Montáž
systému
Postup spojování – upozornění
Lisovací nářadí je nutno používat dle návodu výrobce. Profil
čelistí lisovacích kleští je speciálně přizpůsoben tvarovkám
systému Wavin K-press a Wavin M-press. Trvalá těsnost
spojů je zaručena pouze při použití čelistí s profilem přizpůsobeným tvarovkám firmy Wavin.
Pro kalibrování trubek je bezpodmínečně nutné použít
pouze kalibrátory dodávané firmou Wavin a speciálně urče-

Wavin K-press
Wavin M-press

né pro systém Wavin K-press a Wavin M-press.

Wavin K-press a Wavin M-press umožňuje použití různých způtému Wavin K-press a Wavin M-press je založeno na vhodné
kombinaci tzv. pevných bodů (PB) (neumožňují pohyb potrubí
v žádném směru) a posuvných bodů (KU) (povolují pohyb
potrubí v osovém směru a umožňují kompenzaci délkových
změn).
Umístění pevných bodů vychází z celkové koncepce kotevního
systému. Mezi pevné body se následně vkládají tzv. posuvné
body, přičemž maximální vzdálenosti kotevních bodů (podpor)
jsou uvedeny v tabulce na str. 109. Rozvody vedené ve stěně
nebo v podlaze je nutno provádět v ochranných trubkách nebo
v ochranných izolacích.

∆l – délková změna [mm]

sobů rozvodu instalace. Kotvení volně vedeného potrubí sys-
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L – výpočtová délka potrubí [m]
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V případě montáže dlouhých úseků rozvodů pro teplou vodu
Stanovení prodloužení ∆l

a topení je nutno provést instalaci tak, aby byl rozvod schopen

∆l = α . L . ∆t [mm]

pojmout eventuální tepelná prodloužení. I když je prodloužení

α

součinitel teplotní délkové roztažnosti [mm/m °C],

uvedených trubek velice blízké prodloužení měděných trubek,

pro potrubí PE-Xc/Al/PE-HD, α = 0,025

doporučujeme řešit jejich kompenzaci.

L

výpočtová délka (vzdálenost dvou sousedních pevných

Pokud nejsou délkové změny na potrubí vhodným způsobem

bodů v přímce) [m]

kompenzovány, tzn. pokud není umožněno potrubí prodlužo-

∆t

rozdíl teplot při montáži a při provozu [°C]

vat se a smršťovat, koncentrují se ve stěnách trubek přídavná
tahová a tlaková napětí, která zkracují životnost potrubí. Rozdíl
teplot při montáži a při provozu, kdy je v potrubí dopravováno
médium s odlišnou teplotou než byla při montáži, způsobuje
délkové změny – prodloužení nebo zkrácení.

www.wavin.cz
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Montáž
systému
1.

2.

Provést svislý řez pomocí nůžek, nebo

Zkalibrovat konec trubky pomocí kalibru odpovídající velikosti. Kalibraci provádět vtla-

řezacího kolečka, určených k dělení

čováním trubky na kalibr při jejím současném otáčení až na konec kalibru. Poté otá-

plastových trubek.

čením trubky seříznout její vnitřní hranu. Po zkalibrování musí být viditelné zešikmení
vnitřních hran trubky minimálně 1 mm (D 16 - 25) a 2 mm pro trubky (D 32 - 75). Pro
kalibraci používejte pouze kalibrátory doporučené výrobcem systému Wavin K-press
a Wavin M-press.

3.
K-press

M-press

Vsunout trubku do spojky. Hloubku zasunutí zkontrolovat kontrolními otvory v límci. Objevení se trubky v kontrolním otvoru svědčí
o správném zasunutí trubky do spojky na požadovanou hloubku.
4.
U – kompenzátor

K-press

M-press
Zalisování spoje provést při použití speciálního lisovacího nářa-

Lk = 2 . ∆l + 150 [mm] a zároveň Lk ≥ 10.D

dí. Rozevřít lisovací čelisti a nasadit je na spojku. Lisovací čelisti
se musí nacházet na vnitřním dorazu lisovací objímky. Proces
nalisování provádět do chvíle, než se čelisti úplně uzavřou. Úplné uzavření čelistí je podmínkou k docílení správného spoje.
Lisování lze provést u každého spoje pouze jednou.
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Stanovení volné kompenzační délky

Tlaková zkouška rozvodů vody

Ls = k . √(D . ∆l ) [mm]

Po dokončení montáže trubního rozvodu vnitřního vodovodu
se musí provést tlaková zkouška za následujících podmínek:

materiálová konstanta pro trubky PE-Xc/Al/PE-HD, k = 30

D

vnější průměr potrubí [mm]

∆l

délková změna [mm] vypočtená z předchozího vzorce

1 600

50 × 4,50

1 400

Zkušební tlak

min. 1,5 MPa (15 bar)

Začátek zkoušky

min. 12 hod. po odvzdušnění
a dotlakování systému

Trvání zkoušky

60 minut

Maximální pokles

0,02 MPa (0,2 bar)

40 × 4,00

1 200

32 × 3,00
25 × 2,50
20 × 2,25
16 × 2,00
14 × 2,00

1 000
800

Potrubí připravené na zkoušku musí být uložené podle projektu, čisté a po celé trase viditelné. Potrubí se zkouší bez
hydrantů a vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení

600

na odvzdušnění potrubí. Namontované uzávěry musí být ote-

400

vřené. Výtokové armatury mohou být osazené jen v případě,

200

že vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro účely tlakové
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∆l – délková změna [mm]

zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejnižšího místa
tak, že se otevřou všechna místa pro odvzdušnění potrubí
a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů, doporučujeme maximálně 100 m.
Po napuštění potrubí vodou a vypuštění vzduchu se vnitřní
vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu nejméně 12
hodin. Po této době se tlak zvýší na zkušební přetlak. Zkouška
trvá 60 minut a po dobu zkoušky je maximální dovolený pokles
tlaku 0,02 MPa. Pokud je pokles větší, je třeba zjistit místo
úniku vody, závadu odstranit a provést novou tlakovou zkouš-

PB

ku. O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis.

pevný bod

KU kluzné uložení
výpočtová délka potrubí

Tlaková zkouška rozvodů ústředního vytápění

Ls

kompenzační délka

Po dokončení montáže trubního rozvodu ústředního vytápění

∆l

délková změna

se musí provést tlaková zkouška za následujících podmínek:

Lk

šířka kompenzátoru

L

Zkušební tlak

nejvyšší dovolený přetlak
určený v projektu

Začátek zkoušky

po řádném odvzdušnění
a dotlakování systému

Trvání zkoušky

min. 6 hodin

Maximální vzdálenost podpor potrubí
Průměr trubky [mm]

Max. rozestup uchycení [m]

16

1,00

20

1,20

25, 32

1,40

40, 50

1,80

63

2,00

tím kanálů a provedením nátěrů a izolací.

75

2,20

Soustava se naplní vodou, řádně odvzdušní a celé zařízení

Potrubí připravené na zkoušku musí být uložené podle projektu. Zkouška těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakry-

(všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne,
přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava
zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede
nová prohlídka.

www.wavin.cz
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Wavin K-press
Wavin M-press

Ls – volná kompenzační délka [mm]

k

Montáž
systému
Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při

Ochrana před mrazem

této prohlídce netěsnosti a neprojeví-li se znatelný pokles tlaku.

Při použití instalačních potrubních systémů

Pokud se projeví pokles tlaku, je třeba zjistit místo úniku vody,

Wavin v potrubních sítích, které je třeba

závadu odstranit a provést novou tlakovou zkoušku. O průběhu

chránit před mrazem (např. vodovodní sítě

tlakové zkoušky musí být proveden zápis. Po provedení tlakové

studené vody, vedení solného roztoku) dopo-

zkoušky se doporučuje provést provozní topnou zkoušku.

ručujeme používat ethylenglykol, který lze používat do maximální koncentrace 35 %. Tato koncentrace odpovídá přibližně

Zkouška těsnosti podlahového vytápění

odolnosti proti mrazu do –22 °C. Před použitím alternativních

Před zabetonováním potrubí je zapotřebí na instalaci provést

nemrznoucích přísad musí jejich vhodnost potvrdit/schválit

zkoušku těsnosti při tlaku 0,6 MPa po dobu 24 hodin.

výrobce, popř. Wavin.

Všeobecné pokyny k montáži a skladování

Těsnění
Pro těsnění závitových spojů doporučujeme

Skladování a ošetření

použít těsnicí nit nebo teflonovou pásku. V pří-

Systémové komponenty Wavin jsou v originál-

padě použití konopí společně se schválenou

ním Balení dobře chráněny. Přesto by měly být

těsnicí pastou, se může použít pouze tolik

všechny komponenty (tvarovky a trubky) chrá-

konopí, aby byly ještě vidět vrcholy závitu. Při použití příliš

něny před mechanickým poškozením a před

velkého množství konopí vzniká nebezpečí poškození vnitřního

poškozením způsobeným povětrnostními podmínkami.

závitu. Umístění konopí kousek za první otočkou závitu zabrání

f

Han

jeho zašroubování zešikma.
Poškození vlivem ultrafialového záření
Vícevrstvé trubky Wavin je nutno chránit před

Upozornění

přímým, intenzivním slunečním zářením a

Nesmí se používat žádné dodatečné chemické těsnicí

ultrafialovým (UV) zářením. To se týká jak

prostředky (např. Loctite) a lepidla (např. dvousložková

uskladnění trubek, tak také hotových částí

lepidla). Nesmí se používat ani stavební pěny, při jejichž

instalací. Je tedy třeba se vyvarovat uskladnění ve volném

výrobě se používá metakrylát, isokyanát a akrylát.

prostoru. Hotové instalace, popř. části instalací je třeba chránit
před následky UV záření pomocí vhodných opatření.

Kontakt s látkami
obsahujícími rozpouštědla

Pracovní teplota
Pracovní teplota pro potrubní systémy pro

25°C

ních potrubních systémů Wavin s rozpouštědly, popř. s látkami obsahujícími rozpouštědla

vnitřní instalace Wavin by neměla klesnout
pod –10 °C. Provozní teplota nových liso-

Je třeba zabránit přímému kontaktu instalač-

5°C

(např. laky, spreje, montážní pěny, lepidla

vacích strojů s bateriemi Li-Ion z programu

– např. lepidlo Armaflex 520 atd.). Případná agresivní rozpouš-

Wavin nesmí klesnout pod –15 °C a stoupnout nad 40 °C.

tědla mohou za nepříznivých okolností vést k poškození plastu.

Optimální pracovní rozsah pro systémové komponenty Wavin
K-press a Wavin M-press je od 5 °C do 25 °C.

Technický servis
V případě pochybností neváhejte kontaktovat naše regionální manažery, nebo technickou podporu. Veškeré kontakty naleznete na
našich webových stránkách www.wavin.cz
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