
128 www.normagroup.com

NO
RM

AC
ON

NE
CT

®
 

OBEJMY BRS / BRSP Obejmy rurowe – Obejmy rurowe do układu wydechowego

Obejmy z szeroką opaską do przewodów giętkich 
zgodne z normą DIN 3017-5
Obejmy z szeroką opaską typu NORMACONNECT® BRS do przewodów giętkich, użyte w połączeniu z gumową tuleją, są ideal-
nym wyborem przy łączeniu rur o gładkich końcach. Obejmy łączą rury żeliwne i stalowe równie pewnie, jak rury z tworzywa lub 
szkła – żadnego spawania. Obejmy z szeroką opaską i obejmy ustalające NORMACONNECT® są wytwarzane w wariantach o 
znormalizowanej szerokości opaski i ze standardowych materiałów. Współczynnik progresywny dla wersji jednoczęściowej wy-
nosi 1 mm. W przypadku średnic do 300 mm obejmy są dostarczane w postaci zwiniętej, natomiast przy większych średnicach, 
tj. od 301 mm wzwyż, w postaci rozwiniętej.

Najważniejsze zalety

• Niezwykle szeroka opaska
• Siła zacisku rozłożona na dużym obszarze
• Duża sztywność poprzeczna
• Wersje jednoczęściowe i wieloczęściowe

Zastosowania

• Budowa maszyn
• Sprzęt AGD
• Przemysł spożywczy i produkcja 

napojów
• Maszyny rolnicze

Śruby

Mostek 
 – dobre pokrycie przewodu giętkiego/tulei

Budowa chroniąca przewody giętkie/tuleje
 – siła zacisku rozłożona na szerokiej powierzchni

 – zabezpieczenie przed uszkodzeniem komponentów łączonych obejmą

 – doskonała sztywność poprzeczna
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OBEJMY NORMACONNECT® BRS
Szerokość 

opaski
Sz w przypadku W2 Sk w przypadku W4

48 M6 x 38 Sz M6 x 45 Sk

54 M8 x 47 Sz M8 x 50 Sk

65 M8 x 47 Sz M8 x 50 Sk

Materiały

W1 W2 W3 W4 W5

x x

Materiał Odporność korozyjna w próbie w mgle solnej

W2 Min.   72 h

W4 Min. 240 h

• Budowa silników spalinowych
• Instalacje wyciągowe
• Układy zasysania
• Laboratoria
• Odwadnianie

Dane techniczne Informacje potrzebne przy składaniu 
zamówienia

OBEJMY NORMACONNECT® BRS
Szerokość 

opaski 
[mm]

Średnica 
minimalna 

[mm]

Statyczny 
moment 

dokręcania [Nm]

Grubość materiału [mm]

W2 W4
48 50 4 0,4 0,5

54 50 12 0,4 0,5

65 50 12 0,4 0,5

1. Typ
2. Zakres 
obejmy

3. Szerokość
opaski 4. Materiał 5. Śruba

Przykład BRS 55 48 W2 Sz


