PRÍSLUENSTVO PLYNOVODNÝCH,
VODOVODNÝCH A KANALIZAÈNÝCH
ROZVODOV
Plastové klzné strediace
objímky MF
n Klzné strediace objímky u¾ahèujú vsúvanie rúry
s médiom do chránièky.
n Patentovaná kontrukcia zaruèuje najkratiu
montá bez skrutkových spojov alebo
dodatoèného upínacieho náradia.
n Spoj je kedyko¾vek rozoberate¾ný.
n Len so tyrmi rôznymi ve¾kosami segmentov
(mikro, mini, midi, medi) je moné zabezpeèi
vetky priemery potrubia od DN 15.
n Segmenty sú vzájomne prepojené a napnuté
klinovým jazýèkom z plastu. Spojky sú odolné
a znesú vysoké zaaenie.

Tesniace manety
n Na utesnenie koncov chránièky.

Signalizaèný vodiè
n U¾ahèuje identifikáciu plastových potrubí.
n Izolácia z PE (aj spojky).
n Urèený pre kladenie do zeme. (STN 386415)
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VE¼KOSTI SEGMENTOV
A VÝKY STREDIACICH
OBJÍMOK
MF MIKRO
Dåka kruhového oblúka 23 - 33 mm, írka 54 mm.
54 m
m

Pre malé priemery potrubia od 21 mm (3 segmenty)
a do cca 80 mm (8 segmentov).
Výky v mm: 8, 12,5, 16,5, 21
MF MINI
Dåka kruhového oblúka 49 - 65 mm, írka 80 mm.

80 m
m

Pre malé priemery potrubia 40 mm (3 segmenty)
a do cca 140 mm (7 segmentov).
Výky v mm: 9, 12,5, 16,5, 21, 28, 38, 50, 65, 75, 100
MF MIDI
Dåka kruhového oblúka 110 - 150 mm, írka 130 mm.

130 m
m

Pre stredné priemery od cca 110 mm (3 segmenty)
a do cca 460 mm (10 segmentov).
Výky v mm: 16,5, 21, 28, 38, 50, 65, 75, 100, 125
MF MEDI
Dåka kruhového oblúka 339 - 435 mm, írka 175 mm,
dva hroty na segment.
Pre ve¾ké priemery od cca 400 mm (4 segmenty)
neobmedzene.
Výky v mm: 21, 28, 38, 50, 65, 75, 100, 125

175 m
m

Tabu¾ka - poèty segmentov
(tandartné rozmery sú vyznaèené hrubo.)

Maximálna monos váhového
zaaenia

RÝCHLA MONTÁ
SEGMENTOV
BEZ NÁSTROJOV
Jednotlivý segment

Klinový jazýèek so ikmým profilom

STREDIACE OBJÍMKY MF SA MONTUJÚ
NIEKO¼KÝMI MALÝMI POHYBMI
BEZ POMOCNÝCH NÁSTROJOV
PRACOVNÝ POSTUP:
1. Jednotlivé segmenty sa vsunú do susedných, a sa strediace objímky uzavrú okolo
potrubia.
2. Pomocou klínových jazýèkov z plastu sa
segmenty spoja napevno a napnú. Pritom
vnikne ikmý profil jazýèka do ozubeného
segmentu. Vsunutím jazýèka sa segmenty
stiahnu k sebe
(viï. obr. 1).

Jednotlivý segment
Ozubenie
segmentu

Jazýèek s profilom
Dva prepojené prvky
pred zasunutím jazýèka...

Obr. 1 Poh¾ad na segmenty odspodu

3. Pevné napnutie sa urobí vytiahnutím jazýèka a opätovným vsunutím, a celý prstenec strediacej objímky prilnie pevne na
potrubie. Vznikne tak spojenie, ktoré znesie aj najväèiu záa.
(viï. obr. 2).

a po jeho zasunutí.
Mení odstup liniek ukazuje o akú
dåku sa segmenty napli.

Ozubenie segmentu

Jazýèek s profilom
Segmenty strediacej
objímky
Potrubie
Uzavretý prstnenec strediaciej
objímky z ôsmych segmentov
MIDI pre priemery 276 - 376 mm.

Obr. 2 Prieèny rez

MATERIÁLOVÉ
VLASTNOSTI

MF strediace prvky sú vyrobené z vysokohodnotného èierneho polyetylénu
(HD-PE, nie regenerát), ktorý je 15-krát stálejí pri UV iarení oproti bielej farbe.
Tento peciálny PE sa vyznaèuje:
- vysokou stálosou proti trhlinám pri záaí,
- vysokou pevnosou v tlaku (10 N/mm2),
- dlhodobou tepelnou výdrou pri 90 oC,
- krátkodobou tepelnou výdrou prI 110 oC,
- vysokou odolnosou proti elektrickej prieraznosti (70 - 80 kV/mm DIN VDE 0303),
- dobrými klznými vlastnosami.
Maximálne moné váhové
zaaenie prvkov sa zniuje
so zvyujúcou sa výkou
hrotu objímky:
výka 50 mm o 20%
80 mm o 30%
100 mm o 50%

Na vetky segmenty je moné
dodatoène upevni káblové
ochranné potrubie. Prevedie
sa pomocou nekovovej káblovej spony alebo hadicovej
spojky.

Poadovaný poèet segmentov pre rôzne priemery potrubia (viï. tabu¾ka na strane 2)
U hrdlových rúr nezávisle na váhe je nutné upevni minimálne tri objímky na jednu rúru, aby nebolo hrdlo (spoj) namáhané na ohyb. U plastových rúr je nutné dodriava vzdialenosti objímok doporuèené projektantom.

Typizované dvojsegmentové klzné objímky
pre vystredenie rúry s médiom uloenej v ochrannej rúre
Typ
segmentu

írka
mm

Výka
mm

Vonkají priemer rúry
oce¾
PE

Vnútorný priemer
chránièky

JM 90 x 150

80

20

89

90

150

JM 100 x 200

80

40

108

110

200

Tieto strediace objímky sú zloené z dvoch segmentov a montujú sa stlaèením benými
siki klieami.

Tesniaca maneta model C

Tesniaca maneta model S

Pre u poloené potrubia je
moné doda otvorenú delenú tesniacu manetu. Táto
tesniaca maneta sa dáva na
koniec ochrannej rúry (chránièky), ako aj na vnútornú
rúru a uzatvára sa pomocou
lepidla vulkanizáciou za studena. Lepidlo je súèasou
dodávky.

Manety sú urèené výluène
na pouitie pre novokladené
potrubie. Záhyby na manete umoòujú do urèitej miery
vyrovna exentrickú polohu
vnútornej rúry v ochrannej
rúre (chránièke).

Signalizaèný vodiè a teplom zmratite¾né spojky

Cu lisovacia spojka O
/ 4 mm2

Teplom zmratite¾ná hadica (12/3, L = 70 mm)

Polyetylénom izolované vodièe s plným Cu jadrom sa pouívajú ako identifikaèné vodièe plastových potrubí a sú
urèené pre kladenie do zeme (STN 38 6415 èl. 3.9).
Spojky SVCZ 4P na priame spojenie vodièa, SVCZ 4Y na
zhotovenie odboèky a SVCZ 4T na zhotovenie odboèky za
saených podmienok sú teplom zmratite¾né.

