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Vodotìsná prùchodka

Obrázek 1

Vodotìsná prùchodka stìnou

otvory pro dodateèné upevnìní napø. pomocí nerezových høebíkù

1. Použití
Vodotìsná prùchodka je vhodná pro použití jako prostup odolný tlakové vodì (oproti stojaté
vodì) u stìn s maximální hloubkou až 10 m (= 1 bar), napø. pro spojení kruhového zemnièe
s vodièem vyrovnání potenciálù v základu bílé vany nebo hlavní ekvipotenciální pøípojnici provedenou
v betonu, který nepropouští vodu.

2 pøipojovací destièka,
vnitøní stìna
3 vodotìsná ucpávka

Vodotìsná ucpávka, která je pøipevnìná k prùchodce, zabraòuje pronikání vody (vlhkosti)
do betonové stìny (viz Obrázek 1).
Pozice vodotìsné ucpávky, nastavené v závodì, se nesmí mìnit.
Vodotìsná prùchodka se instaluje v prùbìhu bednicích prací (viz Obrázek 3).

1 pøipojovací destièka,
vnìjší stìna

Žlutá krytka slouží k mechanické ochranì závitu v pøipojovací destièce. Tìsnicí O-kroužek
v nasazené krytce chrání pøed zneèištìním závitu zpùsobeným napø. zateèením vody z betonové
smìsi.
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2 pøipojovací destièka se svorníkem
s šestihrannou hlavou
vnitøní stìna

Montáž – instalace do bednìní
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5. Bezpeènostní pokyny
Je tøeba zajistit, aby nedošlo ke zneèištìní (prachem, mazadly, napø. bednicím olejem).
Pro dosažení plné funkènosti musí být prùchodka pevnì obklopena betonem (bez vzduchových
bublin).
Pozici vodotìsné ucpávky nastavené již v závodì nelze mìnit.
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1 pøipojovací destièka, vnìjší stìna
2 pøipojovací destièka, vnitøní stìna
3 vodotìsná ucpávka
4 pøipojovací prvek napø. pro armování
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M 10 / M 12
šroub se šestihrannou
hlavou
40 mm / 20 mm

tloušťka stìny max. 500 mm

4. Možnosti pøipojení
Na Obrázku 4 je znázornìna možnost pøipojení pomocí pøipojovací svorky se svorníkem 5,
kat. è. 478 129, rozsah svorky kulatý drát 8-10 mm, plochý pásek 30 mm.
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3. Pøipojení na uzemòovací bod
a) Nejprve se odstraní umìlohmotná krytka (upevnìní v závitu).
b) Pøipojovací destièky 1 a 2 se našroubují na otvor závitu (dvojitý závit M 10, M 12) (viz
Obrázek 2).
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Umístìte vodotìsnou prùchodku (pøipojovací destièka 1) na požadovaném místì mezi
bednìní nebo ji pøibijte pomocí høebíkù (doporuèeny jsou nerezové høebíky)
(viz Obrázek 3).
Upozornìní:
Pøipojovací destièka 1 s bezprostøední vodotìsnou pøepážkou 3 musí být z dùvodu
funkènosti vždy namontována na vnìjší stranì (viz Obrázek 3).
Pomocí šroubu se šestihrannou hlavou umístìného na pøipojovací destièce 2 se otáèením
doprava/doleva nastaví rozsah nastavení (max. 55 / 100 mm) a zafixuje pomocí
kontramatky (viz Obrázek 2).
Pøipojovací/spojovací osu lze pøípadnì na místì zkrátit (je tøeba respektovat prùchodnost
závitu!).
Pøi nastavení na tloušťku stìny je tøeba zajistit cca 5 mm pøesah, aby byl pøi instalaci
druhého bednìní (vnitøní stìna) na prùchodku vytváøen tlak. Tím je vytvoøeno dodateèné
upevnìní a zajištìno, že prùchodku pùjde poznat i po betonáži.
Pøipojovací prvek 4 (ocel/žár. zn.) s ètyøhranným otvorem (11 x 11 mm) pro pøipojení
kruhových vodièù pøíložkou, kat. è. 390 150, nebo plochých vodièù køížovou svorkou
(viz Obrázek 3).
Armovací práce a betonáž se provádí obvyklým zpùsobem.
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2. Montáž
Pøi montáži vodotìsné prùchodky je zapotøebí dodržet následující body:

Tloušťka stìny
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Pøipojení pomocí dvojitého závitu

bednìní, vnitøní stìna

Vodotìsná prùchodka je vybavena vnitøním dvojitým závitem M10 a M12.
Dvojitý závit umožòuje pøipojit šroub se šestihrannou hlavou:
- M10; délka závitu max. 40 mm nebo
- M12; délka závitu max. 20 mm
pro kontaktování ostatních pøipojovacích dílù.
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1 pøipojovací destièka, vnìjší stìna
2 pøipojovací destièka, vnitøní stìna
3 vodotìsná ucpávka
4 pøipojovací prvek napø. pro armování
5 pøipojovací svorka se svorníkem
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