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System dystrybucji sprężonego powietrza, próżni i gazów neutralnych  
serii INFINITY jest produktem wysokiej jakości wykonanym z najwyższą 
starannością, spełniając rosnące wymagania rynku.

System Infinity:

 ■ aluminiowy system o złączach wykonanych z mosiądzu niklowanego – brak części  
z tworzyw sztucznych,

 ■ opatentowany trójnik na odejścia z wkładką zabezpieczającą przed przedostaniem się 
kondensatu do maszyn,

 ■ rury serii INFINITY anodowane – dodatkowe zabezpieczenie przed korozją,
 ■ system skręcany gwarantujący łatwość montażu oraz jego demontażu, 
 ■ gwarancja na elementy 10 lat!
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n	Specyfikacja techniczna systemu INFINITY

Charakterystyka mechaniczna
 ■ Ekstrudowane aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2
 ■ Skład chemiczny Si: 03÷06  - Mg: 0,35 ÷ 0,6 - Fe: 0,10 ÷ 0,30
 ■ Oznaczenie wg UIN EN 573-3 EN AW 6060 T6
 ■ Powierzchnia Malowana elektrostatycznie
 ■ Masa właściwa 2.70 kg/dm3

 ■ Rezystancja właściwa 3.25 µ Ω cm
 ■ Przewodność cieplna 1,75 W/(cm ˚K)
 ■ Współczynnik wydłużenia 0,024 mm/(m ˚C)
 ■  Ciepło właściwe przy +100 ˚C 0,92 J/(g ˚K)
 ■ Współczynnik rozciągalności 66000 N/mm2

 ■ Twardość Brinella 60÷70 HB
 ■ Temperatura topnienia 600˚C

Medium: sprężone powietrze, 
 próżnia, gazy neutralne

Ciśnienie: od -0,99 do +16 bar

Temperatura: od -20 do +80˚C

 

Charakterystyka techniczna:

  Materiały systemu zbudowane są z:

 Materiał rury:
aluminium 6060 T6 polerowane elektrostatycznie do maksymalnej chropowatości 90 mikronów

Osprzęt:
Korpus i nakrętki: aluminium
Pierścień zabezpieczający: technopolimer
Pierścień zaciskowy: stal nierdzewna (AISI 301)
O-ring: NBR

Aluminium:
stop aluminiowo-magnezowo-krzemowy poddany obróbce plastycznej Al Mg 0.5, Si 0.4, Fe 0.2 
(UNI 9006/1) numeracja zgodna z normą UNI EN 573-3: EN AW 6060 T6
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n	Charakterystyka techniczna złączy
n	charakterystyka techniczna złączy: ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

Materiały
1. Nakrętka z mosiądzu niklowanego (aluminium ø63)
2. Uszczelnienia z NBR
3. Pierścień zamykający ze stali nierdzewnej AISI 304
4. O-ring z NBR
5. Pierścień zabezpieczający z technopolimeru
6. Korpus z mosiądzu niklowanego (aluminium ø63)
7. Rura z aluminium ekstrudowanego kalibrowana i malowana proszkowo na kolory:  
 niebieski (RAL 5010), szary (RAL 7035) lub zielony (RAL 6029)

Zakres ciśnień
 ■ Ciśnienie minimalne: -0,99 bar (-0,099 MPa)
 ■ Ciśnienie maksymalne:  16 bar (1,6 MPa)

Gwinty 
 ■ Męskie stożkowe zgodnie z ISO 7
 ■ Żeńskie cylindryczne zgodnie z ISO 228

Media
 ■ Powietrze
 ■ Próżnia
 ■ Gazy obojętne (Azot, Argon)

Temperatura pracy
 ■ Temperatura minimalna: -20˚C
 ■ Temperatura maksymalna: +80˚C

Odporność ogniowa 
 ■ System nie przyczynia się do ewentualnego rozprzestrzeniania ognia

1

6

7

5

4
3

2
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n	charakterystyka techniczna złączy: ø80, ø100

Materiały
1. Nakrętka z aluminium
2. O-RING z NBR
3. Korpus złączki z aluminium
4. Pierścień ustalający z technopolimeru
5. Pierścień zamykający z AISI 301
6. Tuleja prowadząca z technopolimeru
7. Nakrętka samokontrująca ze stali ocynkowanej
8. Śruba ze stali ocynkowanej 
9. Rura z aluminium ekstrudowanego kalibrowana i malowana proszkowo na kolory: 
 niebieski (RAL 5010), szary (RAL 7035) lub zielony (RAL 6029)

Zakres ciśnień
 ■ Ciśnienie minimalne: -0,99 bar (-0,099 MPa)
 ■ Ciśnienie maksymalne:  16 bar (1,6 MPa)

Gwinty
 ■ Żeńskie cylindryczne zgodnie z ISO 228

Media
 ■ Powietrze
 ■ Próżnia
 ■ Gazy obojętne (Azot, Argon)

Temperatura pracy
 ■ Temperatura minimalna: -20˚C
 ■ Temperatura maksymalna: +80˚C

Odporność ogniowa 
 ■ System nie przyczynia się do ewentualnego rozprzestrzeniania ognia

1
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n	dla średnicy: ø50 i ø 63  

Po ucięciu na właściwy wymiar, przy 
pomocy specjalnego przyrządu oczyść  
rurę z zadziorów i wiórów.  

Wciśnij rurę do złączki. Dla ułatwienia 
montażu podczas wciskania delikatnie 
obracaj rurę.  Zalecane jest dokręcenie 
złączki z zalecanym dla danej średnicy 
manometrem.

Armatura dla rur o średnicach 50 i 63 mm  
różni się od pozostałej armatury. 
Podczas montażu, po wciśnięciu rury  
w złączkę należy dokręcić przeciw 
nakrętkę z momentem zalecanym dla 
danej średnicy.

ø 
[mm]

Specyfikacja momentu ogrotowego
Nm

20 3
25 3
32 4
40 6,5

ø
[mm]

Specyfikacja momentu ogrotowego
Nm

50 75
63 85

Złączki są nasmarowane wstępnie przez  
producenta, nie ma potrzeby ponownego 
smarowania.  

n	dla średnicy: ø20, ø25, ø32, ø40

n	Instrukcja montażu systemu Infinity
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n	dla średnicy: ø80, ø110

n	 Wyznaczanie odcinka zagłębiania rury w złączce

Wszystkie złącza dla średnic 80 i 110 dostarczane są 
jako gotowe elementy z 4 śrubami montażowymi. 
Na zewnętrznej powierzchni rur widnieją strzałki, 
wyznaczające, do którego momentu rura ma być 
wpuszczona w złączkę podczas montażu. W przypadku 
potrzeby ucięcia rury należy zamarkować nową 
strzałkę w odpowiedniej odległości od krawędzi rury. 
Wartości zagłębienia rury w złączce podano w rozdziale: 
Wyznaczanie odcinka zagłębiania rury w złączce.

Pierwszym krokiem podczas montażu jest 
nasmarowanie niewielką ilością oleju końca rury, 
który będzie wtykany w złączkę. Następnie włóż rurę 
do złączki do momentu, gdy strzałka na rurze będzie 
możliwie blisko krawędzi złączki.

Dokręć cztery śruby w kolejności jak na załączonym 
rysunku. Śruby powinny być dokręcone z momentem 30 
Nm.

D L (mm)
20 31,5
25 38,5
32 46
40 52
50 63,5
63 75,5
63 57,5
80 91
110 125,5

ø 
[mm]

Specyfikacja momentu ogrotowego
[Nm]

80 30
110 30

Prawidłowe położenie rury w złączce wyznacza naniesiona na rurze strzałka. W  przypadku 
konieczności obcięcia rury, należy zaznaczyć odcinek zagłębienia rury w złączce zgodnie  
z wartościami podanymi w tabeli.



sklep internetowy: www.pneumat.com.pl
9

Wszystkie materiały na skutek zmiany temperatury wykazują skłonność do rozszerzenia w momencie 
wzrostu temperatury i kurczenia, gdy temperatura spada. Ma to szczególne znaczenie, jeśli montaż 
rurociągu następuje w pomieszczeniu, w którym typowa temperatura będzie inna (np. montaż  
instalacji zimą, w pomieszczeniu nieogrzewanym, a użytkowanie w stałej wyższej temperaturze gdy na 
hali pojawią się pracownicy). By obliczyć rozszerzalność liniową naszego rurociągu możemy posłużyć 
się poniższym wzorem:

n	 Oddziaływanie termiczne

By zapewnić możliwość „pracowania” 
rurociągu (kurczenie/rozciąganie) przy 
jego montażu należy przestrzegać kilku 
założeń:

 ▪ montaż rur do ścian lub konstrukcji 
należy wykonywać poprzez uchwyty 
90820 umożliwiające przesuw 
wzdłużny rurociągu

 ▪ instalacje muszą być zaprojektowane 
tak, by uwzględniały miejscowe 
kompensacje 

 ▪ kompensacje można wykonać 
zachowując przy montażu odległości 
pomiędzy łączeniami i uchwytami jak na 
przedstawionym schemacie. Taki układ 
umożliwia bezpieczne przemieszczenie 
rurociągu.

LW = T x L x a       
gdzie:
LW  – wydłużenie / skurczenie się instalacji [mm]
T   – różnica temperatur w ˚C w momencie montażu instalacji, a typową temperaturą  
  w pomieszczeniu, w którym zamontowana jest instalacja
L   – długość instalacji [m]
a  – współczynnik rozszerzalności liniowej. Dla aluminium wynosi 0,024 [mm/m ˚C]
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Należy pamiętać o:
§	zabezpieczeniu każdego narażonego elementu instalacji np. trójnika do punktu poboru, przed 

szarpnięciem, dodatkowym mocowaniem,

§	zastosowaniu na pionowych odcinkach co najmniej 2 punktów podparcia przy zachowaniu minimalnej 
odległości od każdej z kształtek (0,3 m) oraz zalecany powyżej rozstaw mocowań,

§	umieszczeniu na poziomych odcinkach, punktów podparcia po dwóch stronach kształtek (mufach, 
kolanach, itp.) i zachowaniu zalecanych rozstaw mocowań,

§	prowadzeniu instalacji z odpowiednim spadem (0,4% dla przewodów rozprowadzających lub  
0,2% dla przewodów rozdzielczych) umożliwiającym spływ skroplin w kierunku najniżej położonego 
punktu, w którym należy wykonać punkt spustu kondensatu z sieci,

n	 Zalecany rozstaw uchwytów  
 przy montażu systemu INFINITY

Średnica nominalna [mm] Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100

Rozstaw uchwytów [m] 1,5 ÷ 1,8 2 2 2,5 2,5 3 3 4
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CERTYFIKATY  
SYSTEMU INFINITY
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Niniejszy certyfikat badania składa się z 1 strony. 
Tłumaczenie z dnia 14.09.2017

CERTYFIKAT BADANIA NR 189470
(Odnośnie Raportu z badania nr 189076 wydanego przez Instytut Giorda-

no S.p.A. w dniu 26/10/2004)

Miejsce i data wydania: Bellaria, 08/11/2004
Zleceniodawca: AIGNEP S.p.A. – Via Industriale, 1 – 25070 BIONE (BS) 
Data zamówienia badania: 13/09/2004
Numer i data wykonania: 26665, 14/09/2004
Data otrzymania próbki: 13/09/2004
Data wykonania badania: od 11/10/2004 do 15/10/2004
Przedmiot badania: badanie sprzęgieł szybkiego złącza ze stopów miedzianych  do 
stosowania z rurami aluminiowymi
Miejsce badania: Instituto Giordano S.p.A. – Blocco 1 – Via Rossini,  
2 – 47814 Bellaria-Igea marina (RN) – Italy
Pochodzenie próbki: dostarczona przez zleceniodawcę
Identyfikacja zaaprobowanej próbki: nr 2004/1522

Opis próbki
Próbki testowe są znane jako „Raccordi ad innesto rapido per tubazioni  
in alluminio Serie 90.000”
(„Szybkozłączki do rur aluminiowych Serii 90.000”)

Rezultat badania
Badania niżej wymienione, uzgodnione ze Zleceniodawcą lub przeprowadzone zgodnie  
z normą UNI EN 1254 - 2:2000, dały następujące wyniki:
- szczelność pod wpływem ciśnienia wewnętrznego: brak widocznych wycieków; 
- weryfikacja ciśnienia hydraulicznego pęknięcia: DN 20: 115 bar, DN 25: 75 bar, DN 32: 78 bar, DN 40: 

75 bar, DN 50: 58 bar i DN 63: 62 bar
- wytrzymałość na wyrwanie:  maksymalne osiowe wysunięcie 0,9 mm i żadnych widocznych wycieków 

w następnym teście ciśnieniowym
- szczelność pod wpływem ciśnienia wewnętrznego podczas zginania: żadnych widocznych oznak znisz-

czeń czy wycieków

W odniesieniu do opisu próbki, odniesień normatywnych, metod badań, sprzętu do badań, wyników 
badań i wszystkich innych niezbędnych do identyfikacji przeprowadzonych prac, proszę zapoznać 
się z raportem z badań nr 189076 wykonanych przez wyżej wymieniony instytut w dniu26/10/2004.
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Raport klasyfikacji nr 245724

Miejsce i data wydania: Bellaria-Igea Marina-Italy, 25/09/2008

Zleceniodawca: AIGNEP S.p.A.- Via Industriale, 1 – 25070 BIONE 
(BS) – Italy

Nr i data zamówienia: 41194, 12/05/2008

Cel: klasyfikacja reakcji na ogień materiałów budowlanych zgodnie 
ze standardem UNI EN 13501-1:2007

Pochodzenie próbki: pobrana i dostarczona przez zleceniodawcę

Opis: 

Raport ten wyszczególnia klasę reakcji na ogień przypisaną do pro-
duktu nazywanego “TUBO IN ALLUMINIO MOD. 90000 SERIE INFINI-
TY A2” – „rura aluminiowa kalibrowana 90000 seria Infinity A2”

Definicja klasyfikowanego produktu:

Produkt ALUMINIOWA RURA, SERIA INFINITY A2, MODEL 90000 jest 
zdefiniowany jako “rurociąg sprężonego powietrza”.
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Opis klasyfikowanego produktu

Charakterystyka Deklarowany przez zleceniodawcę Odnotowany przez 
laboratorium

Pr
od

uk
t

Typ i skład mate-
riału

Wytłaczana rura aluminiowa pokryta żywicą 
poliestrową 

Lakierowana rura alu-
miniowa 

Grubość 1,5 mm 1,5 mm
Gęstość 2,70 kg/dm3 //
Kolor niebieski niebieski

Rura Wytłaczane aluminium UNI 9006/1 
Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 aluminium 

Powłoka Żywica poliestrowa o specyficznej wadze 1,54 
kg/dm3 i grubości 80 mikron (0,1232 kg/m2) //

Odniesienia normatywne:

Klasyfikacja została ustalona zgodnie z wymaganiami standardów UNI EN 13501-1:2007 dato-
wanych na 05/07/2007 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degali elementi da costruzione – 
Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco” (“Klasyfikacja ogniowa 
materiałów i elementów budowlanych: część 1: Klasyfikacja używając danych testowych z reakcji 
na ogień”)

Raport i wyniki testu popierające klasyfikację:

Raport testu 

Nazwa laborato-
rium 

Zleceniodawca Nr raportu testu Metoda testu 

Istituto Giordano 
S.p.A.

AIGNEP S.p.A. 245718 UNI EN 13823:2005*

Istituto Giordano 
S.p.A.

AIGNEP S.p.A. 245723 UNI EN ISO 
1716:2005*

(*) UNI EN 13823:2005 datowane na 01/05/2005 “Test reakcji na ogień materiałów budowlanych - ma-
teriały budowlane wykluczając posadzki narażone na atak ciepła pojedynczego płonącego przedmiotu”

(*) UNI EN ISO 1716:2005 datowane na 01/01/2005 “Test reakcji na ogień materiałów budowlanych. 
Określenie ciepłą spalania.”
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Wyniki testu popierające klasyfikację 

Metoda testu Produkt Nr testu Parametr 
Wyniki 

Stałe para-
metry

Parametr 
zgodności 

UNI EN 
13823:2005

Rura aluminiowa seria 
infinity A2, model 90000 3

FIGRA0,2 MJ (W/s) 
 FIGRA0,4 MJ (W/s) 

LFS  
THR600s (MJ)

14,825

10,602

(-)

0,429

(-)

(-)

Tak

(-)

SMOGRA (m2/s2) 
TSP600s (m

2)

1,159

27,952

(-)

(-)
Płonące krople/cząstki (-) Tak 

UNI EN ISO 
1716:2005

Aluminium (znaczący 
składnik) 3 PCS (MJ/kg) 0 (-)

Żywica poliestrowa (ze-
wnętrzny nieistotny skład-
nik-1232 kg/m3)

3
PCS (MJ/kg)

PCS (MJ/kg) (*)

19,38

2,39
(-)

Rura aluminiowa seria 
infinity, model 90000 
(produkt jak całość)

3 PCS (MJ/kg) 0,58 (-)

(-) nie dotyczy

(*) dla zewnętrznych nieistotnych składników zawierających PSC ≤ 2,0 MJ/m2 produktu co spełnia kryte-
ria UNI EN 13823:2005: FIGRA ≤20 W/s; LFS :< krawędź próbki; THR600s: ≤ 4,0 MJ.

Klasyfikacja i pole aplikacji

Referencje klasyfikacji

Klasyfikacja ta jest przydzielona zgodnie z UNI EN 13501-1:2007.
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Klasyfikacja 

Produkt nazywany “Aluminiowa rura, seria infinity A2, model 90000” w relacji do reakcji zachowania pło-
mienia jest klasyfikowana: A2

Dodatkowa klasyfikacja w relacji do produkcji dymu: s1

Dodatkowa klasyfikacja w relacji do płonących cząsteczek: d0

Dlatego, końcowa klasyfikacja reakcji na ogień materiałów budowlanych to: 

Klasyfikacja reakcji na ogień: A2-s1, d0

Pole aplikacji

Klasyfikacja ta obowiązuje dla następujących parametrów produktu:

−	 Grubość aluminiowej rury: ≥ 1,5 mm

−	 Gęstość żywicy poliestrowej: 1,54 kg/dm3

−	 Ilość żywicy poliestrowej: 66-80 mikron

−	 Kolor: niebieski

Klasyfikacja ta obowiązuje dla następującego stanu końcowego:

−	 Rodzaj substratu: brak

−	 Szczelina powietrza: ≥ 120mm 

Ograniczenia:

Raport klasyfikacji obowiązuje tak długo jak skład i struktura pozostają niezmienione. 
Raport klasyfikacji nie prezentuje rodzaju zatwierdzenia lub certyfikatu produktu. 
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SKRÓCONY RAPORT BADANIA NR 317262

(Odnośnie raportu z badania nr 316851 wydanego przez Instytut Giordano w dniu 25/06/2014)
Miejsce i data wydania: Ballaria-Igea Marina-Italy, 11/07/2014
Zleceniodawca: AIGNEP S.p.A. - Via Don Giuseppe Bazzoli, 34 – 25070 BIONE (BS) - Italy
Data zamówienia badania: 20/03/2014
Numer i data wykonania: 62619, 24/03/2014
Data otrzymania próbki: 23/04/2014
Data wykonania badania: od 05/06/2014 do 24/06/2014
Przedmiot badania: badanie szybkozłączek ze stopu aluminium do stosowania z rurami aluminiowymi
Miejsce badania: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 1 – Via Rossini, 2 – 47814 Ballaria-Igea Marina (RN) - Italy 
Pochodzenie próbki: pobrana i dostarczona przez zleceniodawcę
Identyfikacja zaaprobowanej próbki: nr. 2014/0843
Nazwa i opis próbki:
Próbki testowe są nazywane „Serie 90.000, DN80 szybkozłączki ze stopu aluminium do stosowania z rurami aluminiowymi”.
Głównie składają się z:
- nakrętki aluminiowej obrobionej powierzchniowo
- NBR O-ring
- aluminiowego korpusu obrobionego powierzchniowo
- pierścienia bezpieczeństwa zrobionego z żywicy
- oprawy ze stali nierdzewnej AISI 301
- pierścienia prowadzącego rury zrobionego z żywicy
- nakrętki samohamownej ze stali galwanizowanej
- śruby z łbem z gniazdem sześciokątnym ze stali galwanizowanej
Zleceniodawca określił maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.\
Rezultat badania: 
Badanie zostało wykonane na próbce dostarczonej przez zleceniodawcę dając poniższe wyniki:
- szczelność pod wewnętrznym ciśnieniem pneumatycznym dodatnim (24 i 0,5 bar) / ujemnym (0,9 bar)
WYNIK BADANIA: POZYTYWNY
- test wytrzymałości na pękanie
WYNIK BADANIA: lekki wyciek z wtyczki jednego z okuć pod ciśnieniem 64 bar (POZYTYWNY)
- wytrzymałość na rozciąganie 
WYNIK BADANIA: POZYTYWNY
- szczelność pod wewnętrznym ciśnieniem hydrostatycznym podczas zginania 
WYNIK BADANIA: POZYTYWNY
W odniesieniu do próbki i zdjęć badań, odniesień normatywnych, metod badań, sprzętu do badań, wyników  
badań i wszystkich innych niezbędnych do identyfikacji przeprowadzonych prac, proszę zapoznać się z raportem 
badań nr 316851 wydanym przez Instytut Giordano w dniu 25/06/2014.

Niniejszy certyfikat składa się z jednej strony 
Tłumaczenie z dnia 09/07/2019 przeprowadzone przez firmę Pneumat System Sp. z o. o.
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CERTYFIKAT BADANIA NR 238763

(Odnośnie Raportu z badania nr 236272 wydanego przez Instytut w dni 07/02/2008)

Miejsce i data wydania: Bellaria-Igea Marina – Italy, 07/04/2008
Zleceniodawca: AIGNEP S.p.A. – Via Industriale, 1 – 25070 BIONE (BS) - Italy
Data zamówienia badania: 9/11/2007
Numer i data wykonania: 39092, 09/11/2007
Data otrzymania próbki: 20/11/2007
Data wykonania badania: od 20/12/2007 do 08/01/2008
Przedmiot badania: badanie sprzęgieł szybkiego złącza ze stopów miedzianych  do stosowania 
z rurami aluminiowymi
Miejsce badania: Instituto Giordano S.p.A. – Blocco 1 – Via Rossini, 2 – 47814 Bellaria-Igea ma-
rina (RN) – Italy
Pochodzenie próbki: dostarczona przez zleceniodawcę
Identyfikacja zaaprobowanej próbki: nr 2007/2505

Opis próbki

Próbki testowe są znane jako „Raccordi ad innesto rapido per tubazioni in alluminio Serie 
90.000”
(„Szybkozłączki do rur aluminiowych Serii 90.000”)

Rezultat badania

Badania niżej wymienione, uzgodnione ze Zleceniodawcą lub przeprowadzone zgodnie z normą 
UNI EN 1254 - 2:2000, dały następujące wyniki:

- szczelność pod wpływem ciśnienia wewnętrznego: brak widocznych wycieków;
- weryfikacja ciśnienia hydraulicznego pęknięcia: 51 bar;
- wytrzymałość na wyrwanie:  maksymalne rozwłóknienie 0,49 mm i żadnych widocznych wy-
cieków w następnym teście ciśnieniowym
- szczelność pod wpływem ciśnienia wewnętrznego podczas zginania: żadnych widocznych 
oznak zniszczeń czy wycieków

W odniesieniu do opisu próbki, odniesień normatywnych, metod badań, sprzętu do badań, wyników 
badań i wszystkich innych niezbędnych do identyfikacji przeprowadzonych prac, proszę zapoznać się  
z raportem z badań nr 236272 wykonanych przez wyżej wymieniony instytut w dniu 07/02/2008.

Niniejszy certyfikat badania składa się z 1 strony.

Tłumaczenie z dnia 14.09.2017
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CERTYFIKAT NR  0055/8

NINIEJSZM ZAŚWIADCZAMY,  ŻE SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ REPREZENTOWANY PRZEZ:

AIGNEP S.P.A.

Centrala

VIA Don Bazzoli, 34-25070 Bione (BS) – Italia

Oddział

Via Industriale, 1 – 25070 Bione (BS) – Italia

JEST ZGODNY Z NORMĄ

UNI EN ISO 9001:2008

OBOWIĄZUJACY DLA 

EA: 17

Projektowanie i produkcja: armatury; zaworów kulowych do zastosowań pneumatycznych, hydraulicznych 
i wodociągowych; elementy przygotowania sprężonego powietrza (FRL): cylindry pneumatyczne; zawory 

elektromagnetyczne pneumatyczne i hydrauliczne; systemy dystrybucji sprężonego powietrza.

Należy zapoznać się z dokumentacją systemu zarządzania jakością w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczą-
cych stosowania do wymagań referencyjnych.

Użycie i ważność tego certyfikatu spełnia wymogi dokumentu ICIM „Zasady certyfikacji systemów jakości w firmie”.

w celu uzyskania ważnych i aktualnych informacji o zmianach w statusie certyfikacji, o których mowa w certyfikacie, 
skontaktuj się z numerem +39 02 725341 lub pod mailem info@icim.it.

Data wydania    Bieżąca data   Data ważności

11/12/1992    18/09/2017   17/09/2020
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Certyfikat N˚: 008_17 
Data: 10 marca 2017 
Odbiorca: Klient 
Produkt: Seria INFINITY 

DEKLARACJA 
Drogi Kliencie, 
 
W odpowiedzi na Twoją prośbę, deklarujemy iż produkty serii Infinity: 
 

 Mogą być używane do zastosowań próżniowych. 
 Są kompatybilne z azotem w stanie gazowym. 
 Otrzymaliśmy od naszych poddostawców oświadczenia o braku zawartości substancji określonych 

jako PCB. Pomimo oświadczenia naszych dostawców nie przeprowadzono żadnych analiz przez 
albo na zlecenie Aignep SpA aby określić obecność tych substancji. Oświadczamy, że wszystkie 
produkty Aignep SpA są wolne od PCB.  

 Odporność na korozję wywołaną słoną parą: po 500 godzinach narażenia solna parę nie 
ujawniono żadnych ognisk korozji albo jej początków. Test wykonano w odniesieniu do 
następujących warunków: 

 
Norma: 
UNI EN ISO 9227:1993 
Warunki testu: 
Temperatura: 35 ˚C 
Roztwór testowy: woda zdemineralizowana + NaCl 99,5% (stężenie 50 g/l) 
Odczyn płynu: 6,7 pH 
Czas ekspozycji na czynnik: 500 godzin 

 
 

 
Realizacja planu kontroli jest regulowana przez procedurę systemu jakości firmy zgodnie z normą UNI 
EN ISO 9001:2008 
 
Z poważaniem, 

 

Manadżer generalny 

Graziano Bugatti 

tłumaczenie z dnia 14-07-2017 



32

 

 

 
Certyfikat N˚: 009_17 
Data 10 marca 2017 
Odbiorca: klient 
Produkt: Series INFINITY: GWARANCJA 

DEKLARACJA 

 
Drogi Kliencie 
 
Niniejszym wymieniamy techniczne cechy sublimacji naszych produktów: 
FAZA I - PRZYGOTOWANIE: Jest wykonywany przez zanurzenie. Składa się z faz odtłuszczania, 
wykwaszania, chromianowania, płukania w wodzie zdemineralizowanej i suszenia. Proces ten gwarantuje 
pokrycie farbą aluminium co zapobiega korozji oraz oksydacji niepomalowanych części. Wykonana jest 
według standardów technicznych: 

 UNI 9921 
 DIN 50939 
 ASTM D 1730 
 MIL C 5541 

FAZA II - MALOWANIE: Jest wykonane przy użyciu nietoksycznych i  bezołowiowego poliestrowego 
proszku o grubości powłoki 60 i 100 mikronów w widocznych miejscach. Wykonana jest według 
wytycznych: 

 UNI 9983 
 BS 6496 
 AAMA 603=605 

FAZA III – SUBLIMACJA:  Jest wykonana w dwóch etapach: pierwszy polega na pokrywaniu płyty folią do 
sublimacji, specjalnie dziurkowaną; druga  przygotowuje płyty do wypalania w specjalnej maszynie przez 
około 8 minut.  Podczas wypiekania, wysoka temperatura pozwala przenieść i zaadsorbować róż z folii na 
płytę. 
*GWARANCJA: 10 lat przeciw korozji 
 
*Aby gwarancja była ważna należy zapewnić odpowiednią konserwacje: powierzchnia musi być czyszczona bez 
użycia kwasów oraz korozyjnie neutralnych produktów, w szczególności narażonym na czynniki w środowisku 
morskim. 
Z poważaniem, 
 

Menadżer generalny 

Graziano Bugatti 

tłumaczenie z dnia 14-07-2017 
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Certyfikat N˚: 010_17 
Data 10 marca 2017 
Odbiorca: klient 
Produkt: Series INFINITY: Testowanie i uruchomienie 
 

Drogi Kliencie 
 
Niniejszym wymienimy sekwencję działania dla testowania i uruchomienia instalacji dystrybucji powietrza 
INFINITY. 

 Opuszczenie zagrożonego miejsca; 
 Zamknięcie zaworu doprowadzającego powietrze, usytuowane pomiędzy sprężarkownią a linią; 
 Sprawdzenie, czy wszystkie połączenia i urządzenia zostały prawidłowo wykonane; 
 Wstawienie manometru, jeśli nie został jeszcze zamontowany na linii; 
 Zamknięcie wszystkich punktów odprowadzania powietrza; 
 Włączenie kompresora i, jeśli jest obecny zbiornik, napełnić go do maksymalnego ciśnienia; 
 Otwierając stopniowo zawór dostarczający, aby osiągnąć stabilne ciśnienie 1 bar (15psi); 
 Zamknąć zawór główny i sprawdzić, czy linia jest pod ciśnieniem; 
 Sprawdzić po 15 minutach, czy manometr nie wskazuje spadku ciśnienia; 
 Opróżnij instalację odpowiednio przed każdym testem i każdą ingerencją w niego. 

Jeśli test przeszedł pomyślnie: 
 Powtórz powyższe kroki przy ciśnieniu odpowiadającym połowie w porównaniu do ciśnienia 

roboczego 
 Powtórz powyższe kroki przy ciśnieniu operacyjnym (16 bar max.) 

W przypadku wycieku powietrza: 
 Wyłączyć instalację i sprawdzić wszystkie połączenia 
 Zidentyfikować i usunąć przyczynę wycieku 
 Ponowić test 

UWAGA: 
 Czynności związane z testowaniem i inspekcją należy przeprowadzać bez osób 

nieupoważnionych. 
 Podczas wykonywania czynności należy używać kasku i okularów ochronnych. 

Z poważaniem, 

Menadżer generalny  

Graziano Bugatti 

 

tłumaczenie z dnia 14-07-2017 
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Bione (BS), 14/09/2016

Drogi kliencie,

w odniesieniu do Państwa zapytania, zapewniamy że produkty z katalogu Aignep 
SpA są wytworzone z surowców oraz procesów „wolnych od silikonu”.

Z poważaniem,

tłumaczenie z dnia 14-07-2017
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Bione (BS), 23/02/2017 
 

Object: REACH REGULATION   

 

Herewith we inform you about the position of AIGNEP SPA toward the CE 1907/2006 Directive (generally known as REACH), 
which came into force on 1st june 2008 including all EU updates until 12 January 2017. 

We inform you that AIGNEP SPA produces and sells products which do not realease intentionally any substances.  

REACH purpose is to evaluate, supervise and limit the chemical risks due which may rise from stocking, tranforming, using and 
wasting of dangerous chemical substances for human health and environment. 
According to such directive, who produces or imports (from countries outside EU)  a substance or a compound in a quantity equal or 
higher than one ton per year, he must register it at the ECHA (European Chemical Agency). Time and methods of registration are 
different according to the quantity and dangerousness of the produced/imported substance. 
For this reason, the first class regulated by REACH refers to the chemical substances (defined by a CAS nr. and listed in the 
EINECS catalogue). The REACH refers also to whom introduces the chemical substances into the EU market (producers or 
importers to EU of such substances). 

We inform you that the Directive defines AIGNEP SPA as "final user"  and NOT "producer" or "importer". For this reason it is not 
necessary the PRE-REGISTRATION or REGISTRATION. 
The unique requests from REACH are: 
1) In case of intentional release of substances from the items, the substances must be registered if produced/imported in quantity 
equal or higher than 1,0 ton/year. 
2) In case there are SVHC substances in quantity higher than 0,1% it is necessary to notify the presence of these substances to the 
customer and to the ECHA Agency.  

The registration of the produced or imported substances (from countries outside EU) as "substances" or in mixtures is exclusive 
responability of producers or importers and NOT of final user , as AIGNEP.  
However we inform you that AIGNEP SPA has checked out all the suppliers to guarantee the compliance to the REACH Directive. 

As for the substances contained in our items, we confirm you that none of the substances listed in the "candidate list" of SVHC 
(Substances of Very High Concern -  latest update 12.01.2017) are contained in our items in quantity higher than 0,1%, because all 
the declaration of our suppliers respects the Directive and because we do not add intentionally these substances during the 
manufacturin process. However we cannot exclude a potential presence of substance traces lower than 0,1%.  

We can confirm you that we have already requested to all our suppliers to exclude the presence of the SVHC substances on the 
mixtures or items used in our factory for all present and future use.   

AIGNEP SPA agrees with his suppliers to be promptly informed about any eventuality that may register presence of substances of 
the "candidate list". According to our suppliers information AIGNEP will inform the customers immediately.  

Best regards 

 

 
 
 Il responsabile REACH 

 
Bugatti Graziano 
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Bione (BS), 23/02/2017 
 

Object: REACH REGULATION   

 

Herewith we inform you about the position of AIGNEP SPA toward the CE 1907/2006 Directive (generally known as REACH), 
which came into force on 1st june 2008 including all EU updates until 12 January 2017. 

We inform you that AIGNEP SPA produces and sells products which do not realease intentionally any substances.  

REACH purpose is to evaluate, supervise and limit the chemical risks due which may rise from stocking, tranforming, using and 
wasting of dangerous chemical substances for human health and environment. 
According to such directive, who produces or imports (from countries outside EU)  a substance or a compound in a quantity equal or 
higher than one ton per year, he must register it at the ECHA (European Chemical Agency). Time and methods of registration are 
different according to the quantity and dangerousness of the produced/imported substance. 
For this reason, the first class regulated by REACH refers to the chemical substances (defined by a CAS nr. and listed in the 
EINECS catalogue). The REACH refers also to whom introduces the chemical substances into the EU market (producers or 
importers to EU of such substances). 

We inform you that the Directive defines AIGNEP SPA as "final user"  and NOT "producer" or "importer". For this reason it is not 
necessary the PRE-REGISTRATION or REGISTRATION. 
The unique requests from REACH are: 
1) In case of intentional release of substances from the items, the substances must be registered if produced/imported in quantity 
equal or higher than 1,0 ton/year. 
2) In case there are SVHC substances in quantity higher than 0,1% it is necessary to notify the presence of these substances to the 
customer and to the ECHA Agency.  

The registration of the produced or imported substances (from countries outside EU) as "substances" or in mixtures is exclusive 
responability of producers or importers and NOT of final user , as AIGNEP.  
However we inform you that AIGNEP SPA has checked out all the suppliers to guarantee the compliance to the REACH Directive. 

As for the substances contained in our items, we confirm you that none of the substances listed in the "candidate list" of SVHC 
(Substances of Very High Concern -  latest update 12.01.2017) are contained in our items in quantity higher than 0,1%, because all 
the declaration of our suppliers respects the Directive and because we do not add intentionally these substances during the 
manufacturin process. However we cannot exclude a potential presence of substance traces lower than 0,1%.  

We can confirm you that we have already requested to all our suppliers to exclude the presence of the SVHC substances on the 
mixtures or items used in our factory for all present and future use.   

AIGNEP SPA agrees with his suppliers to be promptly informed about any eventuality that may register presence of substances of 
the "candidate list". According to our suppliers information AIGNEP will inform the customers immediately.  

Best regards 

 

 
 
 Il responsabile REACH 

 
Bugatti Graziano 

Bione (BS), 23/02/2017

Przedmiot sprawy: 

REGULACJA REACH

Uprzejmie informujemy o stanowisku firmy Aignep SPA odnośnie dyrektywy CE 1907/2006 (ogólnie znanej jako REACH), która weszła w życie z 
dniem 1 czerwca 2008 wraz ze wszystkimi aktualizacjami UE do dnia 12 stycznia 2017r. 

Produkty wytwarzane i sprzedawane przez  Aignep SPA nie zawierają żadnych szkodliwych substancji. 

Celem REACH jest ocenianie, nadzorowanie i ograniczanie ryzyka chemicznego, które mogą wystąpić przy dostawie, produkcji i zużyciu  produktu, 
które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie człowiek i środowiska.

Według dyrektywy, kto produkuje lub importuje (z krajów spoza Unii Europejskiej) substancje i związki równej lub wyższej niż jedna tona rocznie 
musi ją zarejestrować w ECHA (European Chemical Agency). Czasy rejestracji i metody są różne co do ilości i niebezpieczeństwa wytwarzanej / 
importowanej substancji. 

Z tego powodu w pierwsza klasa regulowana w REACH odnosi się do substancji chemicznych (określonych CAS nr.  i wymienione w katalogu 
EINECS). REACH odnosi się do tych, którzy wprowadzają substancje chemiczne na rynek Unii Europejskiej (producentów lub importerów tych 
substancji). 

Informujemy, że Dyrektywa definiuje Aignep SPA jako „końcowego użytkownika” nie „producenta” lub „importera”. Z tego powodu nie ma ona 
konieczności rejestracji wstępnej lub rejestracji.

Wyjątki od REACH stanowią: 

1) W przypadku celowego uwolnienia substancji z elementów, substancje te muszą być rejestrowane, jeżeli produkowane/ importowane są 
w ilości równej bądź większej od 1,0 tony rocznie.

2) W przypadku, gdy są substancjami SVHC w ilości większej niż 0,1 %,  jest  konieczne  powiadomienie klienta i agencję ECHA o ich 
obecności.

Rejestracja substancji produkowanych lub importowanych (z krajów spoza Unii Europejskiej) jako „substancje” lub mieszaniny jest wyłącznym 
obowiązkiem producenta lub importera i nie dotyczy finalnego użytkownika. My jednak informujemy, że firma Aignep SPA sprawdziła wszystkich 
dostawców w celu zagwarantowania zgodności z Dyrektywą REACH. 

Odnośnie  substancji  zawartych  w  naszych  produktach potwierdzamy, że w żadnym z nich nie występuje  substancja  wymieniona w „liście kan-
dydatów” SVHC (substancje szczególnego zagrożenia – akt. 01.12.2017) w ilości wyższej niż 0,1 %. Wynika to z faktu, iż wszyscy dostawcy deklarują 
respektowanie dyrektywy, oraz żadna z tych substancji nie jest używana podczas procesów produkcji. Nie mniej jednak nie możemy wykluczyć 
obecności śladowych ilości substancji poniżej 0,1%.

Potwierdzamy, że zażądaliśmy od naszych wszystkich dostawców wykluczenie substancji SVHC z materiałów lub produktów, które są wykorzysty-
wane w naszej fabryce obecnie oraz w przyszłości.  

Aignep SPA uzgodnił ze swoimi dostawcami bezzwłoczne informowanie każdej zmiany wynikającej z konieczności rejestrowania substancji będą-
cej na „liście kandydatów”. Stosownie po otrzymaniu informacji od dostawców Aignep poinformuje klientów bezzwłocznie. 

Z poważaniem,
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Bione (BS), 23/02/2017 
 

Object: REACH REGULATION   

 

Herewith we inform you about the position of AIGNEP SPA toward the CE 1907/2006 Directive (generally known as REACH), 
which came into force on 1st june 2008 including all EU updates until 12 January 2017. 

We inform you that AIGNEP SPA produces and sells products which do not realease intentionally any substances.  

REACH purpose is to evaluate, supervise and limit the chemical risks due which may rise from stocking, tranforming, using and 
wasting of dangerous chemical substances for human health and environment. 
According to such directive, who produces or imports (from countries outside EU)  a substance or a compound in a quantity equal or 
higher than one ton per year, he must register it at the ECHA (European Chemical Agency). Time and methods of registration are 
different according to the quantity and dangerousness of the produced/imported substance. 
For this reason, the first class regulated by REACH refers to the chemical substances (defined by a CAS nr. and listed in the 
EINECS catalogue). The REACH refers also to whom introduces the chemical substances into the EU market (producers or 
importers to EU of such substances). 

We inform you that the Directive defines AIGNEP SPA as "final user"  and NOT "producer" or "importer". For this reason it is not 
necessary the PRE-REGISTRATION or REGISTRATION. 
The unique requests from REACH are: 
1) In case of intentional release of substances from the items, the substances must be registered if produced/imported in quantity 
equal or higher than 1,0 ton/year. 
2) In case there are SVHC substances in quantity higher than 0,1% it is necessary to notify the presence of these substances to the 
customer and to the ECHA Agency.  

The registration of the produced or imported substances (from countries outside EU) as "substances" or in mixtures is exclusive 
responability of producers or importers and NOT of final user , as AIGNEP.  
However we inform you that AIGNEP SPA has checked out all the suppliers to guarantee the compliance to the REACH Directive. 

As for the substances contained in our items, we confirm you that none of the substances listed in the "candidate list" of SVHC 
(Substances of Very High Concern -  latest update 12.01.2017) are contained in our items in quantity higher than 0,1%, because all 
the declaration of our suppliers respects the Directive and because we do not add intentionally these substances during the 
manufacturin process. However we cannot exclude a potential presence of substance traces lower than 0,1%.  

We can confirm you that we have already requested to all our suppliers to exclude the presence of the SVHC substances on the 
mixtures or items used in our factory for all present and future use.   

AIGNEP SPA agrees with his suppliers to be promptly informed about any eventuality that may register presence of substances of 
the "candidate list". According to our suppliers information AIGNEP will inform the customers immediately.  

Best regards 

 

 
 
 Il responsabile REACH 

 
Bugatti Graziano 

Tłumaczenie z dnia 14-07-2017
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Bione (BS), 14/09/2016

Przedmiot sprawy: 

PRODUKTY SPEŁNIJĄCE DEKLARACJE

 

DYREKTYWA UE 2002/95/EC - 27/01/2003 „RoHS”

DYREKTYWA UE 2011/65/UE - 08/06/2011 „RoHS 2”

DYREKTYWA UE 2002/96/EC - 27/01/2003 „RAEE/WEEE”

Firma Aignep SpA, Via Don G. Bazzoli, 34 25070 BIONE (BS) niniejszym:

DEKLARUJE

	Produkty nie zawierają substancji wymienionych w Dyrektywie EC 2002/95/EC(1) z dnia 27 stycznia 2003 
(ogólnie zwaną RoHS)

	Produkty nie zawierają substancji wymienionych w Dyrektywie EC 2011/65/UE  8 dnia 8 czerwca 2011 (ogól-
nie zwaną RoHS 2)

	Produkty nie są przedmiotem dyrektywy EX 2002/96 / WE z dnia 27 stycznia 2003 (ogólnie zwaną WEEE), 
gdyż nie są w kategorii „Urządzenia na prąd i elektryczne”

Menadżer generalny

Graziano Bugatti

tłumaczenie z dnia 14-07-2017



Oddział Rzeszów
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów
tel.: 17 221 08 29
e-mail: rzeszow@pneumat.com.pl

Pneumat System Sp. z o.o.
ul. Obornicka 160
51-114 Wrocław
tel.: 71 325 18 60, fax: 71 325 52 84
e-mail: info@pneumat.com.pl

Oddział Warszawa
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
tel.: 784 380 331
e-mail: warszawa@pneumat.com.pl

Oddział Katowice
ul. Armii Krajowej 131
40-750 Katowice
tel.: 32 326 36 07
e-mail: katowice@pneumat.com.pl

Oddział Kraków
ul. Christo Botewa 14
30-798 Kraków
tel.: 12 262 27 04
e-mail: krakow@pneumat.com.pl

Oddział Poznań
ul. Gdyńska 4
61-016 Poznań
tel.: 61 875 45 72
e-mail: poznan@pneumat.com.pl

Oddział Łódź
ul. Wydawnicza 1/3, Budynek E
92-333 Łódź
tel.: 42 674 74 73
e-mail: lodz@pneumat.com.pl

Oddział Gorzów Wielkopolski
ul. Śląska 96
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 736 70 90
e-mail: gorzow@pneumat.com.pl

Oddział Bydgoszcz
ul. Toruńska 280
85-831 Bydgoszcz
tel.: 52 331 46 72
e-mail: bydgoszcz@pneumat.com.pl

Oddział Gdańsk
al.  Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk
tel.: 58 355 05 93
e-mail: gdansk@pneumat.com.pl

Sklep firmowy Wrocław
ul. Obornicka 160
51-114 Wrocław
tel.: 71 325 72 63, fax: 71 325 52 84
e-mail: wroclaw@pneumat.com.pl


