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KLZNÉ STREDIACE OBJÍMKY MF, MANŽETY, VODIČ A SPOJKY

KLZNÉ STREDIACE OBJÍMKY MF

– Klzné strediace objímky uľahčujú vsúvanie rúry s médiom 

do chráničky.

– Patentovaná konštrukcia zaručuje najkratšiu montáž 

bez skrutkových spojov a bez upínacieho náradia.

– Spoj je kedykoľvek rozoberateľný.

– Len so štyrmi rôznymi veľkosťami segmentov (mikro, mini, midi, 

medi) je možné zabezpečiť všetky priemery potrubia od DN 15.

– Segmenty sú vzájomne prepojené a napnuté klinovým jazýčkom 

z plastu.

– Plastové spojky sú odolné a znesú vysoké zaťaženie:

 FM micro . . . . . do 1 kN

 FM mini  . . . . . . do 3 kN

 FM midi   . . . do 7,5 kN

 FM medi  . . . . do 30 kN

KLZNÉ STREDIACE OBJÍMKY DVOJSEGMENTOVÉ

– Zložené z dvoch plastových segmentov

– Montáž stlačením bežnými kliešťami

Typ

segmentu

Vonkajší Ø rúry [mm] Vnútorný Ø 

chráničky [mm]Oceľ PE

JM 90 x 160 89 90 150

JM 110 x 200 108 110 200

JM 110 x 160 108 110 150

TESNIACE MANŽETY

– Na utesnenie koncov chráničky.

– Možnosť výberu z modelov C, DU-S a DU-N.

– Model C aj v delenom prevedení, otvorená tesniaca manžeta.

SIGNALIZAČNÝ VODIČ

– Uľahčuje identifi káciu plastových potrubí.

– Izolácia z PE (aj spojky).

– Plné medené jadro prierezu 4 mm2.

– Určený pre kladenie do zeme (STN 386415).



KLZNÉ STREDIACE OBJÍMKY MF, 
MANŽETY, VODIČE A SPOJKY

MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI KLZNÝCH OBJÍMOK

MF strediace prvky sú vyrobené z vysokohodnotného 

čierneho polyetylénu (HD-PE, nie regranulát), ktorý je 

15-krát stálejší pri UV žiarení oproti bielej farbe. Tento 

špeciálny PE sa vyznačuje:

– vysokou stálosťou proti trhlinám pri záťaží,

– vysokou pevnosťou v tlaku (10 N/mm2),

– dlhodobou tepelnou výdržou pri 90 °C,

– krátkodobou tepelnou výdržou pri 110 °C,

– vysokou odolnosťou proti elektrickej prieraznosti (70 

- 80 kV/mm DiN VDE 0303),

– dobrými klznými vlastnosťami.

Požadovaný počet segmentov pre rôzne priemery 

potrubia je v montážnom návode. U hrdlových 

rúr nezávisle na váhe je nutné upevniť minimálne 

tri objímky na jednu rúru, aby nebolo hrdlo (spoj) 

namáhané na ohyb. U plastových rúr je nutné 

dodržiavať vzdialenosti objímok doporučené 

projektantom.

Maximálne možné 

váhové zaťaženie prvkov 

sa znižuje so zvyšujúcou 

sa výškou hrotu objímky:

výška 50 mm o 20 %

 80 mm o 30 %

 100 mm o 50 %

Na všetky segmenty 

je možné dodatočne 

upevniť káblové 

ochranné potrubie. 

Prevedie sa pomocou 

nekovovej káblovej 

spony alebo hadicovej 

spojky.

SIGNALIZAČNÝ VODIČ 

A TEPLOM ZMRAŠTITEĽNÉ SPOJKY

Polyetylénom izolované vodiče s plným Cu jadrom sa 

používajú ako identifi kačné vodiče plastových potrubí 

a sú určené pre kladenie do zeme (STN 38 6415 čl. 3.9).

Spojky SVCZ 4P na priame spojenie vodiča, SVCZ 4Y na 

zhotovenie odbočky a SVCZ 4T na zhotovenie odbočky 

za sťažených podmienok sú teplom zmraštiteľné.

Cu lisovacia spojka 0/ 4 mm2

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

TESNIACA MANŽETA MODEL C

– je z materiálu EDPM

– pásky sú z antikorovej ocele

– pre teploty od -40 °C do +80 °C

Pre už položené potrubia je možné dodať otvorenú 

delenú tesniacu manžetu. Táto tesniaca manžeta 

sa dáva na koniec ochrannej rúry (chráničky), ako 

aj na vnútornú rúru a uzatvára sa pomocou lepidla 

vulkanizáciou za stu- dena. Lepidlo je súčasťou 

dodávky.

TESNIACA MANŽETA MODEL DU-S a DU-N

– sú z materiálu EDPM

– pásky sú z antikorovej ocele

– pre teploty: DU-S od -20 °C do +90 °C

  DU-N od -30 °C do +100 °C

Manžety sú určené výlučne na použitie pre 

novokladené potrubie. Záhyby na manžete umožňujú 

do určitej miery vyrovnať exentrickú polohu vnútornej 

rúry v ochrannej rúre (chráničke).


