób użycia:
Nanieść preparat na sprawdzaną powierzchnię. Pojawienie się bąbelków wskaże 
miejsce wycieku.

Uwaga:
Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. 
Nie przekłuwać, nie spalać, także po zużyciu. W przypadku kontaktu z oczami 
zanieczyszczone miejsce przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
Chronić przed dziećmi.

The detector is used to test soldered, welded, threaded connections, in different 
types of devices, valves, pressure tanks, hoses, piping. It can be used for all 
gases: compressed air, oxygen, nitrogen, natural gas, carbon dioxide, nitrous 
oxide, acetylene, propane, butane and other flammable gases, etc. It is non-
flammable, non-corrosive, does not destroy the plastic, it is not toxic. Capacity: 
400ml.

How to use:
To quickly and accurately detect leaks of gas or compressed air should be applied 
to the surface. The appearance of bubbles indicates the leak.

Note:
Pressurized container, protect from sun and temperatures above 50 ° C. Do not 
pierce or burn, even after use. Affected eyes flush with plenty of water and seek 
medical advice. Keep away from children.

DETEKTOR
Detektor nieszczelności
Leakage detector

A-300
Regulator ciśnienia
Pressure regulator

Charakterystyka urządzenia:

Ciśnienie na wejściu: 0-300 bar
Ciśnienie na wyjściu: 10-210 bar
Gwint na wejściu: W 24,32 x 1/14” (podłączenie butli)
Gwint na wyjściu: S12,65 x 1,5 (przewód Minimess)

Reduktor typu A-300 zapewnia:
ustawienie żądanego ciśnienia napełniania • 
precyzyjne napełnianie „małych” sprężyn• 
stałą kontrolę ciśnienia w butli• 

Characteristics of device:

Inlet pressure: 0-300 bar
Outlet pressure: 10-250 bar
Input thread type: W 24.32 x 1/14”
Output thread type: S12,65 x 1,5

Gas regulator type A-300 allows you to:
set the desired filling pressure• 
precise filling of a „small” springs• 
constant control pressure in the gas cylinder• 
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Akcesoria do napełniania sprężyn gazowych
Charging accessories

Zestaw EC 35 przeznaczony jest do napełniania i 
opróżniania sprężyn gazowych oraz instalacji azotowych. 
Regulator ciśnienia zapewnia stałą kontrolę ciśnienia 
gazu w butli oraz ciśnienia napełniania sprężyny. 

W skład zestawu wchodzą:
1 - Regulator ciśnienia A 300
2 - Złączka SKK12R 1/4
3 - Wąż SGS 3000
4 - Złączka SKK12R 1/4
5 - Żeńska szybkozłączka QCF 1/4
6 - Adapter 18 HI 4-Q (G1/8”)
7 - Adapter 06 HI 8-Q (M6)

Charakterystyka urządzenia:
Ciśnienie na wejściu: 0-300 bar
Ciśnienie na wyjściu: 10-210 bar
Gwint na wejściu: W 24,32 x 1/14” (podłączenie butli)
Gwint na wyjściu: S12,65 x 1,5 (przewód Minimes

The Charging Unit EC 29 let you filling and draining 
all the self-contained gas springs. Check the 
pressure from the nitrogen bottle and the charging 
pressure to the cylinder. 

This model is equipped with:
1 - Pressure regulator A 300
2 - Adapter SKK12R 1/4
3 - Hose SGS 3000
4 - Adapter SKK12R 1/4
5 - Female quick coupling QCF 1/4
5 - Charging adapter 18 HI 4-Q (G1/8”)
6 - Charging adapter 06 HI 8-Q (M6)

Characteristics of device:
Inlet pressure: 0-300 bar
Outlet pressure: 10-250 bar
Input thread type: W 24.32 x 1/14”
Output thread type: S12,65 x 1,5
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EC 35
Zestaw do napełniania sprężyn gazowych
Charging unit
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Akcesoria do napełniania sprężyn gazowych
Charging accessories

Sposób zamawiania / How to order

Moduł do napełniania
Pressure controller unit A-400C

Dane techniczne / Technical data
Max. ciśnienie / Max. charging pressure:
Zakres manometru / Manometer range:
Temperatura pracy / Operating temperature:

180 bar
0-315 bar
0º-100ºC

Moduł A-400C służy do kontroli ciśnienia i do napełniania 
sprężyn gazowych. Dostarczany w komplecie ze 
złączkami 18 GA5 i 06 GA 11.
Wyposażony w szybkozłączkę QCM 1/4. 
Do podłączenia z butlą z azotem (200 bar) służy przewód 
A-200 (należy zamówić oddzielnie).

Module A-400C to control the pressure and filling 
gas springs with connectors 18 GA 5; 16 GA 11.
Equipped with quick coupling QCM 1/4.
To connect the cylinder with nitrogen (200 bar) use 
hose A-200 (must be ordered separately).

Popychacz
Pusher

Szybkozłączka QCM 1/4
Male coupling QCM 1/4

Złączka
Connector

Iglica
Needle

Zawór spustowy
Unloading valve

A-200 - uniwersalny przewód do napełniania sprężyn 
gazowych, o dł. 2m.
Podłączanie do reduktora A-300 lub bezpośrednio do butli 
z azotem (gwint W 24,32 x 1/14”).
Przewód wyposażony w szybkozłączkę QCM 1/4 i zawór 
odcinający.      
      
W celu napełnienia sprężyn gazowych pracujących w 
instalacji, podłączyć przewód za pomocą szybkozłączki z 
panelem kontrolnym narzędzia. Odczyt ciśnienia odbywa 
się na manometrze panelu kontrolnego.       
Do napełniania pojedynczych sprężyn gazowych 
stosować Moduł A-400C.

A-200 filling hose length 2m, to fill the gas springs.
Connecting to a gas regulator A-300 or to a 
nitrogen cylinder (thread W 24,32 x 1/14”).                 
Filling hose with quick release QCM 1/4 and shut-
off valve.

In order to fill the gas spring working in gas 
installation, connect the filling hose by quick 
release coupling with the control panel on the die. 
Monitor the pressure at the control panel.
For Individual filling of gas springs use the A-400C 
module.

18 GA 5
złączka 1/8” Gas
1/8” Gas connector

06 GA 11
złączka M6 
M6 connector

A-400C
Moduł do napełniania sprężyn gazowych
Pressure controller unit

A-200
Przewód do napełniania sprężyn
Filling hose
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Uniwersalny zestaw serwisowy
Repair and maintenance suitcase

Walizka serwisowa zawiera niezbędne narzędzia do 
regeneracji sprężyn gazowych oraz obsługi instalacji 
azotowych:

klucz LM3•	
klucz LM6•	
klucz LM8•	
klucz LM16•	
wkrętak płaski DPA 5•	
klucz DMNL•	
adapter do zaworu DIN 7757•	
adapter do zaworu XTC-M6•	
przyrząd do opróżniania sprężyn A 550 1/8-M6•	
kontroler A-400-C•	
adapter 18 GA 5•	
adapter 06 GA 11•	
szczypce A800•	
szczypce LRP•	
zestaw tulejek montażowych VE16 - VE 70•	

Azol-Gas repair and maintenance suitcase is supplied 
with the following component that let you most com-
mon maintenance tasks: 

LM3 key•	
LM6 key•	
LM8 key•	
LM16 key•	
width plane screwdriver DPA 5•	
key DMNL•	
adapter for valve DIN 7757•	
adapter for valve XTC-M6•	
draining tool A 550 1/8-M6•	
A-400-C controller•	
adapter 18 GA 5•	
adapter 06 GA 11•	
tool A800•	
tool LRP•	
assembly sleeve set VE16 - VE70•	
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Wysokowydajny kompresor azotu typu DBN zapewnia 
optymalne wykorzystanie butli z gazem, aż do ciśnienia 
15 bar. Pompa hydrotechniczna zasilana sprężonym 
powietrzem multiplikuje ciśnienie wejściowe, gaz 
podawany jest do komory magazynującej. Żądane ciśnienie 
napełniania nastawiane jest na reduktorze ciśnienia.  
Kompresor pompuje azot pod zadanym ciśnieniem do 
instalacji sprężyn gazowych lub pojedynczych sprężyn 
gazowych.
 
Charakterystyka urządzenia:

kompaktowa budowa•	
reduktor ciśnienia zapewniający stałe ciśnienie na •	
wyjściu
zawór spustowy do opróżniania układu z minimalnymi •	
stratami gazu  
montaż bezpośrednio na kołnierzu butli•	
płyta nośna ze stali nierdzewnej•	
poręczny uchwyt transportowy•	

The High-efficient gas booster type DBN provides the 
optimal use of gas from bottle, until the pressure achieves 
15bar. The compressed air driven hydrotechnical pump 
multiplies the inlet nitrogen pressure and the gas is 
transmitted to storing chamber. The desired pressure 
can be adjusted on the pressure regulator. Nitrogen with 
desired pressure is being supplied to the connection 
system or self-contained gas springs.

Characteristic of device:
compact design•	
gas pressure regulator provides constant outlet nitrogen •	
pressure
drain valve to drain the connection system with a •	
minimum level of loss of gas
mounting directly on the head of the gas bottle•	
the plate made of stainless steel•	
handy lifting holder•	

Dostarczany razem z akcesoriami niezbędnymi do napełniania sprężyn gazowych.
Supplied with necessary hosesand accessories for gas springs and connected systems loading.

Kompresor azotu o podwyższonej wydajności - DBN
Nitrogen booster - DBN

Sposób zamawiania / How to order

Kompresor azotu / Nitrogen loader                                            DBN

Dane techniczne / Technical data

Max. ciśnienie na wejściu / Max. inlet pressure:
Max. ciśnienie na wyjściu / Max. outlet pressure:
Ciśnienie powietrza zasilającego / Air feeding pressure:

250 bar
315 bar
5÷7 bar

DBN
Kompresor azotu
Nitrogen booster
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Specyfikacja techniczna:
- cyfrowe urządzenie kontrolne od 0 do 2500kg, ±3kg
- ręczny podnośnik hydrauliczny
- max. średnica korpusu sprężyny 150mm
- max. wysokość sprężyny 450 mm
- wymiary zewnętrzne: 250 x 275 x 925 mm
- waga: 22,5 kg

Urządzenia testujące - CST
Test unit - CST

CST
Urządzenie testujące do 2500 kg
Up to 2500 kg test unit

Sposób zamawiania / How to order

Urządzenie testujące / Test unit CST

Technical specification:
- digital load cell from 0 to 2500kg, ±3kg
- hydraulic manual system
- max. spring diameter: 150mm
- max. spring installation height: 450mm
- overall size: 250 x 275 x 925 mm
- weight: 22,5 kg

DO TESTOWANIA SPRĘŻYN:
- ZWOJOWYCH
- ELASTOMEROWYCH
- GAZOWYCH
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1480
1805

800

720

Urządzenia testujące - BDP 10 NX
Test unit - BDP 10 NX

Sposób zamawiania / How to order

Urządzenie testujące / Test unit BDP 10 NX

Specyfikacja techniczna:
- cyfrowe urządzenie kontrolne od 0 do 10000kg, ±3kg
- pompa hydrauliczna 
- cyfrowy wyświetlacz
- system ochronny

Technical specification:
- digital load cell from 0 to 10000kg, ±3kg
- hydraulic pump
- digital cell gauge
- protection system

BDP 10 NX
Urządzenie testujące do 10000 kg
Up to 10000 kg test unit

1785
1620

800

720

Urządzenia testujące z systemem ochronnym - BDP 10 N
Test unit with protection system - BDP 10 N

BDP 10 N
Urządzenie testujące do 10000 kg
Up to 10000 kg test unit

Specyfikacja techniczna:
- cyfrowe urządzenie kontrolne od 0 do 10000kg, ±3kg
- pompa hydrauliczna 
- cyfrowy wyświetlacz

Technical specification:
- digital load cell from 0 to 10000kg, ±3kg
- hydraulic pump
- digital cell gauge


