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SEDLA
PRO KANALIZAČNÍ
PŘÍPOJKY
ZZppůůssoobbyy ppřřiippoojjeenníí ddooddaatteeččnnýýcchh kkaannaalliizzaaččnníícchh ppřřííppoojjeekk
Dlouholeté výzkumy prokázaly, že špatně provedené přípojky jsou hlavní příčinou zkrácené
životnosti veřejných kanalizací. Na základě těchto poznatků byla přijata norma EN 1610, která stanovuje základní
pravidla provádění dodatečných kanalizačních přípojek. S přihlédnutím ke stávajícím technickým možnostem a provozním
požadavkům existují následující způsoby zřízení dodatečných kanalizačních přípojek:
1. Vkládání továrně vyráběných tvarovek

Z hledisek hydrauliky, pevnosti, provozu a čištění je tato metoda
ideální, nevýhodou může být pouze větší pracnost, horší dostupnost a
vysoká cena tvarovek pro hlavní potrubí větších průměrů. Proto se
dodatečně vkládané odbočky používají nejčastěji pro menší průměry
potrubí. Pro vyloučení problémů při sedání se dodatečné tvarovky
obvykle napojují pomocí pružných spojek (Flex-Seal) nebo přesuvek

2. Dodatečné vkládání šachet s odbočkou

Tento způsob je ideální z hlediska přístupu a čištění, nevýhodou jsou
velmi vysoké pořizovací náklady a nesmyslnost zbytečně vysokého
množství šachet na hlavním řadu. Daleko lepší je umístit levné revizní a
čistící šachty na přípojky ve vhodném místě mimo vozovku nebo
chodník. Dodatečně vkládané šachty lze opět napojit pomocí pružných
spojek nebo přesuvek.

3. Vrtané odbočky s těsnícím kroužkem

Nevýhodou této metody je riziko výrazného průniku těsnění nebo
potrubí přípojky dovnitř hlavního potrubí. Používá se výlučně pro
napojení do silnostěnných potrubí a šachet větších průměrů. Poměr
mezi DN hlavního potrubí a DN přípojky by měl být nejméně 2,5.

4. Nalepovaná kolmá nebo šikmá sedla

Na stavbách se tato metoda kvůli vlivu počasí, vlhkosti, riziku selhání
lidského faktoru a dalším negativním vlivům již přestala používat,
vhodná je pouze pro malosériovou výrobu tvarovek v ideálních
továrních podmínkách.

5. Mechanicky upevněná připojovací sedla Tato vcelku levná metoda je dnes nejčastějším způsobem napojení
dodatečných přípojek DN 100 - 125 - 150 - 200 mm. Moderní sedla se
vyznačují spolehlivostí, univerzálností, odolností, regulací těsnícího
tlaku, regulací hloubky zasunutí, relativně malým průměrem vývrtu i
jednoduchou a rychlou instalací.
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Někteří z výrobců kanalizačních trubek vyrábí jeden či dva typy jednoúčelových sedel s cílem podpory prodeje vlastního
potrubního systému. Typickými znaky těchto sedel jsou obvykle velmi omezené použití pouze pro jeden typ potrubí,
velmi primitivní nebo naopak překomplikovaná konstrukce, co nejlevnější materiály a vysoká prodejní cena.
Přední světoví výrobci, kteří se výrobu sedel pro gravitační potrubí specializují - FLEX-SEAL, FERNCO, REDI a MISSION kladou naopak důraz na maximální univerzálnost pro různé typy a rozměry potrubí, špičkové materiály a nízkou cenu.
Samozřejmostí jsou jednoduchost montáže a spolehlivost i v extrémních podmínkách.
Požadavek konstrukční životnosti 100 let je u těchto sedel zajištěn robustní konstrukcí a následujícími
vysoce odolnými materiály:
nerezavějící ocel 1.4301 (AISI 304) a 1.4401 (AISI 316) podle EN10088-2
syntetická pryž EPDM a SBR podle EN681-1 (nitrilová pryž NBR při požadavku odolnosti proti ropným látkám)
ABS, nylon armovaný skleným vláknem na silně mechanicky namáhané části
některé typy sedel Fernco a Mission používané na venkovní konstrukce jsou vyráběny ze speciálních měkčených
termoplastů s vysokou odolností proti působení UV záření
u sedel REDI jsou jako hlavní konstrukční materiály používány PVC-U podle EN 1410 a PP podle EN 1451
s provozní životností udávanou v rozmezí 70 až 100 let.
Moderní sedla jmenovaných výrobců splňují rovněž následující přísné provozní požadavky provozovatelů veřejných
kanalizací ve všech vodohospodářsky vyspělých zemí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

jednoduchá a intuitivní montáž bez speciálních nástrojů i při silném znečištění nebo vysoké vlhkosti
žádné lepení, svařování nebo dodatečné obetonování
žádný nebo u tenkostěnných potrubí velmi omezený průnik do profilu hlavního potrubí
pevný a vodotěsný kloubový spoj s úhlovou výchylkou 5 až 20° podle typu sedla
maximální univerzálnost pro co nejširší spektrum typů a rozměrů potrubí
co nejmenší průměr vývrtu a jeho unifikace pro více typů sedel
minimalizace rizika poškození hlavního potrubí
vysoká a dlouhodobá provozní spolehlivost
použití odolných a recyklovatelných materiálů

Většinu sedel výše uvedených výrobců lze pod různým označením nalézt i v nabídce naprosté většiny předních světových
výrobců a dodavatelů kanalizačních trubek.

ZZáássaaddyy pprroovváádděěnníí vvýývvrrttuu aa m
moonnttáážžee ddooddaatteeččnnýýcchh ppřřííppoojjeekk
Technické vybavení:
Prováděcí firma by měla být v souladu s EN 1610 vybavena odpovídající vrtací technikou a jádrovými (korunkovými)
vrtáky potřebných rozměrů pro všechny používané materiály. Ruční vyřezávání podle šablony povoluje norma ČSN EN
1610 pouze u hladkých plastových trubek pro třmenová sedla s límcovým těsněním.

!!! Ruční nebo strojní vysekávání otvorů je podle EN 1610 naprosto nepřípustné !!!
Umístění přípojky:
Z praktických důvodů se vývrty pro dodatečné (kolmé) přípojky provádí obvykle shora nebo z boku, vždy však v úhlu
90°k povrchu potrubí. Pro svislé přípojky hovoří nižší riziko poškození hlavního potrubí, menší rozsah výkopových prací a
snazší provedení vývrtu i montáže. Tento způsob připojení je typický pro většinu vyspělých zemí. V ČR převládá boční
napojení ve spádu 3 až 45° z důvodů minimalizace ohybů přípojky a tedy i menšího rizika ucpání a snazšího čistění.
Pádným argumentem je i tradičně hlubší uložení odpadů z podsklepených domů.

Kontrola montáže kanalizačních přípojek:
Přejímací technik provozovatele kanalizace či jiná provozovatelem autorizovaná osoba by měla provádět kontrolu ihned
po montáži sedla ještě před napojením přípojky v následujících krocích:




kontrola správného usazení sedla, jeho celistvosti a pozice těsnících elementů
vizuální kontrola neporušenosti potrubí v okolí vývrtu
hmatová kontrola, zda konec sedla nepřečnívá do profilu hlavního potrubí (pouze u tenkostěnných
plastových, sklolaminátových a kovových trubek je povolen mírný přesah 3 až 12 mm bez záchytných hran)

Teprve po kontrole sedla je možné dokončit montáž potrubí přípojky. Tlaková zkouška dodatečných kanalizačních
přípojek se z finančních a provozních důvodů obvykle neprovádí.

!!! Obetonování přípojek je vhodné pouze v nestabilních půdách !!!
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univerzální kolmá sedla DN150 a 200 mm na
hlavní potrubí DN250 – 2000 mm z betonu a kameniny
Univerzální sedla FLEX-SEAL řady FA byla vyvinuta ve spoluprácí s předními výrobci kameninových a
betonových trub na základě požadavků předních provozovatelů veřejných kanalizací. Specifickými požadavky byly vysoká
univerzálnost pro různé typy a rozměry trubek, žádný přesah a vysoce odolné materiály. Tělo sedel je vyrobeno ze
syntetické pryže EPDM s pouzdrem z odolného plastu ABS. Hloubka zasunutí sedla se nastaví závitovým kroužkem. To je
důležité u armovaných trubek, kdy by mělo dojít k překrytí obnažené armatury, aby nedocházelo k její korozi vlivem
agresivních splašků. Upevnění sedla se provádí zaražením válcového fixačního pouzdra, které roztáhne pryžový konec
sedla ve vyvrtaném otvoru. Do hrdla se nasune potrubí přípojky a stáhne stahovací páskou z korozivzdorné oceli. U
trubek menšího průměru je možné do hrdla sedla vložit vyrovnávací kroužek BC.
Výhody sedel řady FA:
- spolehlivý spoj s tlakovou odolností –0,3 / +1,0 bar
- regulace hloubky zasunutí do vývrtu bez rizika
průniku do čistého profilu hlavního potrubí
- pouhé 3 velikosti sedla pro veškeré typy přípojek
DN 150 až 200 mm a hlavního potrubí od DN 250
z betonu, armovaného betonu a kameniny
- možnost úhlového vychýlení přípojky ±15°
- odolnost proti vertikálnímu zatížení 2 tun
- dvojité těsnění jako ochrana proti úniku a působení
splaškové i spodní na vývrtem obnaženou armaturu
Použité materiály:
- syntetická pryž EPDM podle EN 681-1
- odolný průmyslový plast ABS S-850
- korozivzdorná austenitická ocel 1.4301 (304) nebo
1.4401 (316) podle EN 10088-2
Způsob a provedení vývrtu:
Vývrt je nutné provádět korunkovým (jádrovým) diamantovým vrtákem kolmo k povrchu hlavního potrubí (šachty).
Tolerance přesnosti vývrtu je +1,5 / -0 mm.

!!! Sedla FA lze použít pro jakékoli hlavní potrubí s homogenní stěnou o tloušťce minimálně 27 mm !!!

SSeeddlloo FFA
A 115500 B
B
Hlavní potrubí:
kamenina, beton, železobeton či jiný homogenní
materiál s tloušťkou stěny minimálně 20 až 35 mm a
DN minimálně 400 mm
(přesahuje-li tloušťka stěny 150 mm, nemusí být
zaručena dostatečná ochrana obnažené ocelové
výztuže ve vývrtu proti korozi)
Přípojka:
bez vložky

libovolné potrubí DN 150 o
vnějším Ø166 až 190 mm
(např. kamenina, sklolaminát
litina, a většina korugovaných
nebo žebrovaných trubek)

s vložkou BC 12/190

libovolné potrubí DN 150 o
vnějším Ø156 až 166 mm
(např. hladké KG trubky a
některé korugované trubky,
kamenina DN 125)

s vložkou BC 8/190

libovolné potrubí DN 150 o vnějším Ø164 až 174 mm (např. litina, sklolaminát)

Vrták:

korunkový diamantový vrták Ø172 mm
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SSeeddlloo FFA
A 220000 B
B
Hlavní potrubí:
kamenina, beton, železobeton či jiný homogenní materiál s tloušťkou stěny v rozmezí 20 až 35 mm a DN minimálně 400
mm (přesahuje-li tloušťka stěny 150 mm, nemusí být zaručena dostatečná ochrana obnažené ocelové výztuže ve vývrtu
proti korozi)
Přípojka:
bez vložky

libovolné potrubí DN 200 o vnějším Ø225 až 250 mm (např. kamenina, Ultra Rib a
většina korugovaných plastových trubek DN 200)

s vložkou BC 21/205

libovolné potrubí DN 150 a DN 200 o vnějším Ø185 až 205 mm (např. hladké KG trubky
DN 200, beton DN150 a některé korugované trubky DN 200)

s vložkou BC 12/225

libovolné potrubí DN 200 o vnějším Ø205 až 225 mm (např. litina, sklolaminát DN 200)

Vrták:

korunkový diamantový vrták Ø 232 mm

SSeeddlloo FFA
A 115500 SSTT
Od ostatních sedel FA se liší chybějící střední částí se stavitelným dorazem a vnějším těsněním, které je u malých
průměrů hlavního potrubí DN 250 až 350 mm zbytečné., protože tak malé betonové trubky nejsou armovány.
Přípojka:
bez vložky

s vložkou BC 12/190

s vložkou BC 8/190

Vrták:

libovolné potrubí DN
150 o vnějším Ø166 až
190 mm (např. kamenina,
Ultra Rib II DIN, PP Jumbo,
Duplex, litina)
libovolné potrubí DN
150 o vnějším Ø156 až
166 mm (např. hladké KG
plasty, Ultra Rib I a II,
Pragma, Duplex, kamenina
DN 125)
libovolné potrubí DN
150 o vnějším Ø164 až
174 mm (např. PP Jumbo.
Litina, Hobas)

korunkový diamantový vrták Ø 172 mm
!!! Diamantové vrtáky Gölz Ø 172 a 232 mm pro sedla FA je možné zapůjčit !!!

M
Moonnttáážžnníí ppoossttuupp ppřřii iinnssttaallaaccii uunniivveerrzzáállnníícchh sseeddeell řřaaddyy FFA
A::

1.
2.
3.
4.
5.

Ve zvoleném místě vyvrtejte otvor diamantovým jádrovým vrtákem Ø 172 mm (Ø 232 pro FA 200 B).
Změřte sílu stěny potrubí v místě vývrtu a nastavte stavitelný doraz tak, aby po zasunutí sedlo nepřečnívalo do
vnitřního profilu. (Odpadá u sedla FA 150 ST.)
Vytáhněte vnitřní zajišťovací pouzdro a sedlo vložte do otvoru tak, aby šipky vyznačené na manžetě sedla
směřovaly ve směru průtoku v hlavním potrubí.
Zasuňte zajišťovací pouzdro zpět do sedla tak, aby šipky vyznačené na pouzdru se kryly se šipkami na manžetě
sedla. Pomocí dřevěného topůrka nebo špalíku zatlučte pouzdro co nejhlouběji – minimálně 3 cm.
Vložte trubku přípojky do hrdla sedla a dotáhněte stahovací svorku. V případě použití vložky BC ji vložte do hrdla
sedla nebo nasaďte na konec potrubí přípojky. Přípojku zasypte a obsyp pečlivě zhutněte.
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univerzální kolmá sedla KG 150 mm
pro hlavní potrubí DN 300 – 600 mm s profilovanou
vnější stěnou (korugované a žebrované trubky)
Kolmá sedla FLEX-SEAL řady PA pro přípojky KG 150 (vnější Ø160 mm) byla vyvinuta ve spolupráci s předními
výrobci plastových kanalizačních a drenážních potrubí. Konstrukce sedel PA odpovídá požadavkům norem EN 1610,
1277, 13476-1, 1401-1 a 12256 a lze je používat pro přípojky na všechny běžné typy plastových trubek s profilovanou
vnější stěnou (SWP). Bez problémů je však lze i použít i na ostatní typy hlavního potrubí s odpovídající tloušťkou stěny.
Čtyři šrouby po obvodu pouzdra umožňují dokonale regulovat těsnící tlak, nastavit přesah konce sedla do hlavního profilu
a eliminovat úhlové nepřesnosti vývrtu. Horní konec sedla je opatřen standardním pryžovým těsněním pro trubky KG
Ø160 mm.
Výhody sedel řady PA:
- spolehlivý spoj s tlakovou odolností – 0,3 až + 1,0 bar
- minimální průnik sedla do profilu hlavního SWP potrubí
- 4 velikosti sedel pro veškeré typy SWP potrubí DN 300 - 600 mm
- možnost úhlového vychýlení přípojky ±5°
- snadná montáž i demontáž bez speciálního nářadí
- plynulá regulace přesahu konce sedla v hlavním potrubí
- masivní poddajné těsnění umožňuje eliminovat vliv nečistot
- odstranění mírných nepřesností vývrtu
Použité materiály:
- syntetická pryž EPDM podle EN 681-1
- průmyslový plast ABS S-850
- korozivzdorná austenitická ocel 1.4301 (304) nebo 1.4401 (316)
podle EN 10088-2
- nylon armovaný skelným vláknem
Způsob a provedení vývrtu:
Vývrt se provádí kolmo k povrchu potrubí obvykle ruční elektrickou
vrtačkou s upnutým korunkovým vrtákem (kruhovou pilou)
dostatečné délky, aby došlo k úplnému proříznutí stěny. Požadovaná
tolerance průměru vývrtu je +1,5 / -0 mm.
Vrták:

korunkový vrták Ø 177 mm

Přípojka:

hladké potrubí KG 150 s vnějším průměrem 160 mm

Typ sedla

vnitřní Ø hl.potrubí
ID (mm)

SSeeddlloo P
PA
A 11553300
SSeeddlloo P
PA
A 11554400
SSeeddlloo P
PA
A 11555500
SSeeddlloo P
PA
A 11556600
SSeeddlloo P
PA
A 11553300 U
UR
R
SSeeddlloo P
PA
A 11553366 U
UR
R
SSeeddlloo P
PA
A 11554400 U
UR
R
SSeeddlloo P
PA
A 11555500 U
UR
R
SSeeddlloo P
A
1
5
6
0
U
R
PA 1560 UR

vnější Ø hl.potrubí
tloušťka stěny
OD (mm)
hlavního potrubí (mm)

příklady použití

250 – 350

300 – 400

25 – 30

Rauvia, Pragma

340 – 440

400 - 500

29 - 34

Pragma

430 - 550

500 - 630

34 - 39

Ultra Rib II, Rauvia

550 - 630

630 - 720

42 - 47

Rauvia

270 – 350

300 – 390

14 – 19

Ultra Rib I/II, Pragma, Uporen

350 – 400

380 - 440

19 – 24

Ultra Rib I, Duplex, Plastika

390 - 400

440 - 450

25 – 30

Ultra Rib II, Uporen

450 - 500

500 - 570

28 - 33

Ultra Rib I, Uporen, Pragma

540 - 600

500 - 670

27 – 32

Plastika, Uporen

Další rozměry sedel řady PA lze dodat na objednávku
!!! Hlavním parametrem při volbě vhodné velikosti sedla je tloušťka stěny hlavního potrubí !!!

!!! Korunkové vrtáky Ø 177 pro sedla PA, UA a SITU 160 jsou volně k prodeji !!!
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PA
A::
1.

S použitím korunkového vrtáku nebo kruhové pily
vyvrtejte (vyřízněte) ve zvoleném místě kruhový otvor
Ø 177 mm (+2,0mm, -0,5 mm). Je důležité, aby otvor
byl vyvrtán (vyříznut) co nejvíce kolmo k povrchu
hlavního potrubí.

2.

Pomocí brusného papíru nebo škrabky začistěte
případné otřepy a ostré hrany ve vnitřním profilu
hlavního potrubí. Odstraňte špony a piliny napadané
do hlavního potrubí.

3.

Na rozšířený profil spodní části sedla před pryžovým
kroužkem naneste vhodný kluzný prostředek. (NE
MINERÁLNÍ OLEJ!!!)

4.

Vložte sedlo do otvoru tak, aby profilovaný dosedací
límec dobře přisedl k profilovanému povrchu hlavního
potrubí.

5.

Přiloženým šestihranným T-klíčem dotahujte šrouby č.
1 a 2 (obr.2) ve směru hodinových ručiček postupně
vždy asi o 10 otáček: Tím dojde k zasouvání sedla a
roztahování těsnícího pryžového kroužku. Dotahujte
šrouby č. 1 a 2, dokud hlava šroubů nedosedne na
závitový opěrný kroužek podle obrázku 3. Stejným
způsobem dotáhněte šrouby č. 3 a 4. Ujistěte se, že
nedošlo k pootočení dosedacího límce a sedlo je dobře
upevněno, zkontrolujte hmatem spodní okraj sedla v
profilu hlavního potrubí.

6.

Montáž sedla je ukončena, po napojení potrubí
přípojky je možno provést zasypání.

obr.2

obr.3

strana 7

kolmá sedla INSITU KG 100, 125, 150 a 200 mm
pro šachty a hlavní potrubí s profilovanou vnější stěnou
(korugovaným nebo žebrovaným povrchem)
Sedla Insitu-Seal jsou cenově optimálním řešením dodatečného napojení především do plastových šachet, kde
tolik nevadí přečnívající konec sedla nebo přípojky. Z tohoto důvodu lze sedla Insitu-Seal použít jako klasickou domovní
přípojku do hlavního potrubí pouze u velmi velkých průměru hlavního potrubí, kde přečnívající konec nebude způsobovat
žádné problémy při zachytávání nečistot. Jako přípojku lze použít výlučně hladké plastové KG trubky s vnějším průměrem
110, 125, 160 nebo 200 mm. Proti posunu je potrubí přípojky fixováno stahovací svorkou z nerezavějící oceli. Pracovní
tlak je stejně jako u většiny ostatních sedel do 0,5 baru.
Výhody sedel řady Insitu-Seal:
- nízká cena
- fixace proti možnému posunu potrubí přípojky
- možnost úhlového vychýlení přípojky ±2 až 5°
- velmi jednoduchá montáž i demontáž
- univerzálnost pro veškeré typy a rozměry plastových šachetí
Použité materiály:
syntetická pryž SBR nebo nitrilová pryž NBR podle EN 681-1
korozivzdorná austenitická ocel 1.4301 (304) nebo 1.4401 (316)
podle EN 10088-2
Způsob a provedení vývrtu:
Vývrt se provádí kolmo k povrchu potrubí obvykle ruční elektrickou vrtačkou s upnutým korunkovým vrtákem dostatečné
délky, aby došlo k úplnému proříznutí stěny. Požadovaná tolerance průměru vývrtu je +1,5 / -0 mm.
Typ sedla

SSeeddlloo SSIITTU
U111100 N
NB
BR
R
SSeeddlloo SSIITTU
U111100 SSB
BR
R
SSeeddlloo SSIITTU
U112255 EEP
PD
DM
M
SSeeddlloo SSIITTU
1
6
0
N
B
R
U 160 N B R
SSeeddlloo SSIITTU
U116600 SSB
BR
R
SSeeddlloo SSIITTU
U220000 EEP
PD
DM
M

přípojka
(mm)

vnější Ø přípojky
(mm)

Ø vrtáku
(mm)

Ø šachty
(mm)

DN hlavního potrubí
(mm)

DN 100

KG 110

127

min. 200

min. 600

DN 100

KG 110

127

min. 200

min. 600

DN 125

KG 125

142

min. 250

min. 600

DN 150

KG 160

177

min. 300

min. 600

DN 150

KG 160

177

min. 300

min. 600

DN 200

KG 200

217

min. 300

min. 600

!!! Univerzální korunkové vrtáky Ø 127, 142, 177 a 217 pro sedla PA, UA a SITU jsou volně k prodeji !!!

M
Moonnttáážžnníí ppoossttuupp ppřřii iinnssttaallaaccii sseeddeell IIN
NS
SIITTU
U::
1.
2.
3.
4.

Ruční vrtačkou s korunkovým vrtákem (kruhovou pilou) vyřízněte ve zvoleném místě kruhový otvor kolmo k
povrchu hlavního potrubí. Pomocí brusného papíru odstraňte případné otřepy a ostré hrany.
Do vzniklého otvoru vtlačte sedlo Insitu-Seal tak, aby jeho spodní konec prošel skrz, povytažením zpět upravte
hloubku zasunutí sedla, aby se jeho rozšířený okraj dotýkal vnitřní stěny potrubí nebo šachty.
Srazte hranu konce potrubí přípojky a naneste na něj vhodný kluzný prostředek.
Zasuňte konec potrubí přípojky do sedla a utáhněte ocelovou stahovací svorku přiměřeným utahovacím momentem
(asi 6 Nm)
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UNIVERZÁLNÍ TŘMENOVÁ 45° a 90° SEDLA
DN 100, 125, 150 a 200 PRO HLAVNÍ POTRUBÍ
DN 150 – 500 mm S HLADKOU VNĚJŠÍ STĚNOU
Třmenová sedla FERNCO TA a MÜCHER T/Y-Flex jsou vhodná pro veškeré typy hlavního potrubí s hladkou
vnější stěnou. Jde zároveň o jediný typ sedel, který umožňuje hydraulicky výhodné šikmé připojení a k jejichž instalaci
není nutný přesný vývrt, ale stačí ručně vyříznutý otvor. Další nespornou výhodou je nulový průnik do profilu hlavního
potrubí a zvýšená odolnost proti UV záření. Určitou nevýhodou je naopak třmenové uchycení, které zvyšuje tlak na
potrubí v místě vyříznutého otvoru. Hrozí-li nebezpečí zborcení potrubí, je vhodné nad tímto místem zhotovit
jednoduchou desku z armovaného betonu, která roznese shora působící tlak mimo vývrtem zeslabené místo.Třmenová
sedla jsou standardně dodávána se sadou stahovacích pásek o délce 1040 nebo 1600 mm, která umožňují instalaci na
potrubí o maximálním vnějším průměru 400 nebo 500mm. Pro instalaci na potrubí o větším průměru je nutné použít
prodlužovaní pásky.

Výhody třmenových sedel TA a T/Y-Flex:
- minimální nároky na přesnost připojovacího otvoru – lze vyříznout úhlovou bruskou nebo pilkou
- žádný přesah do čistého profilu hlavního potrubí
- možnost instalace na všechny typy potrubí s hladkou stěnou
- napojení 45° nebo 90° s možností dodatečného úhlového vychýlení ±15°
- možnost instalace i na přímém slunci
Použité materiály:
kombinace speciálních pružných eleastomerů na bázi měkčeného PVC
korozivzdorná austenitická ocel 1.4301 (304) nebo 1.4401 (316) podle EN 10088-2
Způsob a provedení otvoru:
Ze sedla vyjmeme měkkou těsnící vložku a přiložíme ve zvoleném místě přípojky. Tužkou obkreslíme požadovaný otvor a
poté jej vyřízneme kruhovou pilou, pilkou nebo úhlovou bruskou.
Typ sedla

přípojka
(mm)

vnější Ø přípojky
(mm)

vnější Ø hlavního
potrubí (mm)

DN 100

100 - 114

150 - 400

Ø 114 - 135 mm

DN 100

105 - 120

200 - 400

Ø 117 - 125 mm

DN 125

115 - 130

200 - 400

Ø 126 - 135 mm

DN 150

150 - 167

200 - 400

Ø177 - 200 mm

DN 150

150 - 170

250 - 500

Ø 167 - 175 mm

DN 200

175 - 200

300 - 500

Ø 203 - 213 mm

DN 100

100 - 114

150 - 400

ovál dle těsnící podložky

DN 150

150 - 167

200 - 400

ovál dle těsnící podložky

DN 100

105 - 120

200 - 400

ovál dle těsnící podložky

DN 150

150 - 170

250 - 500

ovál dle těsnící podložky

otvor pro přípojku

SEDLA 90° PRO KOLMÉ NAPOJENÍ:

SSeeddlloo TTA
A 1111009900
SSeeddlloo TT--FFlleexx D
DN
N 110000
SSeeddlloo TT--FFlleexx D
DN
N 112255
SSeeddlloo TTA
A 1166009900
SSeeddlloo TT--FFlleexx D
DN
N 115500
eeddlloo TT--FFlleexx D
DN
N 220000

SEDLA 45° PRO ŠIKMÉ NAPOJENÍ:

SSeeddlloo TTA
A 1111004455
SSeeddlloo TTA
A 1166004455
SSeeddlloo Y
Y--FFlleexx D
DN
N 110000
SSeeddlloo Y
Y--FFlleexx D
DN
N 115500
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UNIVERZÁLNÍ KOLMÉ SEDLO DN 150 mm
PRO HLAVNÍ POTRUBÍ DN 600 – 3000 mm
S PROFILOVANOU NEBO HOMOGENNÍ STĚNOU
Konstrukčně je sedlo UA 150 velmi podobné sedlům PA, lze je však pomocí výměnných spodních a horních
distančních kroužků snadno uzpůsobit pro použití pro jednotlivé typy a průměry velkorozměrových potrubí v závislosti na
tloušťce jejich stěny a požadované hloubce zasunutí. Primárně bylo sedlo UA 150 vyvinuto pro plastová potrubí KWH
Weholite se stěnou z navíjeného uzavřeného PE profilu, lze je však použít i pro jakýkoli další typ velkorozměrového
potrubí s profilovanou nebo hladkou stěnou. Minimální požadovaná tloušťka stěny je 40 mm, největší tloušťka u
profilovaných plastových trubek je 140 mm. Na potrubí přípojky se sedlo napojuje pomocí pružné spojky Flex-Seal typu
SC, TC nebo DC.

!!! Odebírání spodních a horních distančních kroužků provádí dodavatel podle tloušťky stěny hl. potrubí !!!
Čtyři šrouby po obvodu pouzdra umožňují dokonale
regulovat těsnící tlak, nastavit přesah konce sedla do
hlavního profilu a eliminovat případné úhlové nepřesnosti
vývrtu. Na horní straně je sedlo UA 150 opatřeno
hladkým koncem Ø164 mm. Napojení na přípojku se
provádí pomocí pružné spojky Flex-Seal řady SC,
TC, DC nebo AC podle průměru přípojky a
specifických požadavků stavby. Tímto způsobem lze
sedlo použít nejen pro různé typy a rozměry přípojek, ale
i umožnit úhlovou výchylku až 20°.
Výhody sedla UA 150:
- vysoká tlaková odolnost – 0,3 až + 1,0 bar
- minimální průnik sedla do profilu hlavního potrubí
- možnost úhlového vychýlení přípojky ±20°
- jediný typ sedla pro všechny kombinace hlavního
potrubí DN 600 až 3000 mm a přípojky DN 150 mm
- možnost nastavení hloubky zasunutí sedla podle tloušťky potrubí
- masivní těsnící kroužek umožňuje absorbovat nepřesnosti vývrtu a nečistoty
Použité materiály:
- syntetická pryž EPDM podle EN 681-1
- průmyslový plast ABS S-850
- korozivzdorná austenitická ocel 1.4301 (304) nebo 1.4401 (316) podle EN 10088-2
- nylon armovaný skelným vláknem
Způsob a provedení vývrtu:
Vývrt se provádí kolmo k povrchu potrubí obvykle ruční elektrickou vrtačkou s upnutým korunkovým vrtákem dostatečné
délky, aby došlo k úplnému proříznutí stěny. Požadovaná tolerance průměru vývrtu je +1,5 / -0 mm.
Vrták:

korunkový vrták Ø 177 mm
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!!! Korunkové vrtáky Ø 177 pro sedla PA, UA a SITU 160 jsou volně k prodeji !!!

Přípojka:

jakékoli potrubí DN 150 nebo menší

Typ sedla

SSeeddlloo U
UA
A 115500

hl.potrubí
DN (mm)

tloušťka stěny
hl. potrubí (mm)

Přípojka
DN (mm)

nejčastěji používané spojky
FLEX-SEAL

600 – 3000

40 – 140

≤150

SC165, DC165, TC165, AC2001

M
Moonnttáážžnníí ppoossttuupp ppřřii iinnssttaallaaccii uunniivveerrzzáállnnííhhoo sseeddllaa U
UA
A 115500::
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Na hlavním potrubí označte osu napojení přípojky a v daném místě proveďte zahloubení pro nasazení pilotního
vrtáku. Přípojka musí být kolmo k povrchu hlavního potrubí.
Nasaďte do vrtačky korunkový vrták (kruhovou pilu) Ø 177 mm a vyvrtejte otvor. Pomocí brusného papíru zabruste
případné otřepy a ostré hrany ve vnitřním profilu hlavního potrubí, odstraňte třísky a odvrtaný materiál.

Změřte tloušťku stěny a zkontrolujte, že vaše konfigurace sedla má správně nastavenou spodní délku. Natřete
těsnění ve spodní části sedla kluzným prostředkem. (NIKDY MINERÁLNÍM OLEJEM NEBO VAZELÍNOU!!!)
Vložte sedlo do otvoru a pomocí přiloženého šestihranného klíče začněte dotahovat po zhruba 10 půlotáčkách
střídavě všechny čtyři šrouby.

Po dotažení by sedlo u plastových potrubí s tenkou vnitřní stěnou mělo přesahovat 5 až 10 mm do vnitřního profilu.
Na horní konec sedla nasaďte vybranou spojku FLEX-SEAL, přisuňte konec potrubí přípojky, spojku přetáhněte přes
spoj a přiměřeným utahovacím momentem (zhruba 6 Nm) dotáhněte svorky spojky.
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DODATEČNĚ VKLÁDANÁ UNIVERZÁLNÍ ODBOČKA 45°
PRO POTRUBÍ DN 100 - 150 mm
Univerzální 45° odbočky Uni-T™ jsou ideálním řešením pro dodatečné odbočky na maloprůměrové kanalizace
zejména z kameniny. Napojení pomocí trojice pružných spojek Flex-Seal minimalizuje nároky na přesnost řezání a
montáže a umožňuje propojovat různé druhy materiálů. Na rozdíl od běžných tvarovek odpadají všechny problémy
s hrdlovými spoji, deformacemi, nečistotou a nedostatkem místa. Svými parametry splňují odbočky Uni-T™ požadavky
norem EN 295 (kameninové trubky a spojky) a EN 1401 (plastové KG tvarovky).
Odbočky Uni-T jsou dodávány ve třech velikostech
jako souprava obsahující bezhrdlou odbočku
z PVC-U s kruhovou tuhostí SN8 a trojici pružných
přechodových spojek Flex-Seal řady AC.

Výhody univerzálních odboček Uni-T™:
- velmi jednoduchá montáž
- žádné vývrty
- hydraulicky výhodné napojení 45°
- vysoká odolnost při sedání a pohybech podloží
- použití pro různé kombinace trubek
- možnost excentrického napojení

Použité materiály:
- PVC-U s kruhovou tuhostí SN8
- Syntetická pryž SBR podle EN 681-1 nebo NBR
- korozivzdorná austenitická ocel 1.4301 (304) nebo 1.4401 (316) podle EN 10088-2

Nároky na obsyp a hutnění:
Namontovaná přípojka by měla být uložena do tříděného štěrku s velikostí zrn 5 až 15 mm. Spodní vrstva pod odbočkou
by měla být nejméně 10 cm, po stranách minimálně 15 cm a nad horním okrajem přípojky by měla vrstva obsypu po
zhutnění dosahovat alespoň 5 cm. Před zasypáním vytěženou zeminou je nutné obsyp řádně zhutnit.

Typ odbočky

U
UTT 11001100
U
UTT 11551100
U
UTT 11551155
Poznámka:

hlavní
potrubí

přípojka

kamenina DN100

hl.plasty KG Ø110, litina DN100

kamenina, litina DN150

hl.plasty KG Ø110, litina DN100

kamenina, litina DN150 hl.plasty KG, Pragma, Dupplex Ø160

standardně dodávané spojky
v balení

2 x AC1603o/s, 1x AC1602
2 x AC1924, 1x AC1602
2 x AC1924, 1x SC165

Spojka AC 1603O/s je přechodová spojka s excentrickým napojením, který umožňuje průtok oběma směry bez
nebezpečí ucpání.

!!! V případě nutnosti lze standardně dodávané spojky zaměnit jinou vhodnější velikostí,
pak je možné odbočky Uni-T™ použít i pro jiné typy a rozměry trubek !!!

!!! Oproti běžným tvarovkám s hrdlovými se tvarovky Uni-T™ vyznačují především snazší montáží a
univerzálností pro různé typy a rozměry potrubí !!!

Na jemné doladění úhlových nepřesností lze u potrubí KG použít:
-

kloubovou spojku DN150 pro úhly 0 až 10°
typ 1991658
stavitelné koleno DN110 pro úhly 5°až 30°
typ H999941
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M
Moonnttáážžnníí ppoossttuupp ppřřii iinnssttaallaaccii ooddbbooččeekk U
Unnii--TT::
1.

Odkopejte hlavní potrubí v místě zamýšlené přípojky a
pilou nebo úhlovou bruskou vyřízněte úsek v délce 510
až 520 mm. Řez by měl být veden pokud možno kolmo
k ose potrubí.

2.

Odkopejte zeminu pod vyříznutou sekcí do hloubky
minimálně 10 cm. Odbočka i potrubí přípojky by měly
být podsypány zhruba 10 cm štěrku o zrnitosti 5 až 15
mm.

3.

Oba konce hlavního potrubí očistěte a připravené spojky
Flex-Seal:
- u odbočky UT 1010 nasuňte obě identické spojky na
obnažené konce rozříznutého potrubí a zbývající
spojku na konec přípojky
- u odboček UT 1510 a UT1515 nasuňte obě identické
spojky na konce přímé části odbočky a zbývající
spojku na konec přípojky
Svorky spojek neutahujte, ale nechte volné.

4.

Podsypejte místo 10 cm štěrku, vložte tvarovku do
mezery, srovnejte do osy a natočte do požadovaného
směru a spádu.

5.

Přesuňte obě spojky na hlavním potrubí přes spáru a
dotáhněte svorky. Pak přesuňte přes spáru i spojku na
odbočce a dotáhněte. Svorky dotahujte s citem,
doporučený utahovací moment je 6 Nm.

6.

Odbočku a potrubí přípojky zasypejte do výše nejméně 5
cm tříděným štěrkem a obsyp důkladně zhutněte. Pak
místo zasypejte zeminou a zeminu znovu zhutněte aby
časem nedocházelo k propadání. Nakonec se provede
konečná úprava povrchu.

Uni-T™ je registrovanou obchodní značkou Flex-Seal, vedoucího
světového výrobce a distributora pružných spojek a dalších produktů
pro gravitační potrubní systémy.
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univerzální kolmá sedla TWISTEE DN 150 mm pro
hlavní potrubí DN 300 – 3000 mm z betonu a kameniny
Univerzální sedla TWISTEE jsou výsledkem společného vývoje firmy MISSION a několika významných výrobců
kanalizačních trubek. Cílem bylo vytvořit mimořádně robustní sedlo vhodné především pro KG přípojky DN150 na šachty
a hlavní potrubí z kameniny nebo betonu. Konstrukčně se sedla TWISTEE sestávají z otočného dříku o vnějším Ø160 mm
z masivního ABS, který je na spodní straně opatřen kuželovým závitem. Spodní část sedla tvoří masivní těsnění z EPDM
opatřené vnitřním závitem a vykrojením podle vnitřního průměru hlavního potrubí. Výhodou tohoto řešení je jednoduché
vyvození těsnícího tlaku pouhým utahováním dříku. Na hlavní potrubí se sedla TWISTEE napojují pomocí pružné spojky.
Výhody sedel řady TWISTEE:
- spolehlivý spoj s tlakovou odolností 1,0 bar
- mechanicky velmi odolná a jednoduchá
konstrukce
- možnost napojení libovolné přípojky DN 150
s možným úhlovým vychýlením až 20°
- snadná montáž
Použité materiály:
- syntetická pryž EPDM podle EN 681-1
- průmyslový plast ABS S-850
Napojení přípojky:
a) přímé napojení přípojky KG Ø160 mm
b) ostatní přípojky DN 150 pomocí pružné spojky
Hlavní potrubí:
Betonové a kameninové potrubí a šachty DN 300 a
výše podle typu sedla.
Způsob a provedení vývrtu:
Vývrt je nutné provádět korunkovým (jádrovým)
diamantovým vrtákem kolmo k ose potrubí s tolerancí průměru vývrtu +1,0 / -0 mm.

!!! Sedla TWISTEE jsou dodávaná s pružnou spojkou, která umožňuje dokonalé napojení na trubky KG.
V případě napojení na jiný typ přípojky, lze tuto spojku vyměnit za jiný vhodný typ !!!
Typ sedla

SSeeddlloo M
MTTSS 1144000011
SSeeddlloo M
MTTSS 1144000011
SSeeddlloo M
MTTSS 1144000011
SSeeddlloo M
MTTSS 1144000011
SSeeddlloo M
MTTSS 1155000011
SSeeddlloo M
MTTSS 1155000022
SSeeddlloo M
MTTSS 1155000033

přípojka
(mm)

přímé napojení
přípojky (mm)

vnější Ø hlavního
potrubí (mm)

tloušťka steny
hlavního potrubí

Ø vývrtu
(mm)

DN 100

KG 110

200 – 250 mm

min. 20 mm

134 ±1

DN 100

KG 110

300 – 375 mm

min. 20 mm

134 ±1

DN 100

KG 110

400 – 675 mm

min. 20 mm

134 ±1

DN 100

KG 110

> 675 mm

min. 20 mm

134 ±1

DN 150

KG 160

300 – 375 mm

min. 32 mm

186 ±1

DN 150

KG 160

400 – 675 mm

min. 32 mm

186 ±1

DN 150

KG 160

> 675 mm

min. 32 mm

186 ±1

M
Moonnttáážžnníí ppoossttuupp ppřřii iinnssttaallaaccii uunniivveerrzzáállnníícchh sseeddeell TTW
WIIS
STTE
EE
E::
1.
2.
3.
4.

Ve zvoleném místě vyvrtejte otvor diamantovým jádrovým vrtákem Ø 186 mm.
Do vyvrtaného otvoru vložte těsnění tak, aby jeho vykrojení profil hlavního
potrubí.
Do těsnění zašroubujte plastový dřík a s citem jej dotáhněte páskovým
utahovacím klíčem
Na dřík nasuňte hrdlo přípojky KG Ø150mm. V případě použití jiného typu přípojky
použijte vhodného přechodu nebo pružné spojky typu SC, TC, DC nebo pružného
adaptéru AC.
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MECHANICKÁ 90° SEDLA KG 150 mm
PRO HLAVNÍ POTRUBÍ KG 250, 300 a 400 mm
Jednoúčelová mechanická sedla REDI jsou určena pro dodatečně
zřizované přípojky KG Ø160 mm na hlavní potrubí z běžně používaných
hladkých trubek KG Ø250, 315 a 400 mm. Charakteristickým znakem těchto
sedel je masivní konstrukce z PVC-U a mechanické upevnění pomocí
závitového kroužku, který se dotahuje speciálním klíčem. Hlavní výhodou
těchto jednoúčelových sedel je především nízká cena. Mechanická sedla REDI
se standardně dodávají v oranžové barvě RAL 8023, na přání však mohou být
dodána i v šedé barvě RAL 7037.
!!! Mechanická sedla REDI jsou určena výlučně pro plastové trubky KG !!!
Výhody mechanických sedel REDI:
- optimální přizpůsobení pro potrubí KG
- masivní konstrukce odolná proti poškození
- možnost použití kloubové spojky 0 – 10° KG 160
- velmi výhodná cena
Utahovací plastový klíč k mechanickým sedlům REDI se dodává zvlášť:
996606
9966C6

jednopákový utahovací klíč
dvoupákový utahovací klíč

V případě potřeby úhlové korekce potrubí přípojky je možné do sedel
REDI vložit kloubovou spojku pro potrubí KG Ø160 mm:
1991658

kloubová spojka 0– 10°

Použité materiály:
PVC-U podle EN 1410 a těsnění ze syntetické pryže podle EN 681-1
Způsob a provedení vývrtu:
Vývrt se provádí běžnou elektrickou vrtačkou s korunkovým vrtákem (kruhovou pilou) a integrovaným vodícím vrtákem
kolmo k povrchu.
Vrták:

korunkový vrták (kruhová pila) Ø152 mm s pilotním vrtákem

Typ sedla

SSeeddlloo 11443311665588
SSeeddlloo 11443322225511
SSeeddlloo 11443333335511
SSeeddlloo 11443344445511

přípojka
(mm)

hlavní potrubí
(mm)

KG 160

kamenina DN 200

KG 160

KG 250

KG 160

KG 315

KG 160

KG 400

M
Moonnttáážžnníí ppoossttuupp ppřřii iinnssttaallaaccii m
meecchhaanniicckkýýcchh sseeddeell R
RE
ED
DII::
1.
2.
3.
4.

Pomocí kruhové pily s pilotním vrtákem vyřízněte otvor Ø152 mm ve zvoleném místě kolmo k povrchu. Otřepy na
hranách vývrtu začistěte pilníkem nebo škrabkou.
Do vyříznutého otvoru vložte sedlo tak, aby jeho přítlačný límec co nejlépe doléhal k povrchu potrubí.
Dotahováním maticového kroužku pomocí dodávaného klíče zafixujte sedlo v otvoru. Sedlo by po dotažení nemělo jít
vytáhnout.
Do hrdla sedla zasuňte kloubovou spojku nebo přímo dřík trubky KG Ø150mm.
Přípojku pečlivě obsypejte pískem a obsyp zhutněte. Obetonování se nedoporučuje.

Nalepovací 90° sedla REDI KG Ø125 a 160 mm pro hlavní potrubí Ø 160 – 200 –
250 – 315 – 400 - 500 se v současné době používají výhradně v továrních
podmínkách při malosériové nebo kusové výrobě speciálních tvarovek.
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UNIVERZÁLNÍ SEDLA EASY CLIP KG 150 a 200 mm
PRO HLAVNÍ POTRUBÍ DN 300 až 1000 mm
Sedla EASY CLIP je možné považovat za univerzální mechanický prostředek na
dodatečné připojení běžných plastových přípojek KG 150 a 200 mm prakticky na všechny typy
hlavního potrubí DN 300 až DN 1000. Důležité je pouze správné určení typu sedla podle
průměru a tloušťky stěny hlavního potrubí.
Jednoduchost instalace usnadňuje i jednotný průměr vrtáku Ø200 mm pro oba
rozměry přípojek DN 150 i DN 200. Důležité je však mít k dispozici alespoň dva typy vrtáku
(diamantový a z nástrojové oceli) pro různé druhy materiálu.
Výhody mechanických sedel EASY CLIP:
- vysoká univerzálnost
- snadné napojení přípojky KG přímo do hrdla sedel
- masivní konstrukce odolná proti poškození
- nastavitelný kloub 0 – 10° u sedel DN 150
- velmi výhodná cena
Utahovací plastový klíč je součástí dodávky každého sedla.
Použité materiály:
PVC-U podle EN 1410 a těsnění ze syntetické pryže podle EN 681-1

!!! Vývrt je nutné provádět vždy kolmo k povrchu, jinak hrozí netěsnost nebo uvolnění sedla !!!
Hlavní potrubí:
Vhodný je jakýkoli typ potrubí DN 300 až 1000 mm včetně plastových trub s profilovanou (korugovanou, žebrovanou,
navíjenou) vnější stěnou s tloušťkou stěny do 100 mm.

Typ sedla

11A
A1166005588
11C
C1166005588
11D
D1166005588
11EE1166005588
11G
G1166005588
11H
H1166005588
11JJ1166005588
11K
K1166005588
11A
A2200005588
11C
C2200005588
11D
D2200005588
11EE2200005588
11G
G2200005588
11H
H2200005588
11JJ2200005588
11K
K2200005588

přípojka
(mm)

hlavní potrubí
(mm)

síla stěny
hlavního potrubí

KG 160

DN 300

5 – 30 mm

KG 160

DN 300

40 – 80 mm

KG 160

DN 400

6 – 30 mm

KG 160

DN 400

40 – 80 mm

KG 160

DN 500 - 600

9 – 50 mm

KG 160

DN 500 - 600

40 – 100 mm

KG 160

DN 700 - 2000

12 – 50 mm

KG 160

DN 700 - 2000 50 – 100 mm

KG 200

DN 300

5 – 30 mm

KG 200

DN 300

40 – 80 mm

KG 200

DN 400

6 – 30 mm

KG 200

DN 400

40 – 80 mm

KG 200

DN 500 - 600

9 – 50 mm

KG 200

DN 500 - 600

40 – 100 mm

KG 200

DN 700 - 2000

12 – 50 mm

KG 200

DN 700 - 2000 50 – 100 mm

příklady použití
sklolaminát, KG, UR, korugované trubky, litina atd.
kamenina, beton atd.
sklolaminát, KG, UR, korugované trubky, litina atd.
kamenina, beton, atd.
sklolaminát, KG, UR, Pragma, X-Stream, litina atd.
kamenina, beton, Rauvia, Ecopal, Teracan atd.
sklolaminát, KG, litina atd.
kamenina, beton, Rauvia, Gigapipe, K2, Rauvia atd.

sklolaminát, KG, UR, korugované trubky, litina atd.
kamenina, beton atd.
sklolaminát, KG, UR, korugované trubky, litina atd.
kamenina, beton, atd.
sklolaminát, KG, UR, Pragma, X-Stream, litina atd.
kamenina, beton, Rauvia, Ecopal, Teracan atd.
sklolaminát, KG, litina atd.
kamenina, beton, Rauvia, Gigapipe, K2, Rauvia atd.

!!! průměr vývrtu je všech velikostí sedel EASY CLIP 200 mm !!!
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Způsob a provedení vývrtu:
Hladké i profilované plastové trubky – otvor lze vyříznou pomocí elektrické ruční
vrtačky a korunkového vrtáku Ø200 mm (kruhové pily)
s vodícím vrtákem kolmo k povrchu.
Betonové a kameninové trubky – otvor je nutné vyvrtat pomocí vhodného vrtacího
zařízení a diamantového korunkového vrtáku Ø200 mm.
Litinové a ocelové trubky – otvor je možné vyvrtat pomocí ruční elektrické vrtačky
nebo vrtacího zařízení a korunkového vrtáku Ø200 mm
z nástrojové oceli nebo slinutého karbidu.

M
Moonnttáážžnníí ppoossttuupp ppřřii iinnssttaallaaccii m
meecchhaanniicckkýýcchh sseeddeell E
EA
AS
SY
YC
CLLIIP
P::
5.
6.
7.
8.

Pomocí kruhové pily s pilotním vrtákem vyřízněte otvor Ø200 mm ve zvoleném místě kolmo k povrchu. Otřepy na
hranách vývrtu začistěte pilníkem nebo škrabkou.
Do vyříznutého otvoru vložte sedlo tak, aby jeho přítlačný límec co nejlépe doléhal k povrchu potrubí.
Dotahováním maticového kroužku pomocí dodávaného klíče zafixujte sedlo v otvoru. Sedlo by po dotažení nemělo jít
vytáhnout.
Do hrdla sedla zasuňte hladký konec trubky KG. Přípojku pečlivě obsypejte pískem a obsyp zhutněte. Obetonování
se nedoporučuje.

VYBAVENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK
Ochrana proti zpětnému proudění při záplavách nebo ucpání kanalizace
Vedle netěsnosti způsobených zejména nevhodným způsobem napojení je největším problémem domovních přípojek
ochrana proti zpětnému proudění. Nejčastějšími příčinami tohoto jevu jsou zahlcení veřejných kanalizací při prudkých
dešťových srážkách a povodních nebo ucpání potrubí vlivem hrubých nečistot, zanedbané údržby či zborcení. Tímto
způsobem pak každoročně dohází k nemalým škodám na majetku. Jedinou účinnou ochranou proti zpětné vodě je
důsledná instalace zpětných klapek do potrubí přípojek. Zpětné klapky se vyrábí nejčastěji z plastu a nerezavějící oceli.
Typ zpětné
klapky

přípojka
(mm)

materiál
klapky

délka
(mm)

výška
(mm)

síla stěny
(mm)

11555555555511
11555555665511
11555566005511
11555566115511
11555511669911
11555511775511
11555522009911
11555522559911
11555533009911
11555544009911
TT555555005511
TT555566339911

KG 110
KG 110
KG 125
KG 125
KG 160
KG 160
KG 200
KG 250
KG 315
KG 400
KG 500
KG 630

PVC-U
nerez
PVC-U
nerez
PVC-U
nerez
PVC-U
PVC-U
PVC-U
PVC-U
PVC-U
PVC-U

307
318
318
318
337
337
451
520
615
800
1400
1700

230
230
230
230
255
255
300
374
440
480
780
1100

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
6,2
7,7
9,8

Inspekční a čistící šachty, lapače střešních splavenin, sifony a kalové jímky
Nezbytnou součástí všech kanalizačních přípojek by měla být vhodná inspekční šachta, která slouží nejen kontrole stavu
přípojky, ale usnadňuje i její čistění. Nejčastěji se používají jednoduché plastové šachty Ø250, 300 nebo 400 mm
s litinovými nebo plastovými poklopy ve třídách zatížení A15, B125 nebo D400.
Samozřejmou součástí přípojek na dešťovou kanalizaci by běl být i lapač nečistot (lapač střešním splavenin) na střešních
svodech. U dešťové vody ze zpevněných ploch by měla být samozřejmostí sedimentační (kalová) jímka.
Nejsou-li vtoková místa opatřena sifony, lze umístit centrální sifon s čistícím víkem do inspekční šachty přípojky.
Autorizovaný dovozce pro oblast ČR/SR:

Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav
CZ

telefon/fax :
telefon/fax :
e-mail :
web site:

+420 519 325187, 323168
519 323168
info@rexcom.cz
www.rexcom.cz

