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Výstavba PE domovních vodovodních přípojek pomocí
elektrotvarovek - řešení s navrtávacím T-kusem odbočkovým
s uzavíracím ventilem
Popis řešení :
§
§
§
§
§
§
§

Nerozebíratelné, celosvařované, bezúdržbové provedení s uzavíracím ventilem na
hlavním řádu s projektovanou životností min. 50 let
materiál PE 100, tlaková třída SDR 11 /PN 16/
určeno pro domovní přípojky o průměru max. 63 mm
možnost vystavění domovní přípojky bez omezení provozu hlavního řádu
vhodné pro průměr hlavního řádu od 63 do 315 mm s vývodem vždy 63 mm,
přechod na menší rozměr /25 až 50 mm/ řešen elektroredukcí
vývod navrtávacího T – kusu je možné natočit do požadovaného směru vzhledem
k hlavnímu řádu
průměr navrtání 33 mm /řezák je součástí výrobku/, navrtání je možné provést
s osazenou zemní soupravou při prvním uzavření ventilu

Rozpis materiálu d 110 - 32 dle obr. : *)
Obj. číslo
193-154-267
753-901-656
*) Poznámka :

Název
Navrt. T-kus odb. s uzav. ventilem d 110-63
Elektroredukce d 63-32

Materiál

Rozměr

PE 100
PE 100

d 110-63
d 63-32

V rozpisu materiálu není uvedena zemní souprava z důvodu velkého množství možných variant (včetně použití zemních
souprav pro EURO resp. REN poklopy).
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Výstavba PE domovních vodovodních přípojek pomocí
elektrotvarovek - řešení s kombinovaným navrtávacím ISO
šoupátkem HAWLE 2681
Popis řešení :
§
§
§
§
§
§
§

kombinované provedení - elektrotvarovky s uzavíracím šoupátkem HAWLE mimo
hlavní řád
dva závitové spoje – možnost výměny šoupátka
materiál PE 100 /elektrotvarovky/ a POM /šoupátko/, tlaková třída SDR 11 /PN 16/
určeno pro domovní přípojky o průměru max. 63 mm
možnost vystavění domovní přípojky bez omezení provozu hlavního řádu
vhodné pro průměr hlavního řádu od 63 do 315 mm, průměr domovní přípojky 25
až 63 mm
průměr navrtání 24 mm, navrtávací souprava HAWLE /viz obr./, nutno použít prodl.
vrtáku o 30 mm

Rozpis materiálu d 110 - 40 dle obr. :
Obj. číslo
193-131-067
720-920-211
2681
720-920-029
753-911-609

Název
Elektrotvarovka sedlová zákl. d 110-63
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnitřní závit d 63-2"
ISO šoupátko HAWLE DN 1"
Vložka k přechodce PE - mosaz, převl. matice d 40-1 1/2"
Elektrospojka d 40

Materiál

Rozměr

PE 100
PE 100
POM
PE 100
PE 100

d 110-63
d 63-2"
1"
d 40-1 1/2"
d 40
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