Kanalizačná vpusť bočná
KVB DN 110

- suchá klapka
- vodný pachový uzáver

Výrobok je určený na odvádzanie povrchových odpadových vôd do
kanalizačných systémov vonku aj vnútri budov.
Výrobok nie je určený na odvádzanie priemyselných odpadových
vôd a na použitie v dopravných komunikáciách.
Montážny postup
Základné teleso (1) sa nasunie na hrdlo kanalizačného potrubia s
tesniacim O krúžkom. Do základného telesa (1) sa nasunie otočná
vložka (7) a po vyvážení na obidvoch osách sa zabetónuje do
vyznačenej výšky.
Pri dokončovaní podlahy sa upraví potrebná výška odlamovacieho
prstenca. Po prípadnom očistení sa do poslednej drážky nasadí
tesniaci O krúžok (12) a po natočení do potrebného uhlu sa otočná
vložka (7) zasunie do základného telesa (1). Potom sa nasadí
mriežka pre prítok vody (8) a povrch podlahy sa dokončí. Po vyzretí
betónu alebo dlažby sa prítoková mriežka (8) vyberie.
V prípade mrazivého počasia sa do základného telesa (1) zasunie
držiak klapky (5) s vloženým O krúžkom (6) a vloženou
protizápachovou klapkou (4). Držiak klapky (5) sa zasunie tak, aby
aretačné výstupky zaistili správnu polohu proti základného telesu
(1), závažie na protizápachovej klapke (4) musí byť otočený
smerom ku kanalizačnému potrubiu.
V prípade použitia vpusti v nemrznúcom prostredí sa do drážky
v základnom telese (1) zatlačí vodný pachový uzáver (9) opatrený
tesniacim krúžkom (10) a uzavrie sa klobúčikom (11).
V priebehu prevádzky je možná aj vzájomná výmena obidvoch
systémov.
Potom sa vloží košík (2) spolu s držiakom (3) na vynímanie koša.
Ako posledná sa nasunie prítoková mriežka (8).
Pri montáži a betónovaní sa nesmú používať nárazy ani údery
tvrdými predmetmi. Celá podlahová vpusť je vyrobená z materiálu
PP.
Údržba
Podľa miestnych podmienok je nutné občas vytiahnuť pomocou
držiaku (3) košík (2), odstrániť zachytené nečistoty z košíka a tento
vrátiť na pôvodné miesto. Priestor na vyňatie košíka získame
odňatím prítokovej mriežky (8) z otočnej vložky.
Celá podlahová vpusť je bezúdržbová, len pri použití vodného
pachového uzáveru (9) je potrebné dbať, aby miska uzáveru bola
zaplavená vodou. Celá kanalizačná vpusť odpovedá norme EN 1253
a záťažovej triede K 3. Označenie K 3 podľa EN1253 označuje
dovolené zaťaženie do 300 kg.
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