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1Montážní návod

Montáž trub  
DN 80 - DN 1000
Existují různé způsoby instalace potrubí.

Montáž s:

+ TRM montážní zařízení DN 80 až DN 400,  
typ 1 pro trouby s povrchovou ochranou 
PUR 
typ 2 pro trouby s povrchovou ochranou 
ZMU 
typ 3 pro trouby s povrchovou úpravou WKG

+ řetězový zvedák a popruhy  
(DN 80 - 200/2m | DN 250 - 400/3m |  
DN 500/4m | DN 600/6m)

+ montážní páka s dřevěným hranolem do DN 125
+ řetězový zvedák s montážní objímkou 

Je-li instalace potrubí prováděna za pomoci bagru, musí být  
zasunutí hladkého konce do hrdla trouby rovnoměrné  
a pomalé, tak aby se těsnění mohlo přizpůsobit.

 w Při instalaci potrubí za pomoci bagru musí být 
mezi hrdlo trouby a bagrovací lžíci vložen 
dřevěný hranol odpovídajících rozměrů. 

 

Obecné informace 
o montážním zařízení
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Očištění jednotlivých částí spoje

Před instalací očistěte dosedací plochu těsnění, přídržnou drážku pro 
těsnění, jisticí komoru, zámkové segmenty a hladký konec trouby. 
Pro vyčištění přídržné drážky pro těsnění použijte speciální škrabku 
nebo šroubovák se zahnutým koncem.

 
Poloha otvorů v čele hrdla pro montáž zámku  
DN 80 až DN 250

Pro snadnější instalaci zámku umístěte troubu ve výkopové rýze tak, 
aby poloha vkládacích otvorů pro montáž zámku byla dle obrázku. 
V případě tvarovek je poloha vkládacích otvorů v čele hrdla daná situací.

Montážní návod pro  
VRS®-T spoj
DN 80 až DN 500 Tento montážní návod se vztahuje na trouby a tvarovky z tvárné litiny dle 

ČSN EN 545 a ÖNORM B2597 s jištěným zámkovým spojem VRS® -T 
DN 80 až DN 500.
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Poloha otvorů v čele hrdla pro montáž zámku 
DN 300 až DN 500

 
Očištění těsnění

Těsnění očistěte a zkontrolujte, zda není poškozené.  
Těsnění uchopte a zmáčkněte do tvaru srdce.

 
Osazení těsnění

Těsnění vložte do hrdla tak, aby vnější vystouplá hrana z tvrdé pryže 
zapadla do přídržné drážky v hrdle. Následně těsnění zatlačte 
a tlakem uhlaďte.

 
Korekce osazení těsnění

Jestliže při osazení těsnění do hrdla a následném uhlazení došlo 
v nějakém místě k vytvoření vlny, povytáhněte lehce těsnění také 
na protilehlé straně. Menší vlny na dvou protilehlých místech lze 
snáze uhladit.
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Správná poloha těsnění

Musí být dosaženo řádného dosednutí těsnění do drážky, těsnění 
nesmí svou vnitřní hranou z tvrzené pryže přečnívat přes středicí 
hranu hrdla.

 
Špatná poloha těsnění

 
Mazadlo

Na správně nasazené těsnění  
a očištěný hladký konec trouby 
naneste v tenké vrstvě mazadlo.

 w Při vysokých teplotách nebo 
v případě mrazu je nutné 
skladovat těsnění a mazadlo 
ve vnitřních prostorách.

 
Spojení trub

Hladký konec trouby zasuňte  
do hrdla až nadoraz.

 w Během spojení musí být 
trouby osově vycentrovány.

 w Vyvarujte se vychýlení trouby 
v hrdle během montáže.

t

Sicherungskammer Schweissraupe

Riegel links VRS®-T / TYTON® –Dichtring Muffe

Sicherung

Riegel rechts 

ø d1ø D

pojistka

pravý segment

levý segment

jisticí komora návarek

VRS®-T/TYTON® těsnicí kroužek

hrdlo
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VRS®-T spoj DN 80 až DN 250

+ VRS®-T EPDM těsnicí kroužek dle ČSN EN 681-1
+ 1 pravý segment (černý)
+ 1 levý segment (červený)
+ 1 pojistka
 
Vložte pravý segment (černý) do většího otvoru v čele hrdla a zatlačte 
jej doprava až nadoraz. Poté vložte levý segment (červený) do většího 
otvoru v čele hrdla a zatlačte jej doleva až nadoraz. Mezi segmenty 
vtlačte pojistku.

 
VRS®-T spoj DN 80 až DN 250 
s přídavným segmentem pro vysoká zatížení

+ VRS®-T EPDM těsnicí kroužek dle ČSN EN 681-1
+ 1 přídavný segment pro vysoká zatížení
+ 1 pravý segment (černý)
+ 1 levý segment (červený)
+ 1 pojistka
 
V případě potrubí určeného pro velmi vysoké tlaky (turbínové  
přivaděče) nebo pro bezvýkopovou pokládku (relining, řízené 
horizontální vrtání s výplachem, metoda vtahování a vtlačování, techno-
logie raketového pluhu) je nutné použít přídavný segment pro vysoká 
zatížení. Přídavný segment vložte do jisticí komory přes otvor v čele 
hrdla před vložením levého a pravého segmentu a zasuňte jej do paty 
hrdla. Posléze vložte pravý a levý segment, jisticí segment by měl být 
mezi jejich konci a neměl by překážet v zasunutí až nadoraz. Závěrem 
vložte pojistku.
 

 
VRS®-T spoj DN 300 až DN 500

+ VRS®-T EPDM těsnicí kroužek dle ČSN EN 681-1
+ 2 pravé segmenty (černé)
+ 2 levé segmenty (červené)
+ 2 pojistky
 
Vložte pravý segment (černý) do otvoru v čele hrdla a zatlačte jej  
doprava až nadoraz. Poté vložte levé segment (červený) do otvoru  
v čele hrdla a zatlačte jej doleva až nadoraz. Mezi segmenty vložte 
pojistku. Stejně postupujte na protilehlé straně hrdla.
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Aktivace zámku

Zamčenou troubu lehce povytáhněte v hrdle až na doraz zámku.  
Tím dojde k aktivaci zámku a trouba je tím správně jištěná proti  
podélnému posunu.

 
Vychýlení trouby ve spoji

Po správné aktivaci zámkového spoje mohou být trouby a tvarovky 
v hrdle vychýleny:
+ DN 80 – 150 - max. 5° 
+ DN 200 – 300 - max. 4° 
+ DN 400 – 500 - max. 3°
 
Úhlové vychýlení o 1° představuje při stavební délce trouby 5 m  
odchylku cca 9 cm od osy předchozí trouby nebo tvarovky  
(např. při 3° = 27 cm).

 
Upozornění pro 
správnou montáž

Při montáži je nutno zohlednit 
skutečnost, že vlivem působení 
vnitřního tlaku a dovolené toleran-
ce konstrukce spojů může dochá-
zet k prodloužení potrubí až o cca 
8 mm na jeden spoj. Pro zajištění 
bezproblémového fungování sys-
tému je v případě napojení trouby 
na koleno nutné spoj vychýlit do 
maximálního negativního úhlu.

 
Demontáž

Troubu osově vycentrujte a zasuňte ji až nadoraz do hrdla. Vytáhněte 
pojistku přes otvor v čele hrdla. Poté posuňte a vytáhněte pravý a levý 
segment zámku. V případě, že byl použit také přídavný segment pro 
vysoká zatížení, posuňte ho za pomoci plochého předmětu  
(např. šroubováku) a vytáhněte přes otvor v čele hrdla z jisticí komory. 
Posléze může být trouba z hrdla vysunuta.
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Pokyny pro instalaci jisticího svěracího kroužku

Při zamýšlené instalaci jisticího svěracího kroužku musí být zohledně-
ny možnosti jeho použití. Nelze ho použít v případě instalace trubních 
rozvodů na povrchu (např. mobilní potrubí) a pro bezvýkopovou poklád-
ku. Pro tvarovky MK, MMK, MMQ a EN lze použít jisticí svěrací kroužek 
pouze do provozního tlaku PFA 16 barů. V jiných případech musí být 
obnoven návarek na hladkém konci zkrácené trouby. Použity mohou být 
také GL-kusy.

 w Použití pro vyšší PFA  
konzultujte s technickým 
zástupcem. 

 

Montážní návod pro VRS®-T spoj 
s jisticím svěracím kroužkem
DN 80 až DN 500

VRS®-T spoj s jisticím svěracím kroužkem DN 80 až DN 500

Jisticí svěrací kroužek se užívá v kombinaci s dvoukomorovým hrdlem 
s jisticí komorou v případě, kdy dojte ke zkrácení trouby. Díky jisticímu 
svěracímu kroužku odpadá nutnost navaření návarku na hladký konec 
trouby. Použití tohoto spojovacího systému je možné u dimenzí 
DN 80 až DN 500. 

 w Jisticí svěrací kroužek by měl být instalován pouze do hrdla trub.
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Očištění jednotlivých částí spoje

Před instalací očistěte dosedací plochu těsnění, přídržnou drážku pro 
těsnění, jisticí komoru, zámkové segmenty a hladký konec trouby. 
K vyčištění přídržné drážky pro těsnění použijte speciální škrabku nebo 
šroubovák se zahnutým koncem.

 
Poloha otvorů v čele hrdla pro montáž zámku  
DN 80 až DN 250

Pro snadnější instalaci zámku umístěte troubu ve výkopové rýze tak, aby 
poloha vkládacích otvorů pro montáž zámku byla dle obrázku. 
V případě tvarovek je poloha vkládacích otvorů v čele hrdla daná situací.

 
Poloha otvorů v čele hrdla pro montáž zámku  
DN 300 až DN 500 

 
Očištění těsnění

Těsnění očistěte a zkontrolujte, zda není poškozené. 
Těsnění uchopte a zmáčkněte do tvaru srdce.

 
Osazení těsnění

Těsnění vložte do hrdla tak, aby vnější vystouplá hrana z tvrdé pryže 
zapadla do přídržné drážky v hrdle. Následně těsnění zatlačte 
a tlakem uhlaďte.
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Korekce osazení těsnění 

Jestliže při osazení těsnění do hrdla a následném uhlazení došlo v 
nějakém místě k vytvoření vlny, povytáhněte lehce těsnění také na proti-
lehlé straně. Menší vlny na dvou protilehlých místech lze snáze uhladit.

 
Správná poloha těsnění

Musí být dosaženo řádného dosednutí těsnění do drážky, těsnění nesmí 
svou vnitřní hranou z tvrzené pryže přečnívat přes středicí hranu hrdla.

 
Špatná poloha těsnění

 
Vyznačení hloubky zasunutí 

Vyznačte hloubku zasunutí (hloubku hrdla) na hladkém konci trouby.

 
Mazadlo

Na správně nasazené těsnění 
a očištěný hladký konec trouby 
naneste v tenké vrstvě mazadlo.

 w Při vysokých teplotách nebo 
v případě mrazu je nutné 
skladovat těsnění a mazadlo 
ve vnitřních prostorách.
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Vložení jisticího svěracího kroužku

Jisticí svěrací kroužek rozmontujte na dvě půlky, ty pak separátně 
vložte do jisticí komory hrdla a opětovně je šrouby volně spojte.

 
Spojení trub

Jisticí svěrací kroužek ponechejte 
rozevřený, hladký konec trouby 
zasuňte do hrdla až nadoraz. Trou-
ba by měla být zasunuta v hrdle 
dle dříve provedeného značení.

 w Během spojení musí být 
trouby osově vycentrovány. 

 
Dotažení šroubů na 
svěracím kroužku

Jisticí svěrací kroužek v hrdle 
rovně povytáhněte až na hranu 
jisticí komory a následně pak 
upevněte dotažením šroubů na 
předepsaný moment 60 Nm.

 w Jisticí svěrací kroužek nesmí 
být nasazen křivě! 

 w V případě křivě nasazeného 
a upevněného jisticího 
svěracího kroužku může dojít 
působením vnitřního tlaku k 
jeho posunutí. Tím dojde k 
narušení funkce, a spoj tak 
není jištěn proti posunu.

Aktivace zámku

Zamčenou troubu lehce povytáhněte v hrdle až na doraz jisticího 
svěracího kroužku. Tím dojde k aktivaci zámku a trouba je tím správně 
jištěná proti podélnému posunu. 

 

hrdloVRS®-T/TYTON® těsnicí kroužek

jisticí komora

jisticí svěrací kroužek

moment 60 Nm (M12)
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Vychýlení trouby ve spoji

Po správné aktivaci zámkového spoje mohou být trouby a tvarovky 
v hrdle vychýleny:
+ DN 80 – 150 - max. 5° 
+ DN 200 – 300 - max. 4° 
+ DN 400 – 500 - max. 3°

Úhlové vychýlení o 1° představuje při stavební délce trouby 5 m 
odchylku cca 9 cm od osy předchozí trouby nebo tvarovky  
(např. při 3° = 27 cm).

 
Demontáž

Troubu osově vycentrujte a zasuňte ji až nadoraz do hrdla. Odstraňte 
utahovací šrouby a za pomoci úderů kladivem uvolněte obě poloviny 
jisticího svěracího kroužku (v případě potřeby můžete udeřit kladivem  
v průběhu vytahování hladkého konce trouby). 
Vložením čtyřhranu mezi upínací části jisticího svěracího kroužku 
během demontáže lze zabránit zaseknutí jisticího kroužku na hladkém 
konci trouby. Posléze může být trouba z hrdla vysunuta. V žádném 
případě nepoužívejte údery kladiva na hrdlo nebo potrubí!
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Očištění jednotlivých částí spoje

Před instalací očistěte dosedací plochu těsnění, přídržnou drážku pro 
těsnění, jisticí komoru, zámkové segmenty a hladký konec trouby. 
Pro vyčištění přídržné drážky pro těsnění použijte speciální škrabku 
nebo šroubovák se zahnutým koncem.

 
Poloha otvoru v čele hrdla pro montáž zámku

Pro snadnější instalaci zámku umístěte troubu ve výkopové rýze tak, 
aby poloha vkládacího otvoru pro montáž zámku v čele hrdla trouby byla 
nahoře (dle obrázku).

 
Očištění těsnění

Těsnění očistěte a zkontrolujte, zda není poškozené. 
Těsnění uchopte a zmáčkněte do tvaru srdce.

Montážní návod pro  
VRS®-T spoj
DN 600 až DN 1000 Tento montážní návod se vztahuje na trouby a tvarovky z tvárné litiny 

s jištěným zámkovým spojem VRS-T DN 600 až DN 1000.
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Osazení těsnění

Těsnění vložte do hrdla tak, aby vnější vystouplá hrana z tvrdé pryže 
zapadla do přídržné drážky v hrdle. Následně těsnění zatlačte 
a tlakem uhlaďte.

 
Korekce osazení těsnění

Jestliže při osazení těsnění do hrdla a následném uhlazení došlo  
v nějakém místě k vytvoření vlny, povytáhněte lehce těsnění také na 
protilehlé straně. Menší vlny na dvou protilehlých místech lze snáze 
uhladit.

 
Správná poloha těsnění

Musí být dosaženo řádného dosednutí těsnění do drážky, těsnění nesmí 
svou vnitřní hranou z tvrzené pryže přečnívat přes středicí hranu hrdla.

 
Špatná poloha těsnění

 
Mazadlo

Na správně nasazené těsnění 
a očištěný hladký konec trouby 
naneste v tenké vrstvě mazadlo.

 w Při vysokých teplotách nebo 
v případě mrazu je nutné 
skladovat těsnění a mazadlo 
ve vnitřních prostorách.
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Spojení trub

Hladký konec trouby zasuňte  
do hrdla až nadoraz.

 w Během spojení musí být 
trouby osově vycentrovány.  

 w Vyvarujte se vychýlení trouby 
v hrdle během montáže. 

 
VRS®-T spoj DN 600

Přes otvor v čele hrdla vložte jednotlivé segmenty zámku, a to střídavě 
vlevo a vpravo po obvodu trouby. Následně posuňte všechny segmenty 
jedním směrem tak, aby byl i poslední vložený segment bezpečně 
blokován. Výstupky na horní straně segmentu smějí být jen nepatrně 
viditelné otvorem v čele hrdla. 
V případě zaseknutí segmentů je lze uvést do požadované pozice za 
pomoci pohybu trouby zavěšené na popruhu a za pomoci lehkých 
úderů kladivem.

 w Během spojení musí být 
trouby osově vycentrovány.  

 w Vyvarujte se vychýlení trouby 
v hrdle během montáže. 

 w V žádném případě nepoužívej-
te údery kladiva přímo na hrdlo 
nebo potrubí! 

 
Aktivace zámku

Všechny zámkové segmenty v hrdle rovně povytáhněte až na hranu 
jisticí komory. Následně lehce upněte kolem segmentů upínací pás. 
Upínací pás by měl být dotažen jen tak volně, aby šlo segmenty stále 
pohybovat. Zámkové segmenty vyrovnejte tak, aby celou plochou dose-
daly na potrubí a vzájemně se nepřekrývaly. Poté dopněte upínací pás 
tak pevně, aby zámkové segmenty těsně dosedly na troubu po celém 
jejím obvodu. Zámkovými segmenty by již nemělo být možné pohnout.  w V případě bezvýkopové 

pokládky se místo upínacího 
pásu používá kovová objímka. 

 

hrdlo

VRS®-T/TYTON® těsnicí kroužek

segmenty zámku

návarekjisticí komora

upínací pás
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Vychýlení trouby ve spoji

Po správné aktivaci zámkového spoje mohou být trouby a tvarovky 
v hrdle vychýleny: 
DN 600 – max. 2°

 
Upozornění pro 
správnou montáž

Při montáži je nutno zohlednit 
skutečnost, že vlivem působení 
vnitřního tlaku a dovolené toleran-
ce konstrukce spojů může dochá-
zet k prodloužení potrubí až o cca 
8 mm na jeden spoj. Pro zajištění 
bezproblémového fungování sys-
tému je v případě napojení trouby 
na koleno nutné spoj vychýlit do 
maximálního negativního úhlu.
.

 
Demontáž

Troubu osově vycentrujte a zasuňte ji až nadoraz do hrdla. Vytáhněte 
pojistku přes otvor v čele hrdla. Poté posuňte a vytáhněte pravý a levý 
segment zámku. V případě, že byl použit také přídavný segment pro 
vysoká zatížení, posuňte ho za pomoci plochého předmětu  
(např. šroubováku) a vytáhněte přes otvor v čele hrdla z jisticí komory. 
Posléze může být trouba z hrdla vysunuta.

 w V žádném případě nepoužívej-
te údery kladiva přímo na hrdlo 
nebo potrubí!  
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Očištění jednotlivých částí spoje

Před instalací očistěte dosedací plochu těsnění, přídržnou drážku pro 
těsnění, jisticí komoru, zámkové segmenty a hladký konec trouby. 
Pro vyčištění přídržné drážky pro těsnění použijte speciální škrabku 
nebo šroubovák se zahnutým koncem.

 
Očištění těsnění

Těsnění očistěte a zkontrolujte, zda není poškozené.  
Těsnění uchopte a zmáčkněte do tvaru srdce.

 
Osazení těsnění

Těsnění vložte do hrdla tak, aby vnější vystouplá hrana z tvrdé pryže 
zapadla do přídržné drážky v hrdle. Následně těsnění zatlačte 
a tlakem uhlaďte.

Montážní návod pro TYTON

Montážní návod pro  
TYTON spoj
DN 80 až DN 1000 Tento montážní návod se vztahuje na trouby a tvarovky z tvárné litiny dle 

ČSN EN 545 s násuvným hrdlovým spojem TYTON® v dimenzích 
DN 80 až DN 1000.
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Korekce osazení těs-
nění

Jestliže při osazení těsnění do hrdla a následném uhlazení došlo 
v nějakém místě k vytvoření vlny, povytáhněte lehce těsnění také 
na protilehlé straně. Menší vlny na dvou protilehlých místech lze 
snáze uhladit.

 
Správná poloha těsnění

Musí být dosaženo řádného dosednutí těsnění do drážky, těsnění 
nesmí svou vnitřní hranou z tvrzené pryže přečnívat přes středicí 
hranu hrdla.

 
Špatná poloha těsnění

 
Mazadlo

Na správně nasazené těsnění  
a očištěný hladký konec trouby 
naneste v tenké vrstvě mazadlo.

 w Při vysokých teplotách nebo 
v případě mrazu je nutné 
skladovat těsnění a mazadlo 
ve vnitřních prostorách.
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Spojení trub

Hladký konec trouby zasuňte do 
hrdla tak hluboko, aby nebylo 
možné vidět první vyznačenou 
rysku.

 w Během spojení musí být 
trouby osově vycentrovány.

 w Vyvarujte se vychýlení trouby 
v hrdle během montáže. 

 
TYTON® spoj  
DN 80 až DN 1000

+ TYTON® EPDM těsnicí 
kroužek dle ČSN EN 681-1

 
Po spojení trub dle výše 
uvedených pokynů zkontrolujte 
pomocí plochého testeru správné 
nasazení těsnění. Na všech 
zkoušených místech po celém ob-
vodu by měla být naměřena stejná 
hloubka. V případě, že lze někde 
tester zasunout hlouběji, mohlo 
na tomto místě dojít k vytržení 
těsnění z přídržné drážky a hrozí 
tak netěsnost spoje.  
V takovém případě spoj demontu-
jte a zkontrolujte osazení těsnění.
 

 

hrdloTYTON® těsnicí kroužek
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Vychýlení trouby ve spoji

Po správné aktivaci zámkového spoje mohou být trouby a tvarovky 
v hrdle vychýleny:
+ DN 80 – 300 - max. 5° 
+ DN 400 - max. 4° 
+ DN 500 – 1000 - max. 3°

Úhlové vychýlení o 1° představuje při stavební délce trouby 5 m 
odchylku cca 9 cm od osy předchozí trouby nebo tvarovky  
(např. při 3° = 27 cm).

 
Demontáž

Demontáž potrubí se provádí bez jakéhokoliv speciálního
nářadí. Troubu jednoduše vytáhněte z hrdla.
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Očištění jednotlivých částí spoje

Příruba, těsnění a otvory pro šrouby musí být zbaveny nečistot  
a případně nahromaděného přebytečného ochranného nátěru.

 
Poloha otvorů pro šrouby přírubového spoje

Pro snadnější instalaci spoje a určení správného rozmístění otvorů pro 
šrouby je na přírubových tvarovkách vyznačena osa dvěma protilehlými 
záseky v přírubě. Tyto záseky musí být buď vodorovně, nebo svisle.

Montážní návod pro přírubový spoj
DN 80 až DN 1000

Těsnicí kroužek dle ČSN EN 1514-1 Šroubový set
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Správná poloha otvorů pro šrouby

Při montáži přírubových trub a tvarovek platí pravidlo pro rozmístění 
otvorů pro šrouby. Žádné otvory pro šrouby nesmí být v hlavních osách 
přírub stojících kolmo k ose potrubí.

 
Spojení trub a tvarovek

Přírubové trouby a tvarovky musí být obzvláště pečlivě uložené na insta-
lovaný povrch. Tuhé přírubové spoje nejsou schopné odolávat rozdílné-
mu zatížení nebo sedání. Z tohoto důvodu nesmí být v žádném případě 
trouby a tvarovky podkládány kameny nebo jinými materiály. Šrouby je 
nutno dotahovat rovnoměrně a souměrně, tedy vždy  
následující přitahovaný šroub leží na protilehlé straně. Šroubem otočte o 
půl až celou délku své osy.  w Vždy musí být užito podložek! 

 
Přírubový spoj  
DN 80 až DN 1000

Rozměry šroubů dle směrnice 30 FGR/EADIPS:
+ šrouby se šestihrannou hlavou dle DIN EN ISO 4016,  

počet se odvíjí od DN a PN potrubí
+ šestihranné matice dle DIN EN ISO 4034
+ podložky dle DIN EN ISO 7091
+ těsnění dle EN 1514-1 s ocelovým kroužkem

 w Z důvodu lepších provozních funkčnosti se doporučuje použít ploché 
těsnění s ocelovým kroužkem.
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Utahovací momenty

Utahovací moment MD se odvíjí od použitého těsnicího materiálu, 
jmenovité světlosti trouby DN a jmenovitého tlaku PN

Kalkulováno může být dle následujících příkladů:
MD pro PN 10 = DN/3,00 [Nm] 
MD pro PN 16 = DN/1,50 [Nm] 
MD pro PN 25 = DN/1,00 [Nm] 
MD pro PN 40 = DN/0,50 [Nm]

Příklad: 
Utahovací moment pro přírubu DN 200 PN 25
MD pro PN 25 = DN/1,00 = 200/1,00 = 200 Nm

 
Instalace FFR-kusů

Z důvodu rozdílného počtu otvorů pro šrouby v přírubách 
FFR-kusů může dojít v důsledku chybné instalace k pootočení 
přilehlé tvarovky nebo armatury až o 22.5° 
(v závislosti na světlostech potrubí).

 w Pootočení je obzvláště při velkých dimenzích těžko 
rozpoznatelné.
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Nalepení řezací 
šablony

Řezací šablonu nalepte na 
kanalizační litinovou troubu.

 w Osa šablony musí být 
souběžně s osou trouby.

 

Montážní návod  
pro navrtávací sedlovou odbočku
Tento montážní návod se vztahuje k navrtávací sedlové odbočce 
s hrdlovým násuvným spojem TYTON® z tvárné litiny dle ČSN EN 598.
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Vyřezání otvorů podle šablony

Za pomoci úhlové brusky s diamantovým kotoučem nebo 
kotoučem na kámen vyřežte do trouby pravoúhlé otvory dle 
šablony. Přípustný je šikmý řez (kolmo k povrchu trouby), 
kterým lze předejít sklouznutí kotouče.

 w Šablona vyznačuje vnější okraje otvoru pro sedlovou 
odbočku.

 
Vyřezání otvoru

Pro snadnější odstranění 
vyřezávané části ze stěny litinové 
trouby jsou v podélném směru 
přípustné 5mm přesahy řezu.

 
Vyřezání drážek pro šrouby

Vyznačení drážky pro upevňovací šrouby vyřezejte opakovaným  
vsunutím a vysunutím řezacího kotouče. Drážky nesmí být vyřezány moc 
široké, jinak hrozí prokluzování upevňovacích šroubů.
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Ošetření hran řezu

Po odstranění vyřezaných částí z vnitřku trouby sejměte zbylé části 
šablony ze stěny. Okraje vyřezaného otvoru obruste za pomoci pilníku 
nebo úhlové brusky s brusným kotoučem. Plochu následně ošetřete 
opravným nátěrem PU-Repair.

 
Osazení těsnění

Namažte těsnění mazadlem a umístěte ho na troubu.  
Hrana těsnění ve tvaru kužele musí směřovat nahoru.

 
Osazení šroubů

Šrouby se čtyřhranem a plochou hlavou vložte zespodu do otvorů  
v těsnění a vsuňte je do vyřezaných drážek. Šrouby povytáhněte  
nahoru a natočte je do takové pozice, aby čtyřhran zapadl do drážky.  
Šroubem by již nemělo být možné otočit.

 
Použití mazadla

Sedlovou odbočku natřete ze spodní strany  
v oblasti těsnění mazadlem.

 
Nasazení sedlové 
odbočky

Sedlovou kanalizační odbočku 
nasaďte na trouby a přišroubujte 
ji maticemi. Matice (SW 24) 
dotahujte rovnoměrně, 
doporučený utahovací moment 
je 30 Nm. 

 w Zkontrolujte přesné  
nasazení těsnění, obzvláště  
na podélných stranách.

 w Je důležité, aby během celé 
montáže byla pracovní 
plocha zbavena prachu 
a špíny.
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Nalepení řezací  
šablony

Řezací šablonu nalepte na 
kanalizační litinovou troubu.

 w Osa šablony musí být 
souběžně s osou trouby.

 
Vyřezání otvorů podle šablony

Za pomoci úhlové brusky s diamantovým kotoučem nebo ko-
toučem na kámen vyřežte do trouby pravoúhlé otvory dle šabl-
ony. Přípustný je šikmý řez (kolmo k povrchu trouby), kterým lze 
předejít sklouznutí kotouče.

 w Šablona vyznačuje vnější okraje otvoru pro sedlovou od-
bočku.

 

Montážní návod pro revizní víko
Tento montážní návod se vztahuje k revizní odbočce z tvárné litiny 
dle ČSN EN 598.
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Vyřezání otvoru

Pro snadnější odstranění  
vyřezávané části ze stěny litinové 
trouby jsou v podélném směru 
přípustné 5mm přesahy řezu.

 
Vyřezání drážek pro šrouby

Vyznačení drážky pro upevňovací šrouby vyřezejte opakovaným  
vsunutím a vysunutím řezacího kotouče. Drážky nesmí být vyřezány moc 
široké, jinak hrozí prokluzování upevňovacích šroubů.

 
Ošetření hran řezu

Po odstranění vyřezáných částí z vnitřku trouby sejměte zbylé části 
šablony ze stěny. Okraje vyřezaného otvoru obruste za pomoci pilníku 
nebo úhlové brusky s brusným kotoučem. Plochu následně ošetřete 
opravným nátěrem PU-Repair.

 
Osazení těsnění

Namažte těsnění mazadlem a umístěte ho na troubu. Hrana těsnění 
ve tvaru kužele musí směřovat nahoru.
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Osazení šroubů

Šrouby se čtyřhranem a plochou hlavou vložte zespodu do otvorů 
v těsnění a vsuňte je do vyřezaných drážek. Šrouby povytáhněte 
nahoru a natočte je do takové pozice, aby čtyřhran zapadl do drážky. 
Šroubem by již nemělo být možné otočit.

 
Použití mazadla

Revizní víko natřete ze spodní strany  
v oblasti těsnění mazadlem.

 
Nasazení revizního víka

Revizní víko nasaďte na troubu a přišroubujte ho maticemi. Matice 
(SW 24) dotahujte rovnoměrně, doporučený utahovací moment je 
30 Nm. Při užití dodatečných třmenů lze revizní víko použít také pro 
tlakovou kanalizaci s provozním tlakem do 6 barů.

 w Zkontrolujte přesné  
nasazení těsnění, obzvláště  
na podélných stranách.

 w Je důležité, aby během  
celé montáže byla pracovní 
plocha zbavena prachu 
a špíny. 
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Před provedením 
spoje

Před spojením trub nasaďte 
manžetu na hladký konec trouby 
a ohrňte ji větším průměrem 
dopředu tak daleko, aby ochranná 
vrstva PUR-TOP nebo ZMU-Aust-
ria vyčnívala cca 100 mm.

 w Pro zjednodušení montáže 
naneste mazadlo na povrch 
ZMU-Austria. 

 
Po provedení spoje

Manžetu přehrňte a přitáhněte 
těsně k čelu hrdla trouby. Poté ji 
přes hrdlo přetáhněte. Ochranná 
manžeta by měla těsně a pevně 
přiléhat ke spoji trub.

                 

Montážní návod pro ochrannou manžetu
Tento montážní návod se vztahuje k ochranné manžetě hrdlových spojů 
potrubí z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ÖNORM B 2597 pro spoje 
VRS®-T nebo TYTON® v dimenzích DN 80 až DN 1000.



30 Montážní návod

Před provedením spoje

Před provedením spoje nasuňte manžetu až za hrdlo litinové trouby.

 
Očištění povrchu místa spoje

Proveďte spojení trub dle instalačního návodu. Poté připravte místo 
spoje v souladu s pokyny dle GW 150, tedy zbavte povrch trouby rzi, 
mastnoty, špíny a volných částic. Plochu vysušte a zahřejte za pomoci 
propanbutanového hořáku na teplotu cca 60°C.
 

 

Montážní návod pro smršťovací manžetu
Tento montážní návod se vztahuje ke smršťovací manžetě pro hrdlové 
spoje potrubí z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ÖNORM B 2597 pro 
spoje VRS®-T nebo TYTON® v dimenzích DN 80 až DN 1000.
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Umístění smršťovací manžety
Přetáhněte manžetu přes hrdlový spoj. Zhruba polovina manžety by 
měla být přes hrdlo.

 

 
Odstranění fólie

Po správném umístění manžety odstraňte ochrannou fólii.

 
Smrštění manžety

Za pomoci propanbutanového hořáku zahřívejte rovnoměrně měkkým 
plamenem smršťovací manžetu kolem dokola v místě čela hrdla, dokud 
nebude obrys hrdla zřetelně viditelný. Poté smrštěte manžetu za pomoci 
hořáku v oblasti hrdla a závěrem pak kolem těla trouby.

 w Nahřívejte manžetu hořákem vždy kolem dokola.

 
Kontrola

Smrštění je provedeno správně v případě, že:
+ manžeta je kompletně smrštěná kolem celého spoje
+ manžeta přiléhá hladce bez studených míst a bublin
+ těsnicí lepidlo bylo vytlačeno na obou koncích
+ byl dodržen požadovaný přesah 50 mm přes ochranný obal trouby
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Kroužky z měkčeného polyetylenu (WPE)

Po úspěšném provedení spoje dle dříve uvedeného návodu zaizolujte 
odkrytou oblast hrdlového spoje jedním nebo více kusy vložky 
z měkčeného polyetylenu WPE v závislosti na typu spoje (TYTON® 
nebo VRS®-T).

 
Plechová objímka

Po utěsnění spoje izolací překryjte oblast plechovou objímkou.  
Do drážek v objímce vložte těsnicí pásku, která je součástí balení.  
Poté objímku umístěte na střed spoje a připevněte šrouby do plechu.

 

                 

Montážní návod pro WKG-trouby
WKG-FL systém  
(vinutý plechový plášť) 
pro pokládku nad zemí

Tento montážní návod se vztahuje k tepelně izolovaným troubám  
a tvarovkám z tvárné litiny. Návod pro provedení spoje trub je uveden na 
začátku tohoto katalogu.
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Před provedením spoje WKG-EL

Před provedením spoje nasaďte na troubu smršťovací hrdlo a manžety.

 
Očištění povrchu místa spoje WKG-EL

Proveďte spojení trub dle instalačního návodu. Poté připravte místo 
spoje v souladu s pokyny dle GW 150, tedy  zbavte povrch trouby rzi, 
mastnoty, špíny a volných částic. Plochu vysušte a zahřejte za pomoci 
propanbutanového hořáku na teplotu cca 60°C.

 

WKG-EL systém  
(PE-HD vnější plášť)  
pro pokládku v zemi

Tento montážní návod se vztahuje k tepelně izolovaným troubám  
a tvarovkám z tvárné litiny. Návod pro provedení spoje trub je uveden 
na začátku tohoto katalogu.

Montážní návod pro WKG-trouby
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Příprava povrchu pláště a nalepení těsnicích 
pásek

Povrch pláště připravte min. 150 mm od obou konců, povrch se musí 
lesknout. Přibližně 20 mm od hrany konce pláště nalepte těsnicí pásku 
kolem pláště trouby.

 
Umístění smršťovacího hrdla

Odstraňte obal ze smršťovacího hrdla. Zkontrolujte, zda je hrdlo  
z obou stran čisté a suché. Hrdlo přetáhněte přes místo spoje.  
Hrdlo umístěte na správné místo a z těsnicích pásek odstraňte  
papírový obal. Smrštěte oba konce hrdla v délce 100 mm tak,  
aby obrysy těsnicí pásky byly zřetelně viditelné.

 
Smrštění manžety

Odstraňte z manžety ochranný obal. Ujistěte se, že došlo k jeho  
kompletnímu odstranění. Poté smrštěte manžetu dle dříve uvedeného 
návodu tak, překrývala konec hrdla. Druhou manžetu použijte na druhé 
straně smršťovacího hrdla stejným způsobem.

 
Vyplnění hrdla PUR pěnou

Do smršťovacího hrdla vyvrtejte otvor speciálním vrtákem. 
Hrdlo vyplňte PUR pěnou. Nasaďte zátku a v případě úniku pěny 
ji pevně utěsněte.

 
Dokončení

Odstraňte uniklou pěnu. 
V okolí kolem zátky připravte 
cca 200 mm. Místo překryjte 
manžetou a smrštěte ji.

 w Pro speciální aplikace 
kontaktujte výrobce 
WKG izolačních obalů 
(např. KE KELIT).
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Uchycení volného potrubí
K uchycení potrubí na most může být použito kluzné ložisko jako závěs pro  
připojení hmoždinkami nebo k připevnění na konzoly pro WKG trouby podle 
statických požadavků (např. výrobek firmy Huckenbeck).

Informace o WKG troubách
Časy stagnace  
a způsob uchycení

WKG trouby mohou být použity jako nadzemní zavěšené potrubí. 
Rozhodující jsou pak v takovémto případě časy stagnace při nízkých 
vnějších teplotách. V následujících tabulkách jsou uvedeny požadované 
tloušťky izolace pro jednotlivé typy použití.

Dovolené časy stagnace plně naplněného potrubí (teplota vody 8°C)a
EL: kryté potrubí s pláštěm z PEHD

DN litinové trouby tloušťka izolace  
[mm] sD

max. zámrzná hlouba 1,4m

krytí 0,3 m krytí 0,5 m

do 0 °C [h] do 25 % promrz-
nutí [h] do 0 °C [h] do 25 % promrz-

nutí [h]

80 41 24 68 32 102
100 41 31 94 41 142
125 40,5 40 130 53 196
150 40 49 169 64 254
200 46,5 76 292 100 440
250 63 125

> 500

164

> 500

300 62 151 199
400 65,5 214 282
500 89 447

> 500
600 82,5

> 500700 81
800 79

a při jiných výškách krytí nebo hloubkách zamrznutí kontaktujte našeho technického zástupce 

Dovolené časy stagnace plně naplněného potrubí (teplota vody 8 °C)a
FL: volné potrubí s vinutým ochranným pláštěm

DN litinové trouby tloušťka izolace  
[mm] sD

vnější teplota -20°C vnější teplota -30°C

do 0°C [h] do 25% promrznutí 
[h] do 0°C [h] do 25% promrznutí 

[h]

80 41 10 21 7 14
100 41 12 28 9 19
125 40,5 16 39 11 26
150 40 20 49 14 32
200 46,5 31 80 22 53
250 63 51 135 36 90
300 62 62 167 44 111
400 65,5 89 241 63 161
500 89 150 410 106 273
600 82,5 172 472 120 315
700 81 199

> 500
140 366

800 79 224 157 415

a při jiných vnějších teplotách kontaktujte našeho technického zástupce 
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Očištění jednotlivých 
částí spoje

Očistěte šipkou označené plochy 
dle obrázku, především pak části 
komory pro těsnění. Případně 
odstraňte přebytečný ochranný 
nátěr.

 w Pro očištění částí komory pro 
těsnění můžete použít kartáč.

 
Očištění hladkého 
konce trouby

Očistěte hladký konec trouby 
minimálně 300 mm od hrany.

 

Montážní návod 
pro ucpávkový hrdlový spoj (STB)
DN 80 až DN 1000 Tento montážní návod se vztahuje na trouby a tvarovky z tvárné litiny dle 

ČSN EN 545 a ČSN EN 598 s ucpávkovým hrdlovým spojem dle 
DIN 28 602.
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Vyznačení hloubky zasunutí

Pro pozdější možnou kontrolu vyznačte hloubku zasunutí 
na hladkém konci trouby.

 
Nasunutí spojovacích 
dílů

Na oba konce trouby nasuňte 
jisticí ucpávkový kroužek  
a ucpávkové těsnění špičkou 
směrem k hrdlu. Ucpávkové 
hrdlo nasuňte na zásuvný konec. 
Za pomoci zvedacího zařízení 
zasuňte do hrdla i druhý konec. 
Spoj vycentrujte a zkontrolujte 
jednotlivé díly.

 w Nepoužívejte mazadlo!
1- jisticí ucpávkový kroužek, 2 - ucpávkové těsnění, 3 - ucpávkové hrdlo

 
Vyrovnání spojovacích dílů

Pro další postup a funkčnost spoje je nezbytné správně vycentrovat 
hrdlo. Poté rovnoměrně zasuňte těsnění do těsnicí komory. Posuňte 
ucpávkový kroužek před těsnění a pomocí dvou klínků z tvrdého dřeva 
lehce vsazených mezi ucpávkový kroužek a zásuvný konec ucpávkový 
kroužek vycentrujte.

 w Správně vycentrovaný  
ucpávkový kroužek umožní 
snadné vložení šroubů s 
kladivovou hlavou do otvorů v 
přírubě.

 
Vložení šroubů

Do příruby ucpávkového hrdla a ucpávkového kroužku vložte šrouby 
s kladivovou hlavou. Našroubujte matice a rovnoměrně je dotáhněte 
rukou. Prstencovým klíčem postupně souměrně utahujte matice, násle-
dující dotahovaná matice leží vždy na protilehlé straně. Otočte jí o půl až 
celou délku své osy.

 w Zvedací zařízení je možné odstranit až po provedení spoje.
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Správné provedení 
spoje

 w Zkontrolujte správnou hloubku zatlačení. 
 w Šrouby s kladivovou hranou a matice ošetřete PU-Repair.
 w Po 24 hodinách, popřípadě po tlakové zkoušce zkontrolujte 
dotažení matic. V případě potřeby je dotáhněte. 

 
Vychýlení trouby ve spoji

Po správné instalaci spoje mohou být trouby a tvarovky 
v hrdle vychýleny:
+ DN 80 až DN 500 – max. 3° 
+ DN 600 až DN 700 – max. 2° 
+ DN 800 až DN1000 – max. 1,5°

Úhlové vychýlení o 1° představuje při stavební délce trouby 5 m  
odchylku cca 9 cm od osy předchozí trouby nebo tvarovky  
(např. při 3° = 27 cm).  

 
Demontáž

Odšroubujte matice, vytáhněte šrouby z příruby a posléze můžete 
vytáhnout zásuvný konec trouby z hrdla.

          

Správného stlačení těsnění je do-
saženo v případě, že je ucpávkový 
kroužek zatlačen do těsnění cca 
6 mm. Hloubku zatlačení lze sta-
novit porovnáním výšky ucpávko-
vého kroužku a rozdílu mezi vnější 
hranou ucpávkového kroužku a 
těsněním po dotažení šroubů. 
Hloubka zatlačení by měla být u 
všech ucpávkových spojů pokud 
možno shodná. Je doporučeno 
provést min. 3 měření hloubky 
zatlačení na každém spoji.
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Očištění jednotlivých částí spoje

Před instalací očistěte dosedací plochu těsnění, přídržnou drážku pro 
těsnění a hladký konec trouby. K vyčištění přídržné drážky pro těsnění 
použijte speciální škrabku nebo šroubovák se zahnutým koncem.

 
Očištění těsnění

Těsnění očistěte a zkontrolujte, 
zda není poškozené. Těsnění 
uchopte a zmáčkněte do tvaru 
srdce.

 w Tvar těsnění musí být dle 
obrázku tak, aby zakusovací 
segmenty nebyly na vrcholu 
ohnuté části.

 
Osazení těsnění

Těsnění vložte do hrdla tak, aby vnější vystouplá hrana z tvrdé pryže 
zapadla do přídržné drážky v hrdle. Následně těsnění zatlačte a tlakem 
uhlaďte.

Montážní návod pro  
TYTON-SIT-PLUS spoj
DN 80 až DN 600 Tento montážní návod se vztahuje na trouby a tvarovky z tvárné litiny dle 

ČSN EN 545 s jištěným zakusovacím hrdlovým spojem 
TYTON®-SIT-PLUS v dimenzích 80 až DN 600.
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Korekce osazení těsnění

Jestliže při osazení těsnění do hrdla a následném uhlazení došlo  
v nějakém místě k vytvoření vlny, povytáhněte lehce těsnění také na 
protilehlé straně. Menší vlny na dvou protilehlých místech lze snáze 
uhladit.

 
Správná poloha těsnění

Musí být dosaženo řádného dosednutí těsnění do drážky, těsnění nesmí 
svou vnitřní hranou z tvrzené pryže přečnívat přes středicí hranu hrdla.

 
Špatná poloha těsnění

 
Použití indikačního kroužku

Pro označení jištěného zakusovacího spoje použijte indikační kroužek 
s bílým pruhem. Nasaďte ho před provedením spoje na tělo trouby.

 
Mazadlo

Na správně nasazené těsnění se zakusovacími segmenty a očištěný 
hladký konec trouby naneste v tenké vrstvě mazadlo.

 w Při vysokých teplotách nebo v případě mrazu je nutné skladovat 
těsnění a mazadlo ve vnitřních prostorách.
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Spojení trub

Hladký konec trouby zasuňte do 
hrdla tak hluboko, aby nebylo 
možné vidět první vyznačenou 
rysku.

 w Během spojení musí být 
trouby osově vycentrovány.

 w Vyvarujte se vychýlení trouby v 
hrdle během montáže. 

 
TYTON-SIT-PLUS spoj DN 80 až DN 600

+ TYTON-SIT-PLUS EPDM těsnicí kroužek dle ČSN EN 681-1 
s vlisovanými ocelovými zakusovacími segmenty

+ Indikační kroužek
 
Po spojení trub dle výše uvedených pokynů zkontrolujte pomocí 
plochého testeru správné nasazení těsnění. Na všech zkoušených 
místech po celém obvodu by měla být naměřena stejná hloubka. V 
případě, že lze někde tester zasunout hlouběji, mohlo na tomto místě 
dojít k vytržení těsnění z přídržné drážky a hrozí tak netěsnost spoje. V 
takovém případě spoj demontujte a zkontrolujte osazení těsnění.

 
Vychýlení trouby ve spoji

Po správné aktivaci zámkového spoje mohou být trouby a tvarovky 
v hrdle vychýleny: 
+ DN 80 – 300 - max. 3° 
+ DN 400 – 600 - max. 2°

Úhlové vychýlení o 1° představuje při stavební délce trouby 5 m  
odchylku cca 9 cm od osy předchozí trouby nebo tvarovky  
(např. při 3° = 27 cm).

 
Značení spoje TYTON-SIT-PLUS

Pro dlouhodobé značení spoje TYTON®-SIT-PLUS je součástí balení 
gumový indikační kroužek s bílým proužkem. Po provedení spoje jej 
umístěte k hrdlovému spoji dle obrázku.
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Upozornění pro 
správnou montáž

Při montáži je nutno zohlednit  
skutečnost, že vlivem působení vnitřního 
tlaku a dovolené tolerance konstrukce 
spojů může docházet k prodloužení  
potrubí až o cca 8 mm na jeden spoj.  
Pro zajištění bezproblémového fungování 
systému je v případě napojení trouby na 
koleno nutné spoj vychýlit do  
maximálního negativního úhlu.

 
Demontáž

Troubu osově vycentrujte a zasuňte ji až na doraz do 
hrdla. Plechovou uvolňovací desku demontážního 
klíče natřete mazadlem a za pomoci narážecího dílu 
ji zatlučte po obvodu do hrdlového spoje.  
Poté demontujte spoje za pomoci montážního 
nářadí. Demontážní klíč se skládá z narážecího dílu  
a plechové desky k uvolnění zaseknutých segmentů.
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+ límcové těsnění *
+ prostupové těsnění *
+ přivařená kotvící příruba do zdi (speciální díly)
+ EU a F kus

 w * Nejedná se o výrobní sortiment TRM.

Prostupy zdí

Přivařená kotvicí příruba do zdi (speciální díly)

Límcové těsnění Prostupové těsnění

EU a F kus
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Šachty s otevřeným 
žlabem

Připojení hrdlem VRS®-T

TRM hrdla VRS®-T se zámkovým 
jištěním proti posunu se používají 
pro napojení do betonových šachet 
urečených do strmých svahů. 

Připojení hrdlem TYTON®

TRM hrdla TYTON se používají pro  
napojení do betonových prefabriko-
vaných nebo monolitických šachet. 
Kyneta dna je buďto vyložená obkladem 
nebo GFK.

Šachty s uzavřeným 
průchodem

MMA-kus

Použití MMA-kusu v šachtě s uza-
vřeným průchodem pro čištění tlakové  
kanalizace (s nebo bez zámkového 
spoje).
 

 

Revizní víko pro čištění

Použití revizního víka v šachtě  
s uzavřeným průchodem pro čištění 
a inspekci tlakové nebo gravitační 
kanalizace.

Šachtové vložky

Šachtové vložky a kyneta jsou v případě 
prefabrikovaných šachtových den vy-
ráběny z odolného plastu vhodného pro 
použití na kanalizačních stokách.

Napojení na šachty

Při napojení kanalizačního potrubí na 
šachty je rozlišováno mezi potrubím 
gravitačním s otevřeným žlabem a 
potrubím tlakovým s uzavřeným průcho-
dem skrze šachtu.

Díky vysoké únosnosti litinového potrubí 
ve vrcholovém tlaku jsou praskliny 
potrubí způsobené zátěží vycházející 
ze zeminy nebo dopravy prakticky 
vyloučitelné. Šachtové napojení by mělo 
rovněž splňovat vysoké požadavky na 
kvalitu.

Šachtové napojení naší společnosti 
Tiroler Rohre GmbH je řešeno stejně 
jako hrdlový spoj. Díky tomuto řešení 
odpadá nutnost užití zkrácených kusů a 
je zaručena správná funkčnost systému.
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Řešením pro instalaci kanalizačního potrubí v málo únosných 
půdách jsou piloty z tvárné litiny (rovněž výrobky TRM). Díky 
svým vynikajícím mechanickým vlastnostem je litinové potrubí 
pro tento druh pokládky vyloženě předurčeno. 

Díky vysoké únosnosti hrdla stačí pro každou troubu délky 5 
m pouze jedna pilota. Při mimořádných hloubkách pokládky 
lze předejít průhybu trouby zvýšením tloušťky stěny.

Výzkum prováděný ve spolupráci s institutem specializovaným 
na pevnost materiálu spadajícím pod univerzitu v Innsbrucku 
prokázal jednoznačné výhody systému instalace potrubí na 
piloty.

 w Pro bližší informace kontaktujte našeho zástupce.

Trubní vedení na pilotách
Základním technickým požadavkem na gravitační kanalizaci je  
konstantní spád potrubí. V málo únosných půdách lze tento požadavek 
jen stěží naplnit, což vede k vysokým provozním nákladům na údržbu.

Rohrlänge
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