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víz a legjobb kezekben
megbízható csatornahálózatok a rehaU-tól



tUdatos vízkezelés
közismerten meggyőző minőség

A hidraulika tömlőtől az intelligens lökhárítórendsze-
reken át az energiahatékony építéshez kínált 
összetett megoldásokig – a REHAU jelen van 
a mindennapokban, többnyire teljesen magától 
értetődően, ugyanakkor érzékelhető hasznot nyújtva.
Unlimited Polymer Solutions – a REHAU 
törekvését tükrözi, miszerint világszerte 
élenjáró szerepet kíván betölteni az innováció 
és a minőség tekintetében.
Az 1948-as cégalapítás óta a REHAU kinyilvánított 
célkitűzése, hogy új alkalmazási területeket nyisson 
meg a műanyagok egyedi receptúráival, eközben a 
hagyományos alapanyagokat teljesítőképesebb 
polimerekkel helyettesítse. Az ügyfelek és a 
végfelhasználók világszerte élvezik a REHAU 
műanyag-feldolgozással kapcsolatos know-how-já-
nak és szaktudásának előnyeit.

A biztos jövőt illetően a REHAU a vízgazdálko-
dást tartja a legfontosabbnak.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete által készített 
tanulmány szerint a víz a jövőben nagyobb stratégiai 

jelentőséget tölt majd be, mint az olaj. Ezért nagy 
figyelmet szentelünk a fogyatkozó vízkészletek 
tudatos és gondos kezelésének.
A REHAU ma már a teljes vízgazdálkodási szektor-
nak szállít rendszereket. Hatékony megoldásaink 
beváltak, ezért nagyon fontos számunkra, hogy ez 
a sikertörténet folytatódjon.
A REHAU rendszermegoldásai maradéktalanul 
lefedik a teljes vízkörforgást: a forrástól a kivételi 
helyig majd a szennyvíz ezt követő visszavezetésével 
az újrafelhasználásig. Emellett a legkorszerűbb 
esővíz-gazdálkodási rendszerek segítik a környezeti 
szempontok szerint célszerű tárolást, szikkasztást 
vagy felhasználást.
Intelligens, polimer alapú megoldástervezeteinknek 
köszönhetően a globális tevékenységet folytató 
REHAU piacvezető, különösen a mélyépítési 
szektorban. Ez termékeink hosszú élettartamának, 
funkcionalitásának és környezetvédelmi szemponto-
kon alapuló fejlesztésének köszönhető. Innovatív 
termékmegoldásaink több generáció számára 
nyújtanak biztonságot és a környezet védelmét.
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1948 – Helmut Wagner a felső-frankhoni REHAU-
ban 3 alkalmazottal és egy géppel megalapítja 
a REHAU vállalatot. Vízcsövek mellett 1952-től 
tartóhevedereket és fellépőket is gyártanak 
VW bogarakhoz.

1960 – A REHAU kínálatában először jelennek meg 
PVC-csövek.

1984 – 20 éves a RAUDRIL cső. Ekkorra már 
25 millió méter csövet fektettek le.

1987 – A REHAU az iparág első vállalataként vállalja 
PVC-ablakok és -csövek visszavételét.

1999 – Megkezdődik az AWADUKT PP csatornacső 
gyártása. Az AWADOCK csatlakozórendszerrel 
lehetővé válik a csövek meglévő főcsatornákba 
történő bekötése.

2005 – Az AWASCHACHT PP DN 1000 lépésről 
lépésre felváltja a betonaknát, és optimálisan 
kombinálható az AWADUKT csatornacsővel. 
Az AWASCHACHT PP DN 1000 a cég eddigi 
történetének legnagyobb fröccsöntött eleme.

Az AWADUKT csatornacsövek REHAU csatornarend-
szer-megoldássá történő fejlesztésével komplett 
szennyvízelvezető rendszer jön létre.

2005-ben megkezdődik a RAUSIKKO BOX esővíz-
gazdálkodási rendszer fejlesztése is, amely 
fenntartható megoldást kínál a korszerű vízgazdál-
kodáshoz.

2012 – Az új fejlesztésű AWASCHACHT PP DN 800 
kiegészíti a meglévő aknarendszert.
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vízgazdálkodás
tartósság egységes szemléletben
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A víz természetes körforgásában egy csepp sem vész kárba. 
Ez a tökéletes rendszer a REHAU példaképe a fenntartható 
vízgazdálkodásban. Az alacsony vízkészlet felett rendelkező 
régiókban biztosítja a létfontosságú erőforrást a jövő generációi 
számára, a világ vízben gazdagabb régióiban pedig segít 
hosszú távon is megfelelni az egyre szigorúbb környezetvédelmi 
előírásoknak, és elkerülni a járulékokat.

A megoldások lefedik a víz teljes körforgását, 
kezdve az ivóvízzel az esővíz-gazdálkodáson 
keresztül egészen a szennyvízelvezetésig és 
-kezelésig. 

Ivóvízellátás
Ellátás a forrástól a kivételi helyig: kényelmes, 
higiénikus és biztonságos.

Esővíz-gazdálkodás
Esővíz hasznosítása és/vagy szikkasztása.

Szennyvízkezelés
Hosszú távú biztonság a tartósan tömített komplett 
rendszernek köszönhetően.

Szennyvízelvezetés
Gazdaságos és megbízható a víztisztító berendezés 
számára.

További programok:

Nyomócsövek ellátásához és elvezetéshez
Amennyiben megbízható, hatékony és kedvező árú 
csővezetékre van szükség, a RAU-PE-Xa alapanya-
gú cső a legjobb választás. A csöveket Thomas 
Engel több mint 35 évvel ezelőtt szabadalmaztatott 
és a REHAU know-how-jával optimalizált eljárása 
alapján gyártják.

Esővíz-gazdálkodás
A vízkészletek jövőbeni megőrzése érdekében 
minden hozzájárulás számít. Az esővíz-gazdálkodás 
egyesíti a környezeti és a gazdasági hatékonyságot 
a vízzel való bánásmódban, és annak intelligens 
módon történő biztosítását szolgálja.

Ivóvíz
A RAUTITAN szerelési rendszerrel az ügyfél tartós 
biztonsághoz jut. A RAUTITAN SX idomprogramnak 
köszönhetően a rendszer a nemesacél különleges 
tulajdonságaival egészül ki. Az eredmény egy olyan 
átfogó program, amely felkészít a ma és a holnap 
minden kihívására.

További információkat honlapunkon találhat:  
www.rehau.hu
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RAUSIKKO INNOVATIONEN
LANGLEBIGKEIT UND SICHERHEIT
IN DER REGENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG 

 REGENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG 

Gültig ab 1.05.2010          838050 CH,de 
Technische Änderungen vorbehalten 
www.rehau.ch

SAUBERES TRINKWASSER. 
MIT RAUTITAN EIN LEBEN LANG.
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www.rehau.de/rautitan
www.rehau.at/rautitan

nyomócsövek
térhálósított Polietilénből (raU-Pe-Xa)
biztonságos – hosszÚ élettartamÚ – gazdaságos

esővíz-gazdálkodás
hosszÚ élettartam és biztonság az esővíz-gazdálkodásban

tiszta ivóvíz
a raUtitan-nal egy életen át

9



a rehaU teljes körű megoldása
összhangban álló rendszermegoldások és 
szolgáltatások

REHAU teljes körű megoldás

Rendszermegoldás
Tökéletesen összehangolt csatornarendszer

Termékmegoldások
A legmagasabb minőség
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Teljes körű szolgáltatás 
az Ön sikeréért:

A csatornatechnika átfogó és jövőbe 

mutató rendszermegoldásaival a REHAU 

már régóta magasra helyezi a mércét:

 
A REHAU polipropilén 
csatornatechnika

Az optimálisan összehangolt, platform 

alapú termékportfolió megoldások széles 

választékát kínálja szokványos és egyedi 

esetekre. 

 

Az alkalmazásorientált rendszermegol-

dásokkal a tervezőirodák, a szakcégek, 

a szakkereskedések, a magán vagy 

közüzemi/kereskedelmi építtetők a REHAU 

gyakorlati szolgáltatásainak széles válasz-

tékára támaszkodhatnak.  

 

Prémium szállítóként ugyanis nemcsak 

termékmegoldásokkal, hanem partnere-

inknek kínált átfogó szolgáltatásokkal és 

átfogó támogatással is a legmagasabb 

színvonalat képviseljük.

Tervezőknek nyújtott szervizszolgáltatások

Műszaki és személyes tervezéstámogatás

Szoftveres megoldások csatornarendszerek tervezéséhez

REHAU AKADÉMIA általánosan elismert továbbképzésként

Műszaki dokumentumok, például CAD-építőelemek és anyagkiíró nyomtatványok

Nagykereskedőknek nyújtott 
szervizszolgáltatások

REHAU E-Business EDI

Értékesítési dokumentumok

Mélyépítő vállalkozásoknak nyújtott 
szervizszolgáltatások

Műszaki támogatás

Betanítás az építkezés helyén

Csőstatika

Szervizszolgáltatások
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a PP csatornatechnika
oPtimálisan kiaknázott anyagtUlajdonságok

A polipropilén egy olyan kiváló minőségű alapanyag, amelyik 
már évek óta bevált az autógyártás területén, az érzékeny 
orvostechnikában, és még sok más ipari alkalmazási területen.

A kiváló minőségű polipropilénből, töltőanyag nélkül előállított 
REHAU csatornatechnika-megoldás és a rendszer egészében 
alkalmazott Safety-Lock biztonsági tömítő rendszer maximális 
biztonságot nyújt, és már ma is teljesíti az EU-WRRL 
követelményeit, amely legkésőbb 2015-ig kötelezően előírja 
a csatornarendszerek tömített kialakítását.

Legalább 100 éves élettartam, amit az 

LGA Bautechnik GmbH tanúsít. 

A REHAU AWADUKT HPP/ AWADUKT 

PP SN10 nagy teherbírású csatorna-

csövek és -idomok előállításához kiváló 

minőségű, tiszta polipropilént használnak 

fel, töltőanyagok nélkül. Ez lényeges 

előfeltétel a DIN EN 1852 előírásai 

teljesítéséhez.

A polipropilén a következő anyagtulajdonságok-
kal jellemezhető:

 Mechanikus
 Ideális egyensúly az anyag magas 
 keménysége és ütésállósága között.

 Termikus
 Alacsony hőmérsékleten (- 20 °C-ig) 
 ugyanúgy használható, mint  magas   
 hőmérsékleten (rövid ideig 90 °C-ig).

 Kémiai
 Még az agresszív anyagokkal szemben is 
 ellenálló.

 Ökológiai
 és fiziológiai szempontból is teljesen   
 biztonságos. 
 Alapanyagként több évtizedes használat 
 után is újrahasznosítható.

Aknázza ki a csatornarendszer előnyeit:

 - Összehangolt rendszerkomponensek

 - Megfelel az európai víz keretirányelv előírásainak 
(EU-WRRL)

 - Legalább 100 éves élettartam, amit 
az LGA Nürnberg tanúsít

 - Tartós működési biztonság

 - Nagy terhelhetőség

 - Masszív tömör falú felépítés

 - Magas kopásállóság és ütésállóság

 - Nagy kémiai ellenállóképesség

 - Az IKT vizsgálati tanúsítványa igazolja a külső 
vízzel szembeni tömítettséget
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1   Nagyközségi közművek felújítása/új építése  
 Linz am Rhein
 - 3700 m AWADUKT PP SN10 RAUSISTO
 - 94 x AWASCHACHT PP DN 1000
 - 1 x AWASCHACHT PP DN 1200
 - 2 x AWASCHACHT PP DN 1500/1000 

szivattyúaknaként
 - 110 x AWASCHACHT PP DN 315

2   Csatornavezetékek új építése, Südleder 
GmbH & Co, az üzemi biogáz-berendezéshez
 - 1700 m AWADUKT PP SN10 RAUSISTO DN 630
 - 33 x AWASCHACHT PP DN 1000
 - 5 x AWASCHACHT PP DN 1500
 - 1800 m RAUPROTECT gázcső 225 x 13,4 mm 
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referenciák
kiválasztott Projektek áttekintése

1 2

A REHAU rendszermegoldásokat fejleszt az 
energiahatékony építéshez és felújításhoz, 
valamint a megújuló energiák használatához. 

Linz am Rhein nagyközség csatornarendszerének 
felújításához a REHAU AWADUKT PP SN 10 
töltőanyag nélküli polipropilén csőrendszeréből 
3700 m került felhasználásra. 
A csövek nagy ütésállóságának köszönhetően 
a rendszer várható élettartama 100 év – az LGA 
Nürnberg tanúsítása szerint. Ugyanezt a csőrend-
szert használták az A21-es német autópálya 
bővítéséhez is. A 10 kN/m2 gyűrűmerevségű 
AWADUKT PP SN 10 kimondottan magas követel-
ményekhez lett kialakítva. 

A Südleder vállalat a REHAU termékeit választotta 
a biogázból keletkező hulladékhő hasznosítására,  
és ezzel előrelépett a jövő, azaz a megújuló 
erőforrásokkal történő zöld energiaellátás felé.

A sintfeldi parkoló kiépítésével és bővítésével 
további parkolóhelyek jöttek létre tehergépjárművek 
számára az A44 északi és déli oldala mentén. 
Az esővíz- és szennyvízelvezető rendszer,  
valamint a csapadékvíz-tározók és a csapadékvíz-
tisztító berendezések is megújultak mindkét  
irányban – természetesen ehhez is a REHAU 
termékeit használták.
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3   Autópálya-pihenő A44 Sintfeld
 - 1100 m AWADUKT PP SN10 RAUSISTO
 - 39 x AWASCHACHT PP DN 1000
 - 70 x AWADOCK POLYMER CONNECT

4   A21-es autópálya bővítése
 - 2400 m AWADUKT PP SN10 RAUSISTO DN 630

referenciák
kiválasztott Projektek áttekintése

4 4

3
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5   Berlin Brandenburg Schönefeld repülőtér 6   A21-es autópálya, Schleswig Holstein, 
Negernbötel
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ügyfeleinknek kínált 
szolgáltatásUnk
segítjük önt – mindig és mindenütt

A REHAU nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden projektfázisban 
megbízható partnerként álljon a vevők oldalán. A REHAU 
szolgáltatások és a tanácsadás széles palettájával támogatja az 
építkezés minden egyes tervezési és megvalósítási lépését.

A kényelmes tervezőszoftvertől a REHAU Akadémia továbbképzési 
lehetőségein át a praktikus információs anyagokig – a REHAU 
gondoskodik róla, hogy vevői mindenkor pontosan azt a támogatást 
kapják, amelyre éppen szükségük van. Értékesítési irodánkkal és 
területi képviselőinkkel a REHAU az Ön közelében is jelen van. 
Így Ön minden információt, amelyre az építkezésnél szüksége van, 
közvetlenül a helyszínen kap meg.
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szervizszolgáltatások
segítjük önt – mindig és mindenütt

Csatornahálózat-tervező szoftver 
A REHAU által kifejlesztett szoftver lehetővé teszi gravitációs szennyvízcsatorna rendszerek tervezését, hidraulikai kalkulációk 
elvégzését, egészen a helyszínrajzok és hosszmetszetek elkészítéséig. 

Műszaki támogatás
Tanácsokkal segítünk személyesen, telefonon, és a helyszínen. Egyeztessen időpontot műszaki szakemberünkkel, aki segít megoldani 
a projektben rejlő kihívást. 

Gazdaságossági számítások
A tartósság megtérül. Megmutatjuk, hogyan. A LAWA/DWA előírások szerinti dinamikus költség összehasonlító kalkulációval segítünk 
meghozni a helyes döntést. 

Csővezeték-hidraulika 
Szakembereink a DWA A 110 és a DIN EN 752 előírásai szerint végzik el a műanyag gravitációs vezetékek hidraulikus méretezését a 
mindenkori alkalmazási esethez. 

CAD tervezés támogatása
Minden cső és idom rajzát biztosítjuk a kivitelezéshez. 

Értékesítési dokumentumok
Részletes információt nyújtunk programjainkról, termékeinkről és megoldásainkról, kényelmesen az interneten keresztül vagy 
nyomtatott formában. A kereskedőket is célcsoportra szabott és szakmai eladásösztönző anyagokkal segítjük. 

Építkezésen nyújtott támogatás és betanítás
Kérdése van a termékek beépítésével kapcsolatban? Szívesen felkeressük az építkezést, és szakavatott felvilágosítást nyújtunk Önnek és 
kollégáinak.

Csőstatika
Műszaki szakembereink az ATV-DVWK A 127 szerint – ingyenesen – elvégzik a mindenkori alkalmazási esetre szabott csőstatikai 
számításokat. A statikai számítással hosszú távú biztonság érhető el.

10 év garancia
Biztosak vagyunk termékmegoldásainkban. Ezért a törvény által előírtnál jóval hosszabb garanciát nyújtunk. 10 év garancia a beépítés 
és az eltávolítás költségét is beleértve a REHAU garancialevél szerint.

Minőségbiztosítás vállalati és külső ellenőrzéssel
Ellenőrzött minőséget kínálunk. Csatornaprogramunkat független vizsgálóintézetekkel rendszeresen bevizsgáltatjuk és ellenőriztetjük. 
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szoftver

20

Mire használható a kalkulációs program?
 - Műanyag gravitációs vezetékek hidraulikus 
méretezése a DWA A 110 és  
DIN EN 752 előírások szerint
 - Részleges és teljes visszatöltés, lejtés, térfogatá-
ram, átmérő és üzemi érdesség figyelembe vétele
 - Az áramlási sebesség meghatározása

NET-SAN: REHAU csatornatervező-szoftver

Mire használható a Net-san?
 - Gravitációs szennyvízcsatorna-rendszerek 
tervezése
 - Hidraulikai számítások végrehajtása
 - Térképek beolvasása, méretre szabása és  
összeillesztése
 - Helyszínrajzok és hosszmetszetek készítése
 - Anyagjegyzékek kiadása 

Előnyök az Ön számára:
 - Egyszerűen kezelhető
 - Kedvező áron beszerezhető
 - Ingyenes oktatás, frissítések és szerviz forródrót

Előnyök az Ön számára:
 - A csővezeték optimális méretezése
 - Hozzáértő szakemberekből álló csapat nyújt 
támogatást a megfelelő csövek kiválasztásához
 - Töltse ki a kérdőívet és egyszerűen küldje el faxon 
vagy e-mailben

Mire használható a kalkulációs program?
 - Műanyag csővezetékek statikai számításai az 
ATV-DVKW A 127 szerint
 - Eltérő csőátmérők és csőtípusok figyelembe vétele
 - A legkülönfélébb terhelési esetek és talajviszonyok 
figyelembe vétele

Előnyök az Ön számára:
 - Hozzáértő szakemberekből álló csapat nyújt 
támogatást a megfelelő csövek kiválasztásához
 - Töltse ki a kérdőívet és egyszerűen küldje el faxon 
vagy e-mailben

Csővezeték-hidraulika

Csőstatika
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AngAben zur hydrAulischen bemessung 
von freispiegelleitungen

Bauvorhaben:

Auftraggeber: 
Verleger:
Planer:

Straße: 
PLZ/Ort:

Tel./Fax/E-Mail:

Ansprechpartner:

Phase: Planung Angebot Auftrag

Kanalrohrsystem: AWADUKT PVC SN8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AWADUKT PP SN4
AWADUKT PP SN10 RAUSISTO
AWADUKT HPP

Bemessung Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

Vollfüllung Angaben: 
Rohrdurchmesser (DN/OD) ..................mm ..................mm ..................mm
Geforderter min. Durchfluss ....................l/s ....................l/s ....................l/s
Gefälle .....................% .....................% .....................%
Gesucht:
Rohrdurchmesser (DN/OD)
Fließgeschwindigkeit in m/s
erf. Mindestgefälle in %
Durchfluss in l/s

Teilfüllung Angaben:
Füllstandshöhe ..................mm ..................mm ..................mm
Durchfluss ....................l/s ....................l/s ....................l/s
Gesucht:
Durchfluss in l/s
Fließgeschwindigkeit in m/s
Füllstandhöhe in mm

Bemerkungen/Ergänzungen:

Datum:

Unterschrift:

Download von unserer Homepage unter www.rehau.de/tiefbau möglich

- Berechnung nach ATV-DVWK-A 110 -
Bitte an das nächstgelegene REHAU Verkaufsbüro faxen oder per E-Mail an abwassertechnik@rehau.com 

Pl
an

un
g 

u.
 V

er
le

gu
ng

164

AngAben zur stAtischen berechnung
von freispiegelleitungen

Bauvorhaben:

Auftraggeber: 
Verleger:
Planer:

Straße: 
PLZ/Ort:

Tel./Fax/E-Mail:

Ansprechpartner:

Phase: Planung Angebot Auftrag

Kanalrohrsystem: AWADUKT PVC SN8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AWADUKT PP SN4
AWADUKT PP SN10 RAUSISTO
AWADUKT HPP

Abmessung: DN/OD.................. DN/OD.................. DN/OD..................
Menge (lfm): ca. ....................m ca. ....................m ca. ....................m

Überdeckungshöhe über min h= .............m min h= .............m min h= .............m
Rohrscheitel: max h= .............m max h= .............m max h= .............m
Grundwasser:  vorhanden

    - Höhe über Rohrsohle
      ................m
    - bei Überdeckungshöhe
      ................m

 nicht vorhanden

 vorhanden
    - Höhe über Rohrsohle
      ................m
    - bei Überdeckungshöhe
      ................m

 nicht vorhanden

 vorhanden
    - Höhe über Rohrsohle
      ................m
    - bei Überdeckungshöhe
      ................m

 nicht vorhanden

Wasserfüllung, z.B. Staukanal:

Bodengruppen gemäß ATV-
DVWK-A 127 und DIN 18196:

G1: nichtbindige Böden
G3: bindige Mischböden

G2: schwachbindige Böden
G4: bindige Böden

Überschüttung 1 Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Bodengruppe nach  
ATV-DVWK-A 127

G1    G2    G3    G4 G1    G2    G3    G4 G1    G2    G3    G4

Leitungszone 2 Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Bodengruppe nach  
ATV-DVWK-A 127

G1    G2    G3    G4 G1    G2    G3    G4 G1    G2    G3    G4

Download von unserer Homepage unter www.rehau.de/tiefbau möglich
- Berechnung nach ATV-DVWK-A 127 -

Bitte an das nächstgelegene REHAU Verkaufsbüro faxen oder per E-Mail an abwassertechnik@rehau.com
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Mire képes a kalkulációs program?
 - Az AWASCHACHT PP DN 1000  
felúszás elleni védelmének kiszámítása
 - Talajsúrlódás figyelembe vétele  
változó súrlódási szögekkel
 - Egyedi számítás az egyes  
aknaépítményekhez, objektumra vonatkoztatva

Előnyök az Ön számára:
 - A REHAU igazolása arról, hogy a kiválasztott 
aknarendszer stabil és megfelel használati célra
 - „Mintakalkuláció” helyett objektumra vonatkozta-
tott számítás a ténylegesen beépített aknákról
 - Töltse ki az objektumra vonatkozó kérdőívet és 
egyszerűen küldje el faxon vagy e-mailben

Mire képes a kalkulációs program?
 - Az AWASCHACHT PP DN 1000  
statikai kiszámítása az ATV-DVWK A127 szerint
 - Eltérő talajviszonyok, beépítési helyzetek és 
terhelési esetek figyelembe vétele
 - Alakváltozási tulajdonságok meghatározása

Előnyök az Ön számára:
 - A REHAU igazolása arról, hogy a kiválasztott 
aknarendszer a beépítés és a használat során 
megfelel a helyi viszonyoknak
 - Részletes, visszaellenőrizhető számítások
 - Töltse ki az objektumra vonatkozó kérdőívet és 
egyszerűen küldje el faxon vagy e-mailben

Felhajtóerő-számítás aknákhoz

Aknastatika

h3 h1

h2

h4

hw
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REHAU E-Business

Saját árugazdálkodási rendszerrel rendelkező 
nagykereskedők számára: az EDI (Electronic Data 
Interchange) napjaink papírmentes irodája. 
Az EDI alkalmazása a következő előnyökkel jár:
 - Csökken a költség 
 - Minimális az átfutási idő
 - Elkerülhetők a hibák 
 - Zökkenőmentes, fennakadás nélküli adatáramlás 
mindkét irányban

Tudjuk, milyen értékes az Ön ideje.

Ezért a REHAU AKADÉMIA tanfolyamain mindig 
a legfontosabb tudnivalókat sajátíthatja el:
gyakorlatban alkalmazható műszaki, jogi és 
értékesítési ismereteket szerezhet.

Szánjon rá időt – érdemes.

Rendezvényeink oktatóközpontjainkban, a REHAU 
értékesítési irodáiban vagy a vevőknél a helyszínen 
kerülnek lebonyolításra. A rendszermegoldásaink-
ban rejlő lehetőségek ugyanis csak kiváló tanács-
adással aknázható ki optimálisan, minden szinten. 

REHAU AKADÉMIA

e-bUsiness és akadémia
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ÚJDONSÁGOK A CSATORNATECHNIKÁBAN
BIzTOSAN ÚJ



Az új alapkivitelű DN 800 mászható akna a DIN EN 476 alkalmi 
használatra megfelelő. A kamerával végzett ellenőrzés és 
az automatikus tisztítási módszerek korában tehát a legtöbb 
alkalmazáshoz megfelelő! 
Az aknacsalád új tagja lehetővé teszi a csatornarendszer 
mindenkori igényekhez igazodó tervezését, kiváló minőségű 
termékek beépítése és egyúttal a beruházással járó kiadás 
csökkentése mellett.

AwASCHACHT pp DN 800
ÚJ: TARTJA, AmIT íGéR
A BETONAKNA GAzDASÁGOS AlTERNATívÁJA
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Új taggal bővül az AWADUKT PP FUSION termékprogram

AwASCHACHT pp DN 800
ÚJ: TARTJA, AmIT íGéR
A BETONAKNA GAzDASÁGOS AlTERNATívÁJA

AwADuKT pp
Bővülő TERméKKíNÁlAT

AWADUKT PP elektrokarmantyúk:
Most már DN 400 és DN 500 névleges átmérővel is. 
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AwADuKT pp SN10 
ÚJ: A mEGlévő TERméKpROGRAm Az DN 110 BluE éS 
DN 800 ElEmmEl Bővül 

Az AWADUKT PP SN10 termékprogram  
a DN/OD 110 és DN/OD 800 névleges átmérővel bővült:

AWADUKT PP SN10 BLUE:
Most már DN 110 névleges átmérővel is,
esővíz-elvezetéshez, és ezzel a szennyvíz és 
a csapadékvíz telken történő következetes szétvá-
lasztásához.

AWADUKT PP SN10 DN 800:
A PP SN10 termékprogram a DN 800 névleges 
átmérővel válik teljessé, amely többek között 
használható szennyvíz, esővíz vegyes víz gyűjtésére. 
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AWADUKT hpp 
SN16 NAgy TerhelheTőSégű cSATorNAcSő-reNDSzer

AW
AD

UK
T 

HP
P



A rehAU cSATorNATechNiKA
Több geNerációrA Szóló bizToNSág

28
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TArTAlomjegyzéK

a rehau csatornatechnika

awadukt hPP – előnyök az ön számára

termékváltozatok

tudta, hogy...

ágyazati anyagok

szervizszolgáltatások

szállítási Program

 .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
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az előnyök áttekintése:

SN16 rendszermerevség:
 - a teljes cső- és idomprogram minimális gyűrűme-
revsége 16 kn/m2 (sn16)
 - kis fektetési mélységnél és nagy takarásnál 
egyaránt alkalmazható

Adalékmentes polipropilén:
 - nagy ütésállóság, alacsony hőmérsékleten is
 - nagy ellenálló képesség a cső pontszerű 
terhelésével szemben
 - költségmegtakarítás a hosszú leírási időknek és 
a durva szemcsés ágyazati, ill. kiemelt anyag 
használhatóságának köszönhetően
 - nagyon magas kopásállóság
 - nagy nyomással öblíthető 340 barig

Cool Colour technológia:
 - költségmegtakarítás a gyors, egyszerű fektetés 
révén
 - infravörös sugarakat visszaverő festékpigmentek 
használata

Nagy statikus és dinamikus teherbírás:
 - nagy közlekedési terheknél alkalmazható, kis és 
nagy takarási magasságnál egyaránt

Kémiai és termikus terhelhetőség:
 - alkalmas agresszív ipari szennyvíz elvezetésére; 
rövid távon 90 °c-ig hőálló

Idegen vízzel szemben tömített:
 - tartós tömítettség
 - megtakarítás a szennyvízkezelésnél a szennyvíz-
tisztítókban

Safety-Lock tömítőrendszer:
 - illesztéskor nem nyomódik ki véletlenül a tömítést
 - ii-es és iii-as besorolású vízvédelmi övezetben 
használható
 - legalább 2,5 barig igazoltan tömített

Belső címkézés:
 - a feliratozás egyedi azonosítása kamerás 
ellenőrzésnél

100 éves élettartam, amit az LGA Nürnberg 
tanúsít
 - a felújítási költség elkerülése
 - alacsony értékcsökkenési költség a hosszú leírási 
időknek köszönhetően

Garancia:
 - 10 év garancia a beépítés és az eltávolítás 
költségét is beleértve a rehau garancialevél 
szerint

SN16 rendszermerevség

Adalékmentes polipropilén

Cool Colour technológia

AWADUKT hpp 
NAgy TeherbÍráSÚ cSATorNAcSő-reNDSzer 
A DiN eN 1852 SzAbváNy SzeriNT

30



AW
AD

UK
T 

HP
P

TerméKválTozAToK
AWADUKT hpp miNDeN AlKAlmAzáSi TerüleTre

a rehau hPP sn16 nagy terhelhetőségű csatornacső-rendszerek megfelelnek 

a töltőanyagmentes polipropilén anyagú, tömör falú csatornarendszerekre 

kidolgozott európa-szerte érvényes szabvány, a din en 1852 előírásainak.

AWADUKT HPP
a klasszikus termék minden szokásos szennyvízkezelő alkalmazáshoz. 

a rendszerek folyamatos belső és külső minőségfelügyelete biztosítja a din en 1852 valamennyi szigorú 
követelményének a teljesülését, és rendelkeznek a mindenkori országban előírt összes engedéllyel és 
tanúsítással. az awadukt hPP termékpaletta folyamatosan igazodott a csatornahálózatok építése területén 
előforduló alkalmazási területekhez és követelményekhez, és ma egy olyan ésszerű választékot kínál, ami 
gyakorlatilag minden alkalmazást lefed.

AWADUKT HPP blue
ideális a modern elválasztott rendszerekhez.

AWADUKT HPP OIL PROTECT
különleges alkalmazásokhoz az alkalmazott nBr tömítésnek köszönhetően.

hagyományos alkalmazási terület szennyvíz és vegyes víz
alkalmazási terület egyesített, ill. elválasztott rendszer
szín narancssárga
építési hossz [mm] 1000 / 3000 / 6000
méret dn/od 160-630

hagyományos alkalmazási terület esővíz
alkalmazási terület elválasztott rendszer
szín kék
építési hossz [mm] 1000 / 3000 / 6000
méret dn/od 160-630

hagyományos alkalmazási terület olajat és benzint tartalmazó szennyvíz* 
alkalmazási terület egyesített, ill. elválasztott rendszer
szín narancssárga, fekete karimával
építési hossz [mm] 1000 / 3000 / 6000
méret dn/od 160-500

* tekintse át a „tervezés és fektetés” c. fejezetben 
a „vegyi ellenálló-képesség” részt.
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TUDTA, hogy... 

... az awadukt hPP számos alkalmazási területre alkalmas? 
a nagy terhelhetőségű awadukt hPP csatornacső-rendszer alkalmazható egyesített és szétválasztott 
csatornahálózatban, és kiválóan alkalmas szennyvíz és csapadékvíz, valamint olajat és benzint tartalmazó 

... hogy az awadukt hPP csőrendszer különösen biztonságos 
a safety-lock tömítésnek köszönhetően? 

... hogy az awadukt hPP rendkívül robusztus? 
a nagy falvastagságnak és a töltőanyagmentes polipropilén alapanyag használatának köszönhetően ideális 

... hogy az awadukt hPP élettartama legalább 100 év? 
az lga nürnberg tanúsítványa szerint az awadukt hPP csőrendszer élettartama legalább  

szennyvíz elvezetéséhez.
a klasszikus narancssárga szennyvízcső mellett az awadukt hPP blue lehetővé teszi az esővíz idegen vízzel 
szemben tömített szállítását.
az awadukt hPP oil Protect használatával biztonságosan elvezethető a-ból B-be az olajat és benzint 
tartalmazó szennyvíz. a tévedések elkerülése érdekében ezeket fekete rápattintható gyűrű jelöli.

a fixen rögzített safety-lock tömítésnek köszönhetően már nem fordulhat elő a tömítés véletlen kinyomódása 
az illesztés során.
ezen kívül a tömítés maximális biztonságot nyújt akár a csövek deformálódása vagy behajlása esetén is.
az igazoltan legalább 2,5 bar tömítettséggel biztosra vehető, hogy az awadukt hPP érzékeny területeken, 
például a ii-es és ii-es vízvédelmi övezetben is használható.

kiegyensúlyozottság érhető el a nagy merevség és ütésállóság között. ez nagy terhelhetőséget és robusztussá-
got tesz lehetővé az építési munkaterületen, alacsony, akár -20 °c hőmérsékleten is.
továbbá elkerülhető az idő- és költségigényes talajcsere, mert az awadukt hPP durva szemcsés ágyazati 
anyagba való fektetést (lásd az „ágyazati anyag” című táblázatot) is lehetővé tesz.

100 év.
az ebből fakadó előny magáért beszél:
 - alacsony értékcsökkenési költség a hosszú leírási időtartamnak köszönhetően
 - a felújítási költség elkerülése

az awadukt hPP a szennyvízcsatorna-rendszer élettartamába való befektetést, és hosszú távon a karbantar-
tási és javítási költség csökkentését jelenti.
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ágyAzATi ANyAgoK
AWADUKT hpp-hez

Ágyazati anyag* Szemcseméret 
(egyenletes eloszlás)

AWADUKT HPP
dn 110 – dn 200

AWADUKT HPP
dn 250 – dn 630

csőágyazó töltőhomok 0 - 4 ◆ ◆

kerekszemcsés homok 0 - 4 ◆ ◆

0 - 8 ◆ ◆

zúzalék (zúzott anyag) 2 - 4 ◆ ◆

4 - 8 ◆ ◆

8 - 11 ◆ ◆

11 - 16 ◆ ◆

16 - 32 ■ ◆

kerekszemcsés kavics/kerekszemcsés kavics keverék 4 - 8 ◆ ◆

4 - 16 ◆ ◆

8 - 16 ◆ ◆

16 - 32 ■ ◆

0 - 16 ◆ ◆

0 - 32 ● ◆

0 - 63 ■ ●

0 - 75 ■ ●

vegyes kavics (zúzott anyag) 4 - 8 ◆ ◆

4 - 16 ◆ ◆

8 - 16 ◆ ◆

16 - 32 ■ ●

0 - 16 ◆ ◆

0 - 32 ■ ◆

0 - 63 ■ ●

0 - 75 ■ ●

Planírozó kavics (zúzott anyag) 0 - 16 ◆ ◆

0 - 32 ■ ◆

0 - 63 ■ ●

0 - 75 ■ ●

Újrahasznosított kavics (zúzott anyag), pl. beton és tégla újrahasznosítása 0 - 16 ◆ ◆

0 - 32 ■ ◆

0 - 63 ■ ●

0 - 75 ■ ◆

Üveghomok, üveghomok zúzalék és üvegzúzalék újrahasznosított üvegből 0 - 8 ◆ ◆

Üveghomok zúzalék újrahasznosított üvegből 0 - 8 ◆ ◆

4 - 8 ◆ ◆

* Egyéb, a szabványtól eltérő ágyazati anyagok csak a REHAU jóváhagyásával használhatók. 
◆ Terhelés SLW 60-ig, ● Terhelés SLW 60-ig, takarás >/= 1 m, ■ Terhelés SLW 30-ig, takarás >/= 1 m

Engedélyezett ágyazati anyagok AWADUKT HPP esetén
Terhelés SLW 60-ig (eltérő adat hiányában), statikai számítás ajánlott
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SzervizSzolgálTATáSoK
AWADUKT hpp-hez

csatornahálózat-tervező szoftver 
a rehau által kifejlesztett szoftver lehetővé teszi gravitációs szennyvízcsatorna rendszerek tervezését és 
hidraulikai kalkulációk elvégzését, egészen a helyszínrajzok és hosszmetszetek elkészítéséig. 

gazdaságossági számítások
a tartósság megtérül. megmutatjuk, hogyan. a lawa/dwa előírások szerinti dinamikus költség-összeha-
sonlító kalkulációval segítünk meghozni a helyes döntést. 

csővezeték-hidraulika 
szakembereink a dwa a 110 és a din en 752 előírásai szerint elvégzik a műanyag gravitációs vezetékek 
hidraulikus méretezését a mindenkori alkalmazási esethez. 

cad-tervezés támogatása
minden cső és idom rajzát biztosítjuk a kivitelezéshez. 

Betanítás az építkezés helyén
Felkeressük az építkezést, és szakavatott felvilágosítást nyújtunk termékeinkről önnek és kollégáinak.

műszaki támogatás 
tanácsokkal segítünk személyesen, telefonon, és a helyszínen. egyeztessen időpontot szakemberünkkel, 
aki segít megoldani a projektben rejlő kihívást. 

csőstatika
műszaki szakembereink az atv-dvwk a 127 szerint – ingyenesen – elvégzik a mindenkori alkalmazási 
esetre szabott csőstatikai számításokat. a statikai számítással hosszú távú biztonság érhető el.

10 év garancia
vállaljuk a felelősséget termékmegoldásainkért. ezért a törvény által előírtnál jóval hosszabb garanciát 
nyújtunk. 10 év garancia a beépítés és az eltávolítás költségét is beleértve a garancialevél szerint.

minőségbiztosítás vállalati és külső ellenőrzéssel
csatornaprogramunkat független vizsgálóintézetekkel rendszeresen bevizsgáltatjuk és ellenőriztetjük. 
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Mire képes a kalkulációs program?
 - műanyag gravitációs vezetékek hidraulikus 
méretezése a dwa a 110 és  
din en 752 előírások szerint
 - részleges és teljes visszatöltés, lejtés, térfogatá-
ram, átmérő és üzemi érdesség figyelembe vétele
 - az áramlási sebesség meghatározása

net-san: rehau csatornatervező-szoftver

Mire képes a Net-san?
 - gravitációs szennyvízcsatorna-rendszerek 
tervezése
 - hidraulikai számítások végrehajtása
 - térképek beolvasása, méretre szabása és  
összeillesztése
 - helyszínrajzok és hosszmetszetek készítése
 - anyagjegyzékek kiadása 

Előnyök az Ön számára:
 - egyszerűen kezelhető
 - kedvező áron beszerezhető
 - ingyenes oktatás, frissítések és szerviz forródrót

Előnyök az Ön számára:
 - a csővezeték optimális méretezése
 - hozzáértő szakemberekből álló csapat nyújt 
támogatást a megfelelő csövek kiválasztásához
 - töltse ki a kérdőívet és egyszerűen küldje el faxon 
vagy e-mailben

Mire képes a kalkulációs program?
 - műanyag csővezetékek statikai számításai az 
atv-dvkw a 127 szerint
 - eltérő csőátmérők és csőtípusok figyelembe vétele
 - a legkülönfélébb terhelési esetek és talajviszonyok 
figyelembe vétele

Előnyök az Ön számára:
 - hozzáértő szakemberekből álló csapat nyújt 
támogatást a megfelelő csövek kiválasztásához
 - töltse ki a kérdőívet és egyszerűen küldje el faxon 
vagy e-mailben

csővezeték-hidraulika

csőstatika
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AngAben zur hydrAulischen bemessung 
von freispiegelleitungen

Bauvorhaben:

Auftraggeber: 
Verleger:
Planer:

Straße: 
PLZ/Ort:

Tel./Fax/E-Mail:

Ansprechpartner:

Phase: Planung Angebot Auftrag

Kanalrohrsystem: AWADUKT PVC SN8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AWADUKT PP SN4
AWADUKT PP SN10 RAUSISTO
AWADUKT HPP

Bemessung Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

Vollfüllung Angaben: 
Rohrdurchmesser (DN/OD) ..................mm ..................mm ..................mm
Geforderter min. Durchfluss ....................l/s ....................l/s ....................l/s
Gefälle .....................% .....................% .....................%
Gesucht:
Rohrdurchmesser (DN/OD)
Fließgeschwindigkeit in m/s
erf. Mindestgefälle in %
Durchfluss in l/s

Teilfüllung Angaben:
Füllstandshöhe ..................mm ..................mm ..................mm
Durchfluss ....................l/s ....................l/s ....................l/s
Gesucht:
Durchfluss in l/s
Fließgeschwindigkeit in m/s
Füllstandhöhe in mm

Bemerkungen/Ergänzungen:

Datum:

Unterschrift:

Download von unserer Homepage unter www.rehau.de/tiefbau möglich

- Berechnung nach ATV-DVWK-A 110 -
Bitte an das nächstgelegene REHAU Verkaufsbüro faxen oder per E-Mail an abwassertechnik@rehau.com 
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AngAben zur stAtischen berechnung
von freispiegelleitungen

Bauvorhaben:

Auftraggeber: 
Verleger:
Planer:

Straße: 
PLZ/Ort:

Tel./Fax/E-Mail:

Ansprechpartner:

Phase: Planung Angebot Auftrag

Kanalrohrsystem: AWADUKT PVC SN8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AWADUKT PP SN4
AWADUKT PP SN10 RAUSISTO
AWADUKT HPP

Abmessung: DN/OD.................. DN/OD.................. DN/OD..................
Menge (lfm): ca. ....................m ca. ....................m ca. ....................m

Überdeckungshöhe über min h= .............m min h= .............m min h= .............m
Rohrscheitel: max h= .............m max h= .............m max h= .............m
Grundwasser:  vorhanden

    - Höhe über Rohrsohle
      ................m
    - bei Überdeckungshöhe
      ................m

 nicht vorhanden

 vorhanden
    - Höhe über Rohrsohle
      ................m
    - bei Überdeckungshöhe
      ................m

 nicht vorhanden

 vorhanden
    - Höhe über Rohrsohle
      ................m
    - bei Überdeckungshöhe
      ................m

 nicht vorhanden

Wasserfüllung, z.B. Staukanal:

Bodengruppen gemäß ATV-
DVWK-A 127 und DIN 18196:

G1: nichtbindige Böden
G3: bindige Mischböden

G2: schwachbindige Böden
G4: bindige Böden

Überschüttung 1 Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Bodengruppe nach  
ATV-DVWK-A 127

G1    G2    G3    G4 G1    G2    G3    G4 G1    G2    G3    G4

Leitungszone 2 Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Bodengruppe nach  
ATV-DVWK-A 127

G1    G2    G3    G4 G1    G2    G3    G4 G1    G2    G3    G4

Download von unserer Homepage unter www.rehau.de/tiefbau möglich
- Berechnung nach ATV-DVWK-A 127 -

Bitte an das nächstgelegene REHAU Verkaufsbüro faxen oder per E-Mail an abwassertechnik@rehau.com



SzállÍTáSi progrAm
AWADUKT hpp / AWADUKT hpp blUe

e

KGEM
awadukt hPP cső kettős karmantyúval és 
ePdm-tömítőgyűrűvel a din en 1852 szerint
alapanyag: rau-PP 2300

Anyagszám         Szín DN/OD BL d1 Dmax t emin
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

11721251 001 116 1000
11721351 001 116 160 3000 160 193 87   7,3
11721451 001 116 6000
11721551 001 116 1000
11721651 001 116 200 3000 200 240 101   9,1
11721751 001 116 6000
11721851 001 116 1000
11721951 001 116 250 3000 250 296 135 11,4
11722051 001 116 6000
11722151 001 116 1000
11722251 001 116 315 3000 315 365 145 14,4
11722351 001 116 6000
11722451 001 116 1000
11722551 001 116 400 3000 400 460 170 18,2
11722651 001 116 6000
11722751 001 116 1000
11722851 001 116 500 3000 500 570 195 22,8
11722951 001 116 6000
11723051 002 016 1000
11723151 002 016 630 3000 630 710 220 28,7
11723251 002 016 6000

Szállítási egység: AWADUKT HPP csövek

DN/OD Beépítési hosszak Tömeg- Cső/rakl. Rakl.-szélesség Rakl.-magasság Rakl.-hossz [m] BL szerint
[mm] Karmantyú [kg/m] [db] kb. [m] kb. [m] 1000 3000 6000

160 1000 3000 6000   3,60 35 1,17 0,91 1,28 3,28 6,28
200 1000 3000 6000   5,60 20 1,05 0,90 1,35 3,35 6,35
250 1000 3000 6000   8,60 12 1,05 0,86 1,43 3,43 6,43
315 1000 3000 6000 13,50   9 1,00 1,05 1,47 3,47 6,47
400 1000 3000 6000 21,60   6 1,25 0,91 1,55 3,55 6,55
500 1000 3000 6000 33,50   4 1,10 1,10 1,60 3,60 6,60
630 1000 3000 6000 52,16   2 1,35 0,74 1,75 3,75 6,75

pe
rc
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awadukt PP ív  
ePdm-tömítőgyűrűvel
alapanyag: rau-PP 2300

Anyagszám           Szín DN/OD α z1 z2 Tömeg CSE
[mm] [mm] [kg/db]

12474511 002 056 15°     10     17     0,69 120
12474611 002 056 30°     24     28     0,75   95
12474711 002 056 160 45°     37     42     0,86   90
12474811 002 056 88°     88     99     1,08   60
12476211 002 056 15°     15     32     1,06   60
12476311 002 056 30°     30     47     1,19   50
12476411 002 056 200 45°     46     63     1,31   48
12476511 002 056 88°   105   122     1,69   32
12476611 004 056 15°     19     39     1,70   32
12476711 004 056 30°     37     58     1,90   24
12476811 004 056 250 45°     57     78     2,10   21
12476911 004 - 88°   132   152     2,90   16
12477011 002 016* 15°     23     50     2,70   14
12477111 002 016* 30°     47     73     3,10   12
12477211 002 016* 315 45°     72     98     3,40   11
12477311 002 - 88°   166   192     4,60     8
12393421 002 - 15°     64   237   11,64     5
12393521 002 - 30°     93   264   12,35     4
12393621 002 - 400 45°   238   408   17,04     3
12373131 002 - 88°   533   702   27,80     1
12345361 003 - 15°   101   244   20,16     2
12345461 003 - 30°   135   276   23,60     2
12345561 003 - 500 45°   285   428   33,92     2
12345661 003 - 88°   604   747   55,72     1
14113721 005* - 15°   125   350   61,82     1
14113821 005* - 30°   184   382   61,82     1
14113921 005* - 630 45°   554   769   72,78     1
14114021 005* - 88° 1082 1297 107,55     1
* szállítási határidő ajánlatkérésre
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KGEA
awadukt PP elágazó idom, 45°  
ePdm-tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300

Anyagszám           Szín DN/OD z1 z2 z3 Tömeg CSE
[d1/d2] [mm] [mm] [mm] [kg/db]

12475111 002 056 160/160   37 204 204     2,24 32
12477411 002 056 200/160   47 245 255     2,75 18
12477511 002 056 200/200   47 255 255     3,10 16
12477611 004 056 250/160   22 272 276     3,55 12
12464571 004 - 250/200   22 290 276     3,94 12
12376741 005 - 250/250   82 462 463     8,72   4
12477711 004 056 315/160 -10 322 312     5,62   8
12477811 004 - 315/200 -10 339 312     5,85   8
12327941 005 - 315/250   49 508 496   11,74   4
12327841 005 - 315/315   88 545 547   15,04   2
12330141 002 026 400/160 -33 405 354   10,90   5
12393821 002 - 400/200 -33 405 354   11,10   4
12393921 005 - 400/250   16 568 549   17,37   2
12394021 005 - 400/315   61 602 599   20,52   2
12374531 005 - 400/400 123 643 667   23,00   1
12365371 005 016 500/160   37 594 533   20,20   1
12345861 005 - 500/200     2 614 568   21,80   2
12345961 005 - 500/250 240 639 605   23,50   1
12346061 005* - 500/315 286 673 649   28,60   1
12346161 005* - 500/400 358 734 717   34,00   1
12252151 005* - 500/500 509 794 796   36,50   1
14114121 005 - 630/160 -102 696 602   39,40   1
14114221 005 - 630/200 -76 717 636   42,70   1
14114321 005* - 630/250 -39 741 669   48,40   1
14114421 005* - 630/315   8 788 707   54,70   1
14114521 005* - 630/400 69 828 786   67,70   1
14114621 005* - 630/500 137 878 849   86,00   1
14114721 005* - 630/630 229 951 955 115,50   1
* szállítási határidő ajánlatkérésre
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awadukt PP szűkítő idom 
ePdm tömítőgyűrűvel
alapanyag: rau-PP 2300

Anyagszám           Szín DN/OD z1 Tömeg CSE
[d1/d2] [mm] [kg/db]

12477911 002 056 200/160   40   0,94 72
12478011 002 - 250/200   50   1,77 48
12478111 002 - 315/250   10   3,38 24
12373231 003 - 400/315   63   5,14 10
12346261 003 - 500/400   82 10,91   4
14115521 005* - 630/500 115 17,00   1
* szállítási határidő ajánlatkérésre

KGEA
awadukt PP elágazó idom, 90°  
ePdm-tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300

Anyagszám DN/OD z1 z2 z3 Tömeg CSE
[d1/d2] [mm] [mm] [mm] [kg/db]

12217841002 160/160   83   88   88   2,12 51
12207901005 200/160 110 180 160   3,73   1
12350891005* 200/200 130 180 180   3,89   1
12322571005 250/160 110 205 160   4,25   1
12315071005* 250/200 130 205 180   4,90   1
12350991005* 250/250 155 210 210   6,95   1
12225481005 315/160 110 243 160   9,20   1
12217851005* 315/200 130 243 180   9,50   1
12292781005* 315/250 154 243 206 10,20   1
12351091005* 315/315 197 243 243 12,20   1
12225581005* 400/160 120 285 160 13,00  1
12275881005* 400/200 140 285 185 15,30   1
12292881005* 400/250 165 285 210 15,80   1
12275981005* 400/315 197 285 243 17,10   1
12276081005* 400/400 245 290 285 21,70   1
12225681005* 500/160 410 340 160 15,80   1
12247771005* 500/200 387 340 183 22,50   1
12217881005* 500/250 530 350 195 18,00   1
12292981005* 500/315 557 360 218 30,70   1
12293081005* 500/400 564 360 261 33,30   1
12293181005* 500/500 654 360 321 45,60   1
14114821005* 630/160 180 415 155 30,10   1
14114921005* 630/200 200 415 175 32,10   1
14115021005* 630/250 225 420 200 37,80   1
14115121005* 630/315 258 425 232 43,20   1
14115221005* 630/400 305 425 275 54,10   1
14115321005* 630/500 350 425 335 69,70   1
14115421005* 630/630 416 425 404 97,00   1
* szállítási határidő ajánlatkérésre
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KGU
awadukt PP áttoló karmantyú  
ePdm-tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300

Anyagszám           Szín DN/OD L Dmax Tömeg CSE
[mm] [mm] [kg/db]

12475411 002 056 160 180 193   0,78 96
12478211 002 056 200 206 240   1,00 60
12478311 002 056 250 269 296   2,05 32
12478411 002 056 315 290 365   2,94 16
12478911 002 056 400 350 470   6,60   8
12870011 002 056 500 400 570 10,20   1
14115621 001 016* 630 430 710 13,60   1
* szállítási határidő ajánlatkérésre

KGMM
awadukt PP kettős karmantyú  
ePdm-tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300

Anyagszám           Szín DN/OD L Dmax t Tömeg CSE
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

12475611 002 056 160 180 193   87   0,82 96
12478511 002 056 200 206 240 101   1,05 60
12478611 002 056 250 269 296 135   2,10 30
12478711 002 056 315 290 365 145   3,00 16
12478811 002 056 400 350 470 170   6,80   8
12346361 002 056 500 400 570 195 10,50   1
14115721 001 016 630 430 710 215 14,00   1

21t t

L

D 
ma

x

±7.5°

Gömbcsukló
awadukt PP gömbcsukló idom
Fokozatmentesen ± 7,5°-kal vízszintesen 
vagy függőlegesen szögbe állítható
ePdm tömítőgyűrűkkel 
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám Kivitel DN/OD L Dmax t1 t2 Tömeg CSE
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/db]

11760451001 tok/tok 160 202 210 82 101 1,31 72
11760551001 tok/élletöréses csővég 160 207 210 – 101 1,21 92
11725551001 tok/tok 200 226 253 78 112 2,10 45
11725651001 tok/élletöréses csővég 200 243 253 – 112 2,05 45
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±3.75° ±3.75°

D m
ax

L

tKGMM vario
awadukt PP kettős karmantyú
Fokozatmentesen ± 7,5°-kal vízszintesen 
vagy függőlegesen szögbe állítható
ePdm tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN/OD L Dmax t Tömeg CSE
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

11760751 001 250 260 296 120 1,85 32
11760851 001 315 298 365 136 3,30 16

Anyagszám Főcső/DN/OD Bekötőcső DN/OD Doboz/raklap
11715511200 200 160 48
11715611250 250 160 48
11715711315 315 160 48
11715811400 400 160 48
11715911500 500 160 48
11716011630 630-700 160 48
11720111800 700-900 160 48
11720211999 900-1400 160 48
11725091250 250 200 36
11725191315 315 200 36
11725291400 400 200 36
11725391500 500 200 36
11725491630 630-700 200 36
11725591800 700-900 200 36
11725691999 900-1400 200 36

AWADOCK KG-KG
PP, Pe, Pvc és üvegszál-erősítésű műanyag csatornacsövek bekötése 
sima falú műanyag csövekbe
Fokozatmentesen vízszintesen 
vagy függőlegesen ± 7,5°-kal szögbe állítható
anyaga: PP/ePdm/Q-te-c
színe: narancssárga/szürke/fekete
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KGUS
awadukt PP csatlakozó idom
kőagyag élletöréses csővégről műanyagra
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN/OD d1 di L Tömeg CSE
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

12122151 002 160 160 194 262 1,45 75

KGRE
awadukt PP tisztító idom
ePdm tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN/OD d1 d2 L t Z1 Tömeg CSE
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/db]

12203381005* 160 160 110 340   82 167   3,35 1
12203401005* 200 200 160 430 101 211   5,38 1
12203441005* 250 250 200 530 135 265   8,05 1
12203461005* 315 315 250 610 145 300 12,80 1
12203481005* 400 400 250 630 155 310 19,85 1
12203501005* 400 400 315 690 155 343 23,45 1
12203541005* 500 500 250 690 185 340 24,80 1
12203561005* 500 500 315 750 185 373 28,45 1
* szállítási határidő ajánlatkérésre

AWADUKT PP kifolyó idom
kisállatvédelemmel
ePdm tömítőgyűrűvel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN/OD L t Tömeg CSE
[mm] [mm] [kg/db]

12218001005 160   410   82   1,11 1
12218101005 200   565 101   2,42 1
12218201005 250   675 135   4,18 1
12218301005 315   755 145   7,50 1
12238601005* 400   840 155 19,80 1
12238701005* 500   975 190 27,50 1
12126011005* 630 1095 205 38,00 1
* szállítási határidő ajánlatkérésre
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awadukt hPP oil Protect 
cső kettős karmantyúval és ePdm-tömítőgyűrűkkel 
a din en 1852 szerint
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga (fekete karimával)

Anyagszám DN/OD BL d1 Dmax t emin

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
11723451001 1000 160 193   87   7,3
11723551001 160 3000 160 193   87   7,3
11723651001 6000 160 193   87   7,3
11723751001 1000 200 240 101   9,1
11723851001 200 3000 200 240 101   9,1
11723951001 6000 200 240 101   9,1
11724051001 1000 250 296 135 11,4
11724151001 250 3000 250 296 135 11,4
11724251001 6000 250 296 135 11,4
11724351001 1000 315 365 145 14,4
11724451001 315 3000 315 365 145 14,4
11724551001 6000 315 365 145 14,4
11724651001 1000 400 460 170 18,2
11724751001 400 3000 400 460 170 18,2
11724851001 6000 400 460 170 18,2
11724951001 1000 500 570 195 22,8
11725051001 500 3000 500 570 195 22,8
11725151001 6000 500 570 195 22,8

* a gyártás megrendelés szerint történik, ezért az összes árucikkre vonatkozóan: szállítási határidő külön ajánlat szerint

Szállítási egység: AWADUKT HPP OIL PROTECT

DN/OD Beépítési hosszak Tömeg- Cső/rakl. Rakl.-szélesség Rakl.-magasság Rakl.-hossz [m] BL szerint
[mm] Karmantyú nélkül [kg/m] [db] kb. [m] kb. [m]

160 1000 3000 6000   3,6 35 1,17 0,91 1,28 3,28 6,28
200 1000 3000 6000   5,6 20 1,05 0,90 1,35 3,35 6,35
250 1000 3000 6000   8,6 12 1,05 0,86 1,43 3,43 6,43
315 1000 3000 6000 13,5   9 1,00 1,05 1,47 3,47 6,47
400 1000 3000 6000 21,6   6 1,25 0,91 1,55 3,55 6,55
500 1000 3000 6000 33,5   4 1,10 1,10 1,60 3,60 6,60

e m
in

AWADUKT hpp oil proTecT
SN16 NAgy TerhelheTőSégű cSATorNAcSő-reNDSzer polipropiléNből 
A DiN eN 1852 SzeriNT

e m
in

*
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KGB
awadukt PP ív 
olaj-/benzinálló tömítőgyűrűvel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga (fekete karimával)

Anyagszám DN/OD α z1 z2 Tömeg CSE
[mm] [mm] [kg/db]

12784161001 15°   10   17   0,69 1
12784261001 30°   24   28   0,75 1
12784361001 160 45°   37   42   0,86 1
12784461001 88°   88   99   1,08 1
12784561001 15°   12   21   1,00 1
12784661001 30°   28   34   1,10 1
12784761001 200 45°   44   48   1,21 1
12784861001 88° 105 110   1,50 1
12784961001 15°   19   39   1,70 1
12785061001 30°   37   58   1,90 1
12785161001 250 45°   57   78   2,10 1
12785261001 88° 132 152   2,90 1
12785361001 15°   23   50   2,70 1
12785461001 30°   47   73   3,10 1
12785561001 315 45°   72   98   3,40 1
12785661001 88° 166 192   4,60 1
12884651001 15°   64 237 11,64 1
12884751001 30°   93 264 12,35 1
12884851001 400 45° 238 408 17,04 1
12884951001 88° 533 702 27,80 1
12016341001 15° 101 244 20,16 1
12016441001 30° 135 276 23,60 1
12016541001 500 45° 285 428 33,92 1
12016641001 88° 604 747 55,72 1
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KGEA
awadukt PP elágazó idom, 45° 
olaj-/benzinálló tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga (fekete karimával)

Anyagszám DN z1 z2 z3 Tömeg CSE
[d1/d2] [mm] [mm] [mm] [kg/db]

12785961001 160/160   37 204 204   2,24 1
12786061001 200/160   47 245 255   2,75 1
12786161001 200/200   47 255 255   3,10 1
12786261001 250/160   22 272 276   3,16 1
12786461001 250/200   22 290 276   5,92 1
12888991001 250/250   82 462 463   8,72 1
12786561001 315/160 -10 322 312   5,13 1
12786761001 315/200 -10 339 312   9,17 1
12786861001 315/250   49 508 496 11,74 1
12884411001 315/315   88 545 547 15,04 1
12885051001 400/160 -33 405 354 10,90 1
12016451001 400/200 -33 405 354 11,10 1
12016551001 400/250   16 568 549 17,37 1
12016651001 400/315   61 602 599 20,52 1
12016751001 400/400 123 643 667 23,00 1
12885611001 500/160   37 594 533 20,20 1
12016991001 500/200     2 614 568 21,80 1
12017091001 500/250 240 639 605 23,50 1
12017191001 500/315 286 673 649 28,60 1
12017291001 500/400 358 734 717 34,00 1
12017391001 500/500 509 794 796 36,50 1

KGR
awadukt PP szűkítő idom 
olaj-/benzinálló tömítőgyűrűvel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga (fekete karimával)

Anyagszám DN/OD z1 Tömeg CSE
[d1/d2] [mm] [kg/db]

12787061001 200/160 40   0,94 1
12787161001 250/200 50   1,77 1
12787261001 315/250 10   3,38 1
12010711001 400/315 63   5,14 1
12010611001 500/400 82 10,91 1
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KGMM
awadukt PP kettős karmantyú 
olaj-/benzinálló tőmítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga (fekete karimával)

Anyagszám DN/OD L Dmax t Tömeg CSE
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

12787961001 160 180 193   87   0,82 1
12788161001 200 206 240 101   1,05 1
12788261001 250 269 296 135   2,10 1
12788361001 315 290 365 145   3,00 1
12865541001 400 350 470 170   6,60 1
12865641001 500 400 570 195 10,20 1

KGU
awadukt PP áttoló karmantyú 
olaj-/benzinálló tőmítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga (fekete karimával)

Anyagszám DN/OD L Dmax Tömeg CSE
[mm] [mm] [kg/db]

12787461001 160 180 193   0,78 1
12787561001 200 206 240   1,00 1
12787661001 250 269 296   2,05 1
12787761001 315 290 365   2,94 1
12882931001 400 350 470   6,60 1
12885711001 500 400 570 10,20 1
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KGF-SB
awadukt aknabekötő idom 
ajakos tömítőgyűrűvel
alapanyag: rau-sB 100

Anyagszám DN/OD Beépítési hossz L Dmax Tömeg CSE
[mm] kb. [mm] [kg/db]

11724701050 160 110 185 0,46 168
11722801050 160 240 190 0,90   72
11724801050 200 110 226 0,61 140
11722901050 200 240 232 1,19   60
11725541050 250* 150 345 0,98     1
11725571050 315* 150 410 1,37     1
11725611050 400* 150 495 1,75     1
11725621050 500** 130 595 4,80     1
11725631050 630** 150 710 6,20     1
** 2. rajz dn 250–400 méretű, polipropilén anyagú faláttöréshez

** 2. rajz dn 500–630 méretű, poliuretán anyagú faláttöréshez

KGM
awadukt tokelzáró dugó
alapanyag: rau-Pur 100
szín: natúr

Anyagszám DN/OD L Dmax Tömeg CSE
[mm] [mm] [kg/db]

11714001050 160   49 167   0,16   510
11714101050 200   59 209   0,25   280
11742601004 250   89 262   0,50   130
11742701005 315   89 330   0,63     84
11742801004 400   92 418   1,10     50
12125991005* 500 135 550 10,00       1
12126091005* 630 165 680 15,00       1
* szállítási határidő ajánlatkérésre; rau-PP 2300; narancssárga

Síkosító anyag karmantyús kötéshez

Anyagszám Tartalom CSE
11765201003   250 ml   50
11729601003   500 ml   24
11787501001 1000 ml 324

1) 2)
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AWADUKT PP vágókorong
awadukt PP csövek vágásához

Anyagszám Da Di

12141181001 230 22
12141281001 350 20
12141381001 350 25

ennek a vágókorongnak a használatával a vágási folyamat során a felolvadás vagy összeragadás a minimumra csökken.
így akár a vastag falú PP-csövek is gyorsan és problémamentesen darabolhatók.

Anyagszám Megnevezés CSE
11904971001 awadock Pc szerelőkulcskészlet (kétrészes), dn 160 egyenként
11907391001 awadock Pc szerelőkulcskészlet (kétrészes), dn 200 egyenként

Szerelőkulcskészlet
kimondottan az awadock Polymer connect beépítéséhez kifejlesztve
alapanyag: nemesacél
szín: ezüst

AWADUKT CUT
vágókészülék a dn 110-dn 315 méretű Pvc-csövek egy műveletben 
történő, fáradságmentes vágásához és élletöréséhez.
készlet, amely a következőkből áll:
1 ütésálló táska
1 1200 w-os vágókészülék speciális vágókoronggal
6 kicsapózsinór dn 110-dn 315
2 görgős bak
1 homlokfurat-csaposkulcs
1 csavarhúzó
1 jelölőceruza

Anyagszám
14000091001

Vágókorong AWADUKT CUT-hoz
vágókorong (csak awadukt cut-hoz megfelelő)

Anyagszám Da

14000191001 140
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AWADUKT PP SN10
NAgy TerhelheTőSégű cSATorNAcSő-reNDSzereK



A rehAU cSATorNATechNiKA
Több geNerációrA Szóló bizToNSág

50



TArTAlomjegyzéK

AW
AD

UK
T 

PP
 S

N1
0

a rehau csatornatechnika

aWaDukt PP sn10 – előnyök az ön számára:

termékváltozatok

tuDta, hogy...

szervizszolgáltatások

ágyazati anyagok

szállítási Program
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az előnyök áttekintése:

SN10 rendszermerevség:
 - a teljes cső- és idomprogram minimális gyűrűme-
revsége 10 kn/m2 (sn10)
 - kis fektetési mélységnél és nagy takarásnál 
egyaránt alkalmazható

Adalékmentes polipropilén:
 - nagy ütésállóság, alacsony hőmérsékleten is
 - nagy ellenálló-képesség a cső pontszerű 
terhelésével szemben
 - költségmegtakarítás a hosszú leírási időknek és a 
durva szemcsés ágyazati, ill. kiemelt anyag 
használhatóságának köszönhetően
 - nagyon magas kopásállóság
 - nagy nyomással öblíthető 340 barig

Cool Colour technológia:
 - költségmegtakarítás a gyors, egyszerű fektetés 
révén
 - infravörös sugarakat visszaverő festékpigmentek 
használata

Nagy statikus és dinamikus teherbírás:
 - nagy közlekedési terheknél alkalmazható, kis és 
nagy takarási magasságnál egyaránt

Kémiai és termikus terhelhetőség:
 - alkalmas agresszív ipari szennyvíz elvezetésére; 
rövid távon 90 °c-ig hőálló

Idegen vízzel szemben tömített:
 - tartós tömítettség
 - megtakarítás a szennyvízkezelésnél a szennyvíz-
tisztítókban

Safety-Lock tömítőrendszer:
 - illesztéskor nem nyomódik ki véletlenül a tömítést
 - ii-es és iii-as besorolású vízvédelmi övezetben 
használható
 - legalább 2,5 barig igazoltan tömített

Belső címkézés:
 - a csőrendszer egyedi azonosítása kamerás 
ellenőrzésnél

100 éves élettartam, amit az LGA Nürnberg 
tanúsít
 - a felújítási költség elkerülése
 - alacsony értékcsökkenési költség a hosszú leírási 
időknek köszönhetően

Garancia:
 - 10 év garancia a beépítés és az eltávolítás 
költségét is beleértve a rehau garancialevél 
szerint

SN10 rendszermerevség

Adalékmentes polipropilén

Cool Colour technológia

AWADUKT PP SN10 
NAgy TeherbÍráSÚ cSATorNAcSő-reNDSzer 
A DiN eN 1852 SzAbváNy SzeriNT

52



AW
AD

UK
T 

PP
 S

N1
0

TerméKválTozAToK
AWADUKT PP SN10 miNDeN AlKAlmAzáSi TerüleTre

a rehau aWaDukt PP sn10 nagy terhelhetőségű csatornacső-rendszerek 

megfelelnek a töltőanyagmentes polipropilén anyagú, tömör falú csatornarendszerekre 

kidolgozott európa-szerte érvényes szabvány, a Din en 1852 előírásainak. 
a rendszerek folyamatos belső és külső minőségfelügyelete biztosítja a Din en 1852 valamennyi szigorú 
követelményének a teljesülését, és rendelkeznek a mindenkori országban előírt összes engedéllyel és 
tanúsítással. az aWaDukt PP sn10 termékpaletta folyamatosan igazodott a csatornahálózatok építése területén 
előforduló alkalmazási területekhez és követelményekhez, és ma egy olyan ésszerű választékot kínál, ami 
gyakorlatilag minden alkalmazást lefed.

* tekintse át a „tervezés és fektetés” c. fejezetben a „vegyi ellenálló-képesség” részt.

AWADUKT PP SN10
a klasszikus termék minden szokásos szennyvízkezelő alkalmazáshoz
hagyományos alkalmazási terület szennyvíz és vegyes víz
alkalmazási terület egyesített, ill. elválasztott rendszer
szín narancssárga
építési hossz [mm] 1000 / 3000 / 6000
méret Dn/oD 110-800

AWADUKT PP SN10 blue
ideális a modern elválasztott rendszerekhez
hagyományos alkalmazási terület esővíz
alkalmazási terület elválasztott rendszer
szín kék
építési hossz [mm] 1000 / 3000 / 6000
méret Dn/oD 110-630             

AWADUKT PP SN10 OIL PROTECT
különleges alkalmazásokhoz az alkalmazott nBr tömítésnek köszönhetően
hagyományos alkalmazási terület olajat és benzint tartalmazó szennyvíz*
alkalmazási terület egyesített, ill. elválasztott rendszer
szín narancssárga, fekete karimával
építési hossz [mm] 1000                              
méret Dn/oD 110-500             

AWADUKT PP SN10 FUSION
a csőrendszer hosszanti erőzáró hegesztett kötésekhez
hagyományos alkalmazási terület szennyvíz és esővíz, valamint ipari szennyvíz
alkalmazási terület egyesített, ill. elválasztott rendszer
szín narancssárga
építési hossz [mm] 6000
méret Dn/oD 110-630
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TUDTA, hogy... 

... az aWaDukt PP sn10 belső feliratozással van ellátva?

... hogy az aWaDukt PP sn10 csőrendszer teljes körűen  
hegeszthető?

az aWaDukt PP sn10 nagy terhelhetőségű csatornacső-rendszer Dn 160 mérettől belső feliratozással van 
ellátva a karmantyú bordáján.
továbbá Dn 200 mérettől a cső belső felületén a gyártót, a termékjelölést és a méretet tartalmazó felirat 
található.
ezzel a csőrendszer egyértelmű azonosítása a fektetés után is biztosított kamerás ellenőrzésnél.

a kiváló minőségű (Din en 1852 szerinti) töltőanyagmentes polipropilén alapanyag használatának köszönhető-
en a csőrendszer kiválóan hegeszthető.
a sima végű csövek és idomok kimondottan hosszanti erőzáró hegesztett kötésekhez lettek kialakítva.
a választott kötéstechnikának nincs jelentősége:
 - elektrokarmantyúinkkal Dn 630 méretig végezhető hegesztés
 - ezen kívül a csövek és idomok tompahegesztéssel Dn 800 méretig kapcsolhatók össze.

Bármelyik hegesztett kötést választja, meggyőző eredményre számíthat!

54



AW
AD

UK
T 

PP
 S

N1
0

... hogy az aWaDukt PP sn10 élettartama legalább 100 év? 

az lga nürnberg tanúsítványa szerint az aWaDukt PP sn10 csőrendszer élettartama legalább  
100 év.
az ebből fakadó előny magáért beszél:
 - alacsony értékcsökkenési költség a hosszú leírási időtartamnak köszönhetően
 - a felújítási költség elkerülése

az aWaDukt PP sn10 a szennyvízcsatorna-rendszer élettartamába való befektetést, és hosszú távon a 
karbantartási és javítási költség csökkentését jelenti.

... hogy az aWaDukt PP sn10 csőrendszer különösen biztonságos 
a safety-lock tömítésnek köszönhetően? 
a fixen rögzített safety-lock tömítésnek köszönhetően már nem fordulhat elő a tömítés véletlen kinyomódása 
az illesztés során.
ezen kívül a tömítés maximális biztonságot nyújt akár a csövek deformálódása vagy behajlása esetén is.
az igazoltan legalább 2,5 bar tömítettséggel biztosra vehető, hogy az aWaDukt PP sn10 érzékeny területe-
ken, például a ii-es és ii-es vízvédelmi övezetben is használható.
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SzervizSzolgálTATáSoK
AWADUKT PP SN10-hez

csatornahálózat-tervező szoftver 
a rehau által kifejlesztett szoftver lehetővé teszi gravitációs szennyvízcsatorna rendszerek tervezését és 
hidraulikai kalkulációk elvégzését, egészen a helyszínrajzok és hosszmetszetek elkészítéséig. 

gazdaságossági számítások
a tartósság megtérül. megmutatjuk, hogyan. a laWa/DWa előírások szerinti dinamikus költség-összeha-
sonlító kalkulációval segítünk meghozni a helyes döntést. 

csővezeték-hidraulika 
szakembereink a DWa a 110 és a Din en 752 előírásai szerint elvégzik a műanyag gravitációs vezetékek 
hidraulikus méretezését a mindenkori alkalmazási esethez. 

caD-tervezés támogatása
minden cső és idom rajzát biztosítjuk a kivitelezéshez. 

Betanítás az építkezés helyén
Felkeressük az építkezést, és szakavatott felvilágosítást nyújtunk termékeinkről önnek és kollégáinak.

műszaki támogatás 
tanácsokkal segítünk személyesen, telefonon, és a helyszínen. egyeztessen időpontot szakemberünkkel, 
aki segít megoldani a projektben rejlő kihívást. 

csőstatika
műszaki szakembereink az atv-DvWk a 127 szerint – ingyenesen – elvégzik a mindenkori alkalmazási 
esetre szabott csőstatikai számításokat. a statikai számítással hosszú távú biztonság érhető el.

10 év garancia
vállaljuk a felelősséget termékmegoldásainkért. ezért a törvény által előírtnál jóval hosszabb garanciát 
nyújtunk. 10 év garancia a beépítés és az eltávolítás költségét is beleértve a garancialevél szerint.

minőségbiztosítás vállalati és külső ellenőrzéssel
csatornaprogramunkat független vizsgálóintézetekkel rendszeresen bevizsgáltatjuk és ellenőriztetjük.  



Mire képes a kalkulációs program?
 - műanyag gravitációs vezetékek hidraulikus 
méretezése a DWa a 110 és  
Din en 752 előírások szerint
 - részleges és teljes visszatöltés, lejtés, térfogat-
áram, átmérő és üzemi érdesség figyelembe 
vétele
 - az áramlási sebesség meghatározása

net-san: rehau csatornatervező-szoftver

Mire képes a Net-san?
 - gravitációs szennyvízcsatorna-rendszerek 
tervezése
 - hidraulikai számítások végrehajtása
 - térképek beolvasása, méretre szabása és  
összeillesztése
 - helyszínrajzok és hosszmetszetek készítése
 - anyagjegyzékek kiadása 

Előnyök az Ön számára:
 - egyszerűen kezelhető
 - kedvező áron beszerezhető
 - ingyenes oktatás, frissítések és szerviz forródrót

Előnyök az Ön számára:
 - a csővezeték optimális méretezése
 - hozzáértő szakemberekből álló csapat nyújt 
támogatást a megfelelő csövek kiválasztásához
 - töltse ki a kérdőívet és egyszerűen küldje el faxon 
vagy e-mailben

Mire képes a kalkulációs program?
 - műanyag csővezetékek statikai számításai az 
atv-DvkW a 127 szerint
 - eltérő csőátmérők és csőtípusok figyelembe vétele
 - a legkülönfélébb terhelési esetek és talajviszonyok 
figyelembe vétele

Előnyök az Ön számára:
 - hozzáértő szakemberekből álló csapat nyújt 
támogatást a megfelelő csövek kiválasztásához
 - töltse ki a kérdőívet és egyszerűen küldje el faxon 
vagy e-mailben

csővezeték-hidraulika

csőstatika
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AngAben zur hydrAulischen bemessung 
von freispiegelleitungen

Bauvorhaben:

Auftraggeber: 
Verleger:
Planer:

Straße: 
PLZ/Ort:

Tel./Fax/E-Mail:

Ansprechpartner:

Phase: Planung Angebot Auftrag

Kanalrohrsystem: AWADUKT PVC SN8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AWADUKT PP SN4
AWADUKT PP SN10 RAUSISTO
AWADUKT HPP

Bemessung Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

Vollfüllung Angaben: 
Rohrdurchmesser (DN/OD) ..................mm ..................mm ..................mm
Geforderter min. Durchfluss ....................l/s ....................l/s ....................l/s
Gefälle .....................% .....................% .....................%
Gesucht:
Rohrdurchmesser (DN/OD)
Fließgeschwindigkeit in m/s
erf. Mindestgefälle in %
Durchfluss in l/s

Teilfüllung Angaben:
Füllstandshöhe ..................mm ..................mm ..................mm
Durchfluss ....................l/s ....................l/s ....................l/s
Gesucht:
Durchfluss in l/s
Fließgeschwindigkeit in m/s
Füllstandhöhe in mm

Bemerkungen/Ergänzungen:

Datum:

Unterschrift:

Download von unserer Homepage unter www.rehau.de/tiefbau möglich

- Berechnung nach ATV-DVWK-A 110 -
Bitte an das nächstgelegene REHAU Verkaufsbüro faxen oder per E-Mail an abwassertechnik@rehau.com 
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AngAben zur stAtischen berechnung
von freispiegelleitungen

Bauvorhaben:

Auftraggeber: 
Verleger:
Planer:

Straße: 
PLZ/Ort:

Tel./Fax/E-Mail:

Ansprechpartner:

Phase: Planung Angebot Auftrag

Kanalrohrsystem: AWADUKT PVC SN8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AWADUKT PP SN4
AWADUKT PP SN10 RAUSISTO
AWADUKT HPP

Abmessung: DN/OD.................. DN/OD.................. DN/OD..................
Menge (lfm): ca. ....................m ca. ....................m ca. ....................m

Überdeckungshöhe über min h= .............m min h= .............m min h= .............m
Rohrscheitel: max h= .............m max h= .............m max h= .............m
Grundwasser:  vorhanden

    - Höhe über Rohrsohle
      ................m
    - bei Überdeckungshöhe
      ................m

 nicht vorhanden

 vorhanden
    - Höhe über Rohrsohle
      ................m
    - bei Überdeckungshöhe
      ................m

 nicht vorhanden

 vorhanden
    - Höhe über Rohrsohle
      ................m
    - bei Überdeckungshöhe
      ................m

 nicht vorhanden

Wasserfüllung, z.B. Staukanal:

Bodengruppen gemäß ATV-
DVWK-A 127 und DIN 18196:

G1: nichtbindige Böden
G3: bindige Mischböden

G2: schwachbindige Böden
G4: bindige Böden

Überschüttung 1 Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Bodengruppe nach  
ATV-DVWK-A 127

G1    G2    G3    G4 G1    G2    G3    G4 G1    G2    G3    G4

Leitungszone 2 Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Verdichtungsgrad
DPr= ...............%

Bodengruppe nach  
ATV-DVWK-A 127

G1    G2    G3    G4 G1    G2    G3    G4 G1    G2    G3    G4

Download von unserer Homepage unter www.rehau.de/tiefbau möglich
- Berechnung nach ATV-DVWK-A 127 -

Bitte an das nächstgelegene REHAU Verkaufsbüro faxen oder per E-Mail an abwassertechnik@rehau.com
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ágyAzATi ANyAgoK
AWADUKT PP SN10-hez

Ágyazati anyag* Szemcseméret 
(egyenletes eloszlás)

AWADUKT PP SN10
Dn 110 – Dn 200

AWADUKT PP SN10
Dn 250 – Dn 630

csőágyazó töltőhomok 0 - 4 ● ●

kerekszemcsés homok 0 - 4 ● ●

0 - 8 ● ●

zúzalék (zúzott anyag) 2 - 4 ● ●

4 - 8 ● ●

8 - 11 ● ●

11 - 16 ● ●

16 - 32 - ●

kerekszemcsés kavics/kerekszemcsés kavics keverék 4 - 8 ● ●

4 - 16 ● ●

8 - 16 ● ●

16 - 32 - ●

0 - 16 ● ●

0 - 32 - ●

0 - 40 - ●

vegyes kavics (zúzott anyag) 4 - 8 ● ●

4 - 16 ● ●

8 - 16 ● ●

16 - 32 - ●

0 - 16 ● ●

0 - 32 - ●

0 - 40 - ●

Planírozó kavics (zúzott anyag) 0 - 16 ● ●

0 - 32 - ●

0 - 40 - ●

kavics (zúzott anyag), pl. beton és tégla újrahasznosítása 0 - 16 ● ●

0 - 32 - ●

0 - 40 - ●

Üveghomok, üveghomok zúzalék és üvegzúzalék újrahasznosított üvegből 0 - 8 ● ●

Üveghomok zúzalék újrahasznosított üvegből 0 - 8 ● ●

4 - 8 ● ●

* Egyéb, a szabványtól eltérő ágyazati anyagok csak a REHAU jóváhagyásával használhatók. 
● alkalmas 

Engedélyezett ágyazati anyagok AWADUKT PP SN10 esetén (DIN EN 1610)
Terhelés SLW 60-ig (eltérő adat hiányában), statikai számítás ajánlott
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e

KGEM
aWaDukt PP sn10 
cső kettős karmantyúval és ePDm-tömítőgyűrűkkel 
a Din en 1852 szerint
alapanyag: rau-PP 2300

Anyagszám             Szín DN/OD BL d1 Dmax t emin

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

11700071 106 116 1000   
11700171 106 116 110 3000 110 130   61   4,2
11703471 106 116 6000   
11701311 106 116 1000   
11701411 106 116 160 3000 160 193   87   6,2
11700371 106 116 6000   
11701711 106 116 1000
11701811 106 116 200 3000 200 240 101   7,7
11700471 106 116 6000
12480931 106 116 1000
12481031 106 116 250 3000 250 296 135   9,6
11700571 106 116 6000
12481231 106 116 1000
12481331 106 116 315 3000 315 365 145 12,1
11700671 106 116 6000
12272851 106 116 1000
12213951 106 116 400 3000 400 460 170 15,3
12371821 106 116 6000
12102361 106 116 1000
12342991 106 116 500 3000 500 570 195 19,1
12345261 106 116 6000
12113931 106 116* 1000
12114031 106 116 630 3000 630 710 215 24,1
12114131 106 116 6000
12096791 106* - 800 6000 800 872 264 30,6
* szállítási határidő ajánlatkérésre

Szállítási egység: AWADUKT PP SN10 csövek

DN/OD Beépítési hosszak Tömeg karmantyú nélkül Cső/rakl. Rakl.-szélesség Rakl.-magasság Rakl.-hossz [m] BL szerint
[mm] [kg/m] [db] kb. [m] kb. [m] 1000          3000         6000

110 1000 3000 6000   1,5 80 1,17 0,99 1,22 3,22 6,22
160 1000 3000 6000   3,1 35 1,17 0,91 1,28 3,28 6,28
200 1000 3000 6000   4,7 20 1,05 0,90 1,35 3,35 6,35
250 1000 3000 6000   7,4 12 1,05 0,86 1,43 3,43 6,43
315 1000 3000 6000 10,5   9 1,00 1,05 1,47 3,47 6,47
400 1000 3000 6000 17,6   6 1,25 0,91 1,55 3,55 6,55
500 1000 3000 6000 27,5   4 1,10 1,10 1,60 3,60 6,60
630 1000 3000 6000 44,0   2 1,35 0,73 1,75 3,75 6,75
800 - - 6000 73,9   1 1,00 1,00 - - 6,75

pe
rc

SzállÍTáSi ProgrAm
AWADUKT PP SN10 / AWADUKT PP SN10 blUe
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aWaDukt PP ív  
ePDm-tömítőgyűrűvel
alapanyag: rau-PP 2300

Anyagszám          Szín DN/OD α z1 z2 Tömeg CSE
[mm] [mm] [kg/db]

12474111 001 056 15°     8     12     0,26   25
12474211 001 056 30°     17     19     0,28   25
12474311 001 056 110 45°     26     29     0,30   40
12474411 001 056 88°     60     66     0,38   25
12474511 002 056 15°     10     17     0,69 120
12474611 002 056 30°     24     28     0,75   95
12474711 002 056 160 45°     37     42     0,86   90
12474811 002 056 88°     88     99     1,08   60
12476211 002 056 15°     15     32     1,06   60
12476311 002 056 30°     30     47     1,19   50
12476411 002 056 200 45°     46     63     1,31   48
12476511 002 056 88°   105   122     1,69   32
12476611 004 056 15°     19     39     1,70   32
12476711 004 056 30°     37     58     1,90   24
12476811 004 056 250 45°     57     78     2,10   21
12476911 004 - 88°   132   152     2,90   16
12477011 002 016* 15°     23     50     2,70   14
12477111 002 016* 30°     47     73     3,10   12
12477211 002 016* 315 45°     72     98     3,40   11
12477311 002 - 88°   166   192     4,60     8
12393421 002 - 15°     64   237   11,64     5
12393521 002 - 30°     93   264   12,35     4
12393621 002 - 400 45°   238   408   17,04     3
12373131 002 - 88°   533   702   27,80     1
12345361 003 - 15°   101   244   20,16     2
12345461 003 - 30°   135   276   23,60     2
12345561 003 - 500 45°   285   428   33,92     2
12345661 003 - 88°   604   747   55,72     1
14113721 005* - 15°   125   350   61,82     1
14113821 005* - 30°   184   382   61,82     1
14113921 005* - 630 45°   554   769   72,78     1
14114021 005* - 88° 1082 1297 107,55     1
* szállítási határidő ajánlatkérésre
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KGEA
aWaDukt PP elágazó idom, 45°  
ePDm-tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám             Szín DN/OD z1 z2 z3 Tömeg CSE
[d1/d2] [mm] [mm] [mm] [kg/db]

12474911 001 056 110/110   26 140 140     0,67 16
12475011 001 056 160/110     5 179 164     0,95   8
12475111 002 056 160/160   37 204 204     2,24 32
12477411 002 056 200/160   47 245 255     2,75 18
12477511 002 056 200/200   47 255 255     3,10 16
12477611 004 056 250/160   22 272 276     3,55 12
12464571 004 - 250/200   22 290 276     3,94 12
12376741 005 - 250/250   82 462 463     8,72   4
12477711 004 056 315/160 -10 322 312     5,62   8
12477811 004 - 315/200 -10 339 312     5,85   8
12327941 005 - 315/250   49 508 496   11,74   4
12327841 005 - 315/315   88 545 547   15,04   2
12330141 002 026 400/160 -33 405 354   10,90   5
12393821 002 - 400/200 -33 405 354   11,10   4
12393921 005 - 400/250   16 568 549   17,37   2
12394021 005 - 400/315   61 602 599   20,52   2
12374531 005 - 400/400 123 643 667   23,00   1
12365371 005 016 500/160   37 594 533   20,20   1
12345861 005 - 500/200     2 614 568   21,80   2
12345961 005 - 500/250 240 639 605   23,50   1
12346061 005* - 500/315 286 673 649   28,60   1
12346161 005* - 500/400 358 734 717   34,00   1
12252151 005* - 500/500 509 794 796   36,50   1
14114121 005 - 630/160 -102 696 602   39,40   1
14114221 005 - 630/200  -76 717 636   42,70   1
14114321 005* - 630/250 -39 741 669   48,40   1
14114421 005* - 630/315    8 788 707   54,70   1
14114521 005* - 630/400  69 828 786   67,70   1
14114621 005* - 630/500 137 878 849   86,00   1
14114721 005* - 630/630 229 951 955 115,50   1
* szállítási határidő ajánlatkérésre
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aWaDukt PP szűkítő idom 
ePDm tömítőgyűrűvel
alapanyag: rau-PP 2300

Anyagszám          Szín DN/OD z1 Tömeg CSE
[d1/d2] [mm] [kg/db]

12475211 001 - 160/110   34   0,53 20
12477911 002 056 200/160   40   0,94 72
12478011 002 - 250/200   50   1,77 48
12478111 002 - 315/250   10   3,38 24
12373231 003 - 400/315   63   5,14 10
12346261 003 - 500/400   82 10,91   4
14115521 005* - 630/500 115 17,00   1
* szállítási határidő ajánlatkérésre

KGEA
aWaDukt PP elágazó idom, 90°  
ePDm-tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN/OD z1 z2 z3 Tömeg CSE
[d1/d2] [mm] [mm] [mm] [kg/db]

12217831005* 160/110   85 160 135   1,95   1
12217841002 160/160   83   88   88   2,12 51
12207901005* 200/160 110 180 160   3,73   1
12350891005* 200/200 130 180 180   3,89   1
12322571005* 250/160 110 205 160   4,25   1
12315071005* 250/200 130 205 180   4,90   1
12350991005* 250/250 155 210 210   6,95   1
12225481005* 315/160 110 243 160   9,20   1
12217851005* 315/200 130 243 180   9,50   1
12292781005* 315/250 154 243 206 10,20   1
12351091005* 315/315 197 243 243 12,20   1
12225581005* 400/160 120 285 160 13,00   1
12275881005* 400/200 140 285 185 15,30   1
12292881005* 400/250 165 285 210 15,80   1
12275981005* 400/315 197 285 243 17,10   1
12276081005* 400/400 245 290 285 21,70   1
12225681005* 500/160 410 340 160 15,80   1
12247771005* 500/200 387 340 183 22,50   1
12217881005* 500/250 530 350 195 18,00   1
12292981005* 500/315 557 360 218 30,70   1
12293081005* 500/400 564 360 261 33,30   1
12293181005* 500/500 654 360 321 45,60   1
14114821005* 630/160 180 415 155 30,10   1
14114921005* 630/200 200 415 175 32,10   1
14115021005* 630/250 225 420 200 37,80   1
14115121005* 630/315 258 425 232 43,20   1
14115221005* 630/400 305 425 275 54,10   1
14115321005* 630/500 350 425 335 69,70   1
14115421005* 630/630 416 425 404 97,00   1
* szállítási határidő ajánlatkérésre
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KGU
aWaDukt PP áttoló karmantyú  
ePDm-tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300

Anyagszám          Szín DN/OD L Dmax Tömeg CSE
[mm] [mm] [kg/db]

12475311 001 016 110 122 130   0,27 30
12475411 002 056 160 180 193   0,78 96
12478211 002 056 200 206 240   1,00 60
12478311 002 056 250 269 296   2,05 32
12478411 002 056 315 290 365   2,94 16
12478911 002 056 400 350 470   6,60   8
12870011 002 056 500 400 570 10,20   1
14115621 001 016* 630 430 710 13,60   1
* szállítási határidő ajánlatkérésre

KGMM
aWaDukt PP kettős karmantyú  
ePDm-tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300

Anyagszám          Szín DN/OD L Dmax t Tömeg CSE
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

12475511 001 016 110 122 130   61   0,28 30
12475611 002 056 160 180 193   87   0,82 96
12478511 002 056 200 206 240 101   1,05 60
12478611 002 056 250 269 296 135   2,10 30
12478711 002 056 315 290 365 145   3,00 16
12478811 002 056 400 350 470 170   6,80   8
12346361 002 056 500 400 570 195 10,50   1
14115721 001 016* 630 430 710 215 14,00   1
14024011 001* - 800 540 872 264 39,00   1
* szállítási határidő ajánlatkérésre
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±7.5°

Gömbcsukló
aWaDukt PP gömbcsukló idom
Fokozatmentesen ± 7,5°-kal vízszintesen 
vagy függőlegesen szögbe állítható
ePDm tömítőgyűrűkkel 
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám Kivitel DN/OD L Dmax t1 t2 Tömeg CSE
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/db]

11760451001 tok/tok 160 202 210 82 101 1,31 72

11760551001 tok/élletöréses csővég 160 207 210 – 101 1,21 92

11725551001 tok/tok 200 226 253 78 112 2,10 45

11725651001 tok/élletöréses csővég 200 243 253 – 112 2,05 45

±3.75° ±3.75°
D m

ax

L

tKGMM vario
aWaDukt PP kettős karmantyú
Fokozatmentesen ± 7,5°-kal vízszintesen 
vagy függőlegesen szögbe állítható
ePDm tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN/OD L Dmax t Tömeg CSE
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

11760751001 250 260 296 120 1,85 32
11760851001 315 298 365 136 3,30 16

Anyagszám Főcső/DN/OD Bekötőcső DN/OD Doboz/raklap
11715511200 200 160 48
11715611250 250 160 48
11715711315 315 160 48
11715811400 400 160 48
11715911500 500 160 48
11716011630 630-700 160 48
11720111800 700-900 160 48
11720211999 900-1400 160 48
11725091250 250 200 36
11725191315 315 200 36
11725291400 400 200 36
11725391500 500 200 36
11725491630 630-700 200 36
11725591800 700-900 200 36
11725691999 900-1400 200 36

AWADOCK KG-KG
PP, Pe, Pvc és üvegszál-erősítésű műanyag csatornacsövek bekötése 
sima falú műanyag csövekbe
Fokozatmentesen ± 7,5°-kal vízszintesen 
vagy függőlegesen szögbe állítható
anyaga: PP/ePDm/Q-te-c
szín: narancssárga/szürke/fekete
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KGUS
aWaDukt PP csatlakozó idom
kőagyag élletöréses csővégről műanyagra
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN/OD d1 di L Tömeg CSE
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

12122151 002 160 160 194 262 1,45 75

KGRE
aWaDukt PP tisztítócső
ePDm tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN/OD d1 d2 L t Z1 Tömeg CSE
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/db]

12203381005* 160 160 110 340   82 167   3,35 1
12203401005* 200 200 160 430 101 211   5,38 1
12203441005* 250 250 200 530 135 265   8,05 1
12203461005* 315 315 250 610 145 300 12,80 1
12203481005* 400 400 250 630 155 310 19,85 1
12203501005* 400 400 315 690 155 343 23,45 1
12203541005* 500 500 250 690 185 340 24,80 1
12203561005* 500 500 315 750 185 373 28,45 1
* szállítási határidő ajánlatkérésre

AWADUKT PP kifolyó idom
kisállatvédelemmel
ePDm tömítőgyűrűvel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN/OD L t Tömeg CSE
[mm] [mm] [kg/db]

12217901005 110   345   61   0,43 1
12218001005 160   410   82   1,11 1
12218101005 200   565 101   2,42 1
12218201005 250   675 135   4,18 1
12218301005 315   755 145   7,50 1
12238601005* 400   840 155 19,80 1
12238701005* 500   975 190 27,50 1
12126011005* 630 1095 205 38,00 1
* szállítási határidő ajánlatkérésre
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* a gyártás megrendelés szerint történik, ezért az összes árucikkre vonatkozóan: szállítási határidő külön ajánlat szerint

AWADUKT PP SN10 oil ProTecT
NAgy TeherbÍráSÚ cSATorNAcSő-reNDSzer PoliProPiléNből 
A DiN eN 1852 SzeriNT

e

KGEM
aWaDukt PP sn10 oil Protect 
cső kettős karmantyúval és olaj- / benzinálló 
tömítőgyűrűkkel a Din en 1852 szerint
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga (fekete karimával)

Anyagszám DN/OD BL d1 Dmax t emin

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
11700771106 1000 110 130   61   4,2
11700871106 110 3000 110 130   61   4,2
11703571106 6000 110 130   61   4,2
11701071106 1000 160 193   87   6,2
11701171106 160 3000 160 193   87   6,2
11703671106 6000 160 193   87   6,2
11701371106 1000 200 240 101   7,7
11701471106 200 3000 200 240 101   7,7
11703771106 6000 200 240 101   7,7
11701671106 1000 250 296 135   9,6
11701771106 250 3000 250 296 135   9,6
11703871106 6000 250 296 135   9,6
11701971106 1000 315 365 145 12,1
11702071106 315 3000 315 365 145 12,1
11703971106 6000 315 365 145 12,1
11701561106 3000 400 460 170 15,3
11701661106 400 6000 400 460 170 15,3
11701761106 3000 500 570 195 19,1
11701861106 500 6000 500 570 195 19,1

Szállítási egység: AWADUKT PP SN10 OIL PROTECT

DN/OD Beépítési hosszak Tömeg Cső/rakl. Rakl.-szélesség Rakl.-magasság Rakl.-hossz [m] BL szerint
[mm] tok nélkül [db] kb. [m] kb. [m] 1000 3000 6000

[kg/m]

110 1000 3000 6000   1,5 80 1,17 0,99 1,22 3,22 6,22
160 1000 3000 6000   3,1 35 1,17 0,91 1,28 3,28 6,28
200 1000 3000 6000   4,7 20 1,05 0,90 1,35 3,35 6,35
250 1000 3000 6000   7,4 12 1,05 0,86 1,43 3,43 6,43
315 1000 3000 6000 10,5   9 1,00 1,05 1,47 3,47 6,47
400 - 3000 6000 17,6   6 1,25 0,91 - 3,55 6,55
500 - 3000 6000 27,5   4 1,10 1,10 - 3,60 6,60

*
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KGB
aWaDukt PP csőív 
olaj-/benzinálló tömítőgyűrűvel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga (fekete karimával)

Anyagszám DN/OD α z1 z2 Tömeg CSE
[mm] [mm] [kg/db]

12783761001 15°     8   12   0,26 1
12783861001 30°   17   19   0,28 1
12783961001 110 45°   26   29   0,30 1
12784061001 88°   60   66   0,38 1
12784161001 15°   10   17   0,69 1
12784261001 30°   24   28   0,75 1
12784361001 160 45°   37   42   0,86 1
12784461001 88°   88   99   1,08 1
12784561001 15°   12   21   1,00 1
12784661001 30°   28   34   1,10 1
12784761001 200 45°   44   48   1,21 1
12784861001 88° 105 110   1,50 1
12784961001 15°   19   39   1,70 1
12785061001 30°   37   58   1,90 1
12785161001 250 45°   57   78   2,10 1
12785261001 88° 132 152   2,90 1
12785361001 15°   23   50   2,70 1
12785461001 30°   47   73   3,10 1
12785561001 315 45°   72   98   3,40 1
12785661001 88° 166 192   4,60 1
12884651001 15°   64 237 11,64 1
12884751001 30°   93 264 12,35 1
12884851001 400 45° 238 408 17,04 1
12884951001 88° 533 702 27,80 1
12016341001 15° 101 244 20,16 1
12016441001 30° 135 276 23,60 1
12016541001 500 45° 285 428 33,92 1
12016641001 88° 604 747 55,72 1
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aWaDukt PP egyszeres elágazás, 45° 
olaj-/benzinálló tömítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga (fekete karimával)

Anyagszám DN z1 z2 z3 Tömeg CSE
[d1/d2] [mm] [mm] [mm] [kg/db]

12785761001 110/110   26 140 140   0,67 1
12785861001 160/110     5 179 164   0,95 1
12785961001 160/160   37 204 204   2,24 1
12786061001 200/160   47 245 255   2,75 1
12786161001 200/200   47 255 255   3,10 1
12786261001 250/160   22 272 276   3,16 1
12786461001 250/200   22 290 276   5,92 1
12888991001 250/250   82 462 463   8,72 1
12786561001 315/160 -10 322 312   5,13 1
12786761001 315/200 -10 339 312   9,17 1
12786861001 315/250   49 508 496 11,74 1
12884411001 315/315   88 545 547 15,04 1
12885051001 400/160 -33 405 354 10,90 1
12016451001 400/200 -33 405 354 11,10 1
12016551001 400/250   16 568 549 17,37 1
12016651001 400/315   61 602 599 20,52 1
12016751001 400/400 123 643 667 23,00 1
12885611001 500/160   37 594 533 20,20 1
12016991001 500/200     2 614 568 21,80 1
12017091001 500/250 240 639 605 23,50 1
12017191001 500/315 286 673 649 28,60 1
12017291001 500/400 358 734 717 34,00 1
12017391001 500/500 509 794 796 36,50 1

KGR
aWaDukt PP szűkítő idom 
olaj-/benzinálló tömítőgyűrűvel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga (fekete karimával)

Anyagszám DN/OD z1 Tömeg CSE
[d1/d2] [mm] [kg/db]

12786961001 160/110 34   0,53 1
12787061001 200/160 40   0,94 1
12787161001 250/200 50   1,77 1
12787261001 315/250 10   3,38 1
12010711001 400/315 63   5,14 1
12010611001 500/400 82 10,91 1
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KGMM
aWaDukt PP kettős karmantyú 
olaj-/benzinálló tőmítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga (fekete karimával)

Anyagszám DN/OD L Dmax t Tömeg CSE
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

12787861003 110 122 130   61   0,28 1

12787961001 160 180 193   87   0,82 1

12788161001 200 206 240 101   1,05 1

12788261001 250 269 296 135   2,10 1

12788361001 315 290 365 145   3,00 1

12865541001 400 350 470 170   6,60 1

12865641001 500 400 570 195 10,20 1

KGU
aWaDukt PP áttoló karmantyú 
olaj-/benzinálló tőmítőgyűrűkkel
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga (fekete karimával)

Anyagszám DN/OD L Dmax Tömeg CSE
[mm] [mm] [kg/db]

12787361001 110 122 130   0,27 1
12787461001 160 180 193   0,78 1
12787561001 200 206 240   1,00 1
12787661001 250 269 296   2,05 1
12787761001 315 290 365   2,94 1
12882931001 400 350 470   6,60 1
12885711001 500 400 570 10,20 1
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AWADUKT PP SN10 FUSioN*
NAgy TeherbÍráSÚ cSATorNAcSő-reNDSzer PoliProPiléNből 
A DiN eN 1852 SzeriNT

* az összes árucikkre vonatkozóan: szállítási határidő külön ajánlat szerint

KGGL
aWaDukt PP sn10 Fusion 
sima végű, Din en 1852 szerint
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN/OD BL d1 emin

[mm] [mm] [mm]
11707681004 110   6000 110   4,2
11707881004 160   6000 160   6,2
11007781101 160 10000 160   6,2
11707981004 200   6000 200   7,7
11007791101 200 10000 200   7,7
11708081004 250   6000 250   9,6
11708181004 315   6000 315 12,1
11708281004 400   6000 400 15,3
11708381004 500   6000 500 19,1
11725851004 630   6000 630 24,1

Szállítási egység: AWADUKT PP SN10 FUSION

DN/OD Beépítési hossz Tömeg Cső/rakl. Rakl.-szélesség Rakl.-magasság Rakl.-hossz [m] BL szerint 

[mm] [kg/m] [db] kb. [m] kb. [m] 6000 10000

110 6000   1,5 80 1,17 0,99 6,00 -

160 6000 10000   3,1 35 1,17 0,91 6,00 10,00

200 6000 10000   4,7 20 1,05 0,90 6,00 10,00

250 6000   4,7 12 1,05 0,86 6,00 -

315 6000 10,5   9 1,00 1,05 6,00 -

400 6000 17,6   6 1,25 0,91 6,00 -

500 6000 27,5   4 1,10 1,10 6,00 -

630 6000 44,0   2 1,35 0,73 6,00 -

BL
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KGR
aWaDukt PP átmeneti idom, sima végű 
Din 16962-1 szerinti hegeszthető végek hosszúsága
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

ESM
aWaDukt PP elektrokarmantyú 
szín: narancssárga

Hegesztett nyereg
aWaDukt PP hegesztett nyereg 
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN/OD z1 Tömeg CSE
[d1/d2] [mm] [kg/db]

14135011001 160/110 335   1,35 1
14135111001 200/160 335   1,18 1
14135211001 250/200 435   2,55 1
14135311001 315/250 585   5,26 1
14135411001 400/315 635   9,98 1
14135511001 500/400 685 17,97 1
14168711001 630/500 735 15,84 1

Anyagszám DN/OD Dmax Tömeg CSE
[mm] [kg/db]

12049011001 110 156   0,81 1
12049111001 160 214   1,65 1
12049211001 200 263   3,00 1
12049311001 250 335   7,25 1
12049411001 315 420   9,65 1
12096561001* 400 455   7,23 1
12096571001* 500 565 10,65 1
* várhatóan 2013 2. negyedévtől szállítható

Anyagszám Főcső/bekötőcső DN/OD Tömeg CSE
[kg/db]

14130621001 200/160 1,13 1
14130821001 250/160 1,05 1
14131021001 315/160 1,00 1
14131221001 400/160 0,95 1

rányomószerszám szükséges

d 2d 1
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KGB
aWaDukt PP csőív, sima végű
Din 16962-1 szerinti hegeszthető végek hosszúsága 
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN/OD α z1 z2 Tömeg CSE
[mm] [mm] [kg/db]

14127611001 15°   195   195   0,59 1
14127711001 30°   195   195   0,59 1
14127811001 110 45°   220   220   0,66 1
14127911001 88°   315   315   0,86 1
14128011001 15°   215   215   1,34 1
14128111001 30°   215   215   1,34 1
14128211001 160 45°   250   250   1,55 1
14128311001 88°   390   390   2,14 1
14128411001 15°   230   230   2,16 1
14128511001 30°   230   230   2,16 1
14128611001 200 45°   275   275   2,54 1
14128711001 88°   450   450   3,67 1
14128811001 15°   350   350   5,18 1
14128911001 30°   350   350   5,18 1
14129011001 250 45°   410   410   5,92 1
14129111001 88°   625   625   8,14 1
14129211001 15°   430   430   9,63 1
14129311001 30°   430   430   9,63 1
14129411001 315 45°   500   500 16,40 1
14129511001 88°   775   775 16,39 1
14129611001 15°   465   465 16,39 1
14129711001 30°   465   465 16,39 1
14129811001 400 45°   550   550 18,66 1
14129911001 88°   900   900 27,64 1
14130011001 15°   555   555 30,53 1
14130111001 30°   555   555 30,53 1
14130211001 500 45°   660   660 35,75 1
14130311001 88° 1100 1100 55,28 1
14166811001 15°   605   605 53,07 1
14166911001 30°   605   605 53,07 1
14167011001 630 45°   741   741 63,89 1
14167111001 88° 1295 1295 97,68 1

z 2

z 1
α
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KGEA
aWaDukt PP 45°-os elágazóidom, sima végű
Din 16962-1 szerinti hegeszthető végek hosszúsága 
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN l1 z1 z2 z3 Tömeg CSE
[d1/d2] [mm] [kg/db]

14130411001 110/110   530 188   333   342     1,26 1
14130511001 160/110   530 163   368   367     2,11 1
14130611001 160/160   600 198   393   402     2,98 1
14130711001 200/160   600 178   421   422     3,94 1
14130811001 200/200   650 206   441   444     4,94 1
14130911001 250/160   800 253   457   547     7,06 1
14131011001 250/200   850 281   477   569     8,17 1
14131111001 250/250   930 317   602   613   10,95 1
14131211001 315/160   900 271   503   629   10,57 1
14131311001 315/200   950 299   523   651   11,86 1
14131411001 315/250 1020 334   648   686   14,78 1
14131511001 315/315 1110 380   735   730   18,69 1
14131611001 400/160   900 228   563   672   16,96 1
14131711001 400/200   950 256   583   694   18,60 1
14131811001 400/250 1020 292   708   728   22,02 1
14131911001 400/315 1120 338   795   772   26,57 1
14132011001 400/400 1240 398   833   842   35,03 1
14132111001 500/160 1000 228   634   772   28,62 1
14132211001 500/200 1050 256   654   794   30,76 1
14132311001 500/250 1120 292   779   828   34,87 1
14132411001 500/315 1210 338   866   872   40,31 1
14132511001 500/400 1330 398   904   932   49,78 1
14132611001 500/500 1470 469 1004 1001   65,18 1
14167211001 630/160 1000 163   725   837   45,12 1
14167311001 630/200 1050 191   745   859   48,08 1
14167411001 630/250 1120 227   870   893   53,35 1
14167511001 630/315 1210 273   958   937   60,26 1
14167611001 630/400 1330 333   995   997   77,72 1
14167711001 630/500 1470 404 1095 1066   89,43 1
14167811001 630/630 1660 495 1160 1165 110,36 1

z 2

d
2

d1
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KGEA
aWaDukt PP egyszeres elágazás 90°, sima végű
Din 16962-1 szerinti hegeszthető végek hosszúsága 
alapanyag: rau-PP 2300
szín: narancssárga

Anyagszám DN l1 z1 z2 z3 Tömeg CSE
[d1/d2] [mm] [kg/db]

14132711001 110/110   430 215 215 215   0,82 1
14132811001 160/110   430 215 240 215   1,63 1
14132911001 160/160   480 240 240 240   2,11 1
14133011001 200/160   480 240 260 240   2,91 1
14133111001 200/200   520 260 260 260   3,43 1
14133211001 250/160   680 340 285 340   5,73 1
14133311001 250/200   720 360 285 360   6,38 1
14133411001 250/250   770 385 385 385   8,09 1
14133511001 315/160   780 390 318 390   8,94 1
14133611001 315/200   820 410 318 410   9,74 1
14133711001 315/250   870 435 418 435 11,65 1
14133811001 315/315   935 470 468 470 13,97 1
14133911001 400/160   780 390 360 390 14,54 1
14134011001 400/200   820 410 360 410 15,66 1
14134111001 400/250   870 435 460 435 17,98 1
14134211001 400/315   935 470 510 470 20,89 1
14134311001 400/400 1020 510 510 510 25,17 1
14134411001 500/160   880 440 410 440 25,84 1
14134511001 500/200   920 460 410 460 26,64 1
14134611001 500/250   970 485 510 485 29,53 1
14134711001 500/315 1040 520 560 420 33,17 1
14134811001 500/400 1120 560 560 560 38,46 1
14134911001 500/500 1220 610 610 610 46,89 1
14167911001 630/160   880 440 475 440 39,71 1
14168011001 630/200   920 460 475 460 41,98 1
14168111001 630/250   970 485 575 485 45,77 1
14168311001 630/315 1040 520 625 520 50,67 1
14168411001 630/400 1120 560 625 560 57,51 1
14168511001 630/500 1220 610 675 610 67,92 1
14168611001 630/630 1350 675 675 675 82,17 1

▲ ▲

d2

d 1

z 2
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AWADUKT PP SN10
TArTozéKoK

KGF-SB
aWaDukt faláttörés 
ajakos tömítőgyűrűvel
alapanyag: rau-sB 100

Anyagszám DN/OD Beépítési hossz L Dmax Tömeg CSE
[mm] kb. [mm] [kg/db]

11724501050 110 110 131 0,29 378
11722601050 110 240 137 0,57 144
11724701050 160 110 185 0,46 168
11722801050 160 240 190 0,90   72
11724801050 200 110 226 0,61 140
11722901050 200 240 232 1,19   60
11725541050 250* 150 345 0,98     1
11725571050 315* 150 410 1,37     1
11725611050 400* 150 495 1,75     1
11725621050 500** 130 595 4,80     1
11725631050 630** 150 710 6,20     1
** 2. rajz Dn 250–400 méretű, polipropilén anyagú faláttöréshez

** 2. rajz Dn 500–630 méretű, poliuretán anyagú faláttöréshez

KGM
aWaDukt tokelzáró dugó
alapanyag: rau-Pur 100
szín: natúr

Anyagszám DN/OD L Dmax Tömeg CSE
[mm] [mm] [kg/db]

11713801050 110   38 116   0,10 1380
11714001050 160   49 167   0,16   510
11714101050 200   59 209   0,25   280
11742601004 250   89 262   0,50   130
11742701005 315   89 330   0,63     84
11742801004 400   92 418   1,10     50
12125991005* 500 135 550 10,00       1
12126091005* 630 165 680 15,00       1
* szállítási határidő ajánlatkérésre; rau-PP 2300; narancssárga

1) 2)
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Síkosítóanyag tokos kötésekhez

Anyagszám Tartalom CSE
11765201003   250 ml   50
11729601003   500 ml   24
11787501001 1000 ml 324

AWADUKT PP vágókorong
aWaDukt PP csövek vágásához

Anyagszám Da Di

12141181001 230 22
12141281001 350 20
12141381001 350 25

ennek a vágókorongnak a használatával a vágási folyamat során a felolvadás vagy összeragadás a minimumra csökken.
így akár a vastag falú PP-csövek is gyorsan és problémamentesen darabolhatók.

Anyagszám Megnevezés CSE
11904971001 aWaDock Pc szerelőkulcskészlet (kétrészes), Dn 160 egyenként
11907391001 aWaDock Pc szerelőkulcskészlet (kétrészes), Dn 200 egyenként

Szerelőkulcskészlet
kimondottan az aWaDock Polymer connect beépítéséhez kifejlesztve
alapanyag: nemesacél
szín: ezüst
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AWADUKT CUT
vágókészülék a Dn 110–Dn 315 méretű Pvc-csövek egy műveletben 
történő, fáradságmentes vágásához és élletöréséhez.
készlet, amely a következőkből áll:
1 ütésálló táska
1 1200 W-os vágókészülék speciális vágókoronggal
6 kicsapózsinór Dn 110-Dn 315
2 görgős bak
1 homlokfurat-csaposkulcs
1 csavarhúzó
1 jelölőceruza

Anyagszám
14000091001

Vágókorong AWADUKT CUT-hoz
vágókorong (csak aWaDukt cut-hoz megfelelő)

Anyagszám Da

14000191001 140
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AWADUKT PVC SN8
NAgy TerhelheTőSégű CSATorNACSő-reNDSzereK



Az AWADUKT PVC SN8 egy modern, nagy terhelhetőségű 
csatorna cső-rendszer a jól bevált PVC-U alapanyagból. 
A cső homogén tömör falú felépítése megfelel a DIN EN 1401 
előírásainak.

Mit kell tudnia ma egy csatornarendszernek?
Hosszú távú tudományos tesztek mutatják, hogy egy 
modern csatornacső-rendszer a következő ideális 
terméktulajdonságokkal rendelkezik:
 - Rugalmas alapanyag és magas gyűrűmerevség
 - Nagy rendszermerevség
 - Korrózióállóság
 - Korrózióval szembeni ellenálló képesség
 - Gyökérzetbenövéssel szembeni ellenállás
 - Jól tömített kötés a csövek és a csőidomok között
 - Jó hidraulikus tulajdonságok
 - Gazdaságosság
 - Környezetkímélés

A REHAU AWADUKT PVC SN8 magas terhelésű 
csatornacső-rendszerei rendelkeznek a felsorolt 
tulajdonságokkal. Az AWADUKT PVC SN8 csövek 
megfelelnek a DIN EN 1401 szabvány előírásainak, 
kiváló minőségű, töltőanyagoktól mentes PVC-U 
alapanyagból készülnek. 

Rugalmas szerkezeti anyag
A rideg alapanyagok rugalmas anyagokkal 
szembeni jelentős hátránya abban rejlik, hogy az 
előbbiek felveszik a fellépő terheléseket, és 
túlterhelés esetén közvetlen repedéssel/töréssel, 
vagy a tokos kötések elcsúszásával reagálnak. 
A rugalmas rendszer ezzel szemben ellenőrzött 
módon tud deformálódni. A cső- rendszer ezáltal 
kivonja magát a fellépő terhelések alól, és továbbítja 
a nyomást az ágyazat anyaga felé. 

Korrózióálló alapanyag
A felhasznált PVC-U alapanyag korrózióállósága 
jelentősen hozzájárul a PVC-csatornacsőrendszerek 
hosszú élettartamához.

Sima belső felület
A csövek sima belső fala kiváló hidraulikus 
tulajdonságokkal rendelkezik. Így az elvezetett víz az 
áramlás lényeges befolyásolása nélkül – még 
csekély lejtés mellett is – gond nélkül el tud folyni.

Nagy rendszermerevség
A nagy gyűrűmerevség (≥ SN8) a teljes AWADUKT 
PVC nagy teherbírású csatornacső-rendszerre 
érvényes, azaz a csövekre ugyanúgy, mint a 
csatlakozó idomokra. Csak olyan DIN EN 1401 
szerinti AWADUKT PVC idomok kerülhetnek 
felhasználásra, amik a geometriájuk alapján szintén 
egy DIN EN 9969 szerinti ≥ SN8 gyűrűmerevséggel 
rendelkeznek.

Elválasztott rendszer
Az AWADUKT PVC SN8 azúrkék és vörösesbarna 
színben kapható. Az azúrkék szín a csapadékvizet 
jelképezi, ezért kézenfekvő választás az esővízcsa-
tornához. Az eltérő színezésnek köszönhetően 
megbízhatóan elkerülhető a hibás bekötés.

TerméKTUlAjDoNSágoK éS előNyöK
AWADUKT PVC SN8
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AWADUKT PVC SN8 classic

AWADUKT PVC SN8 blue
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Szállítási egység: AWADUKT PVC SN8-as csövek – CLASSIC

Megnevezés DN/OD Beépítési hosszak Cső/rakl. Rakl.-szélesség Rakl.-magasság Rakl.-hossz [m] BL szerint
[mm] [db] kb. [m] kb. [m] 1000         3000        5000

KGEM 110 1000 3000 5000 86 1,16 0,97 1,35 3,35 5,35
KGEM 160 1000 3000 5000 39 1,18 0,95 1,40 3,40 5,40
KGEM 200 1000 3000 5000 25 1,16 0,98 1,50 3,50 5,50
KGEM 250 1000 3000 5000 16 1,18 1,00 1,60 3,60 5,60
KGEM 315 1000 3000 5000   9 1,01 1,05 1,30 3,30 5,30
KGEM 400 1000 3000 5000   6 1,20 0,89 1,40 3,40 5,40
KGEM 500 1000 3000 5000   4 1,06 1,08 1,50 3,50 5,50

KGEM
AWADUKT PVC SN8 classic cső  
kettős karmantyúval és ajakos tömítőgyűrűvel, 
DIN EN 1401 szabvány szerint, töltőanyagmentes és 
DIN 8062, 3. sorozat szerint
Alapanyag: RAU-PVC 1100
Szín: RAL 8023 vörösesbarna

Anyagszám DN/OD BL d1 Dmax t emin Tömeg db/
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] rakl.

11700121001 110 1000 110 128   55   3,2   1,59 86
11744641001 110 3000 110 128   55   3,2   1,59 86
11702221001 110 5000 110 128   55   3,2   1,59 86
11776601001 160 1000 160 183   74   4,7   3,44 39
11776701001 160 3000 160 183   74   4,7   3,44 39
11776801001 160 5000 160 183   74   4,7   3,44 39
11776201001 200 1000 200 226   88   5,9   5,37 25
11776301001 200 3000 200 226   88   5,9   5,37 25
11776401001 200 5000 200 226   88   5,9   5,37 25
11775001001 250 1000 250 287 108   7,3   8,31 16
11775101001 250 3000 250 287 108   7,3   8,31 16
11775201001 250 5000 250 287 108   7,3   8,31 16
11775401001 315 1000 315 357 122   9,2 13,20   9
11775501001 315 3000 315 357 122   9,2 13,20   9
11775601001 315 5000 315 357 122   9,2 13,20   9
11775801001 400 1000 400 450 140 11,7 21,10   6
11775901001 400 3000 400 450 140 11,7 21,10   6
11776001001 400 5000 400 450 140 11,7 21,10   6
11797501001 500 1000 500 566 160 14,6 32,90   4
11797701001 500 3000 500 566 160 14,6 32,90   4
11797901001 500 5000 500 566 160 14,6 32,90   4

SzállíTáSi ProgrAm
AWADUKT PVC SN8 ClASSiC
NAgy TeherbíráSú CSATorNACSő-reNDSzereK PVC ANyAgból
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KGB
AWADUKT csőív 
ajakos tömítőgyűrűvel
Alapanyag: RAU-PVC 1100
Szín: RAL 8023 vörösesbarna

Anyagszám DN/OD α z1 z2 Tömeg db/ db/
[mm] [mm] [kg/db] doboz rakl.

11717361111 110 15°     8   14   0,265 20 300
11717381111 110 30°   17   22   0,285 20 270
11717351111 110 45°   26   31   0,295 20 270
11717391111 110 67°   40   46   0,310 20 225
11717421111 110 87°   59   65   0,360 20 200
11717521111 160 15°   12   19   0,560 10 110
11717551111 160 30°   24   31   0,635 10 100
11717561111 160 45°   36   43   0,675   8   90
11717581111 160 67°   59   66   0,790   5   75
11717591111 160 87°   83   90   0,880   5   70
11717621111 200 15°   15   24   1,070 50   50
11717651111 200 30°   30   38   1,190 45   50
11717661111 200 45°   46   55   1,275 45   45
11717681111 200 67°   74   82   1,515   4   40
11717691111 200 87° 105 115   1,675 30   40
11717721111 250 15°   19   39   1,770 -   24
11717751111 250 30°   37   58   1,970 -   24
11717761111 250 45°   57   78   2,175 -   24
11717781111 250 87° 132 152   2,815 -   18
11717791111 315 15°   23   50   3,180 -   12
11717821111 315 30°   47   73   3,530 -   12
11717851111 315 45°   72   98   3,870 -   12
11717861111 315 87° 166 192   5,090 -     9
11717881111 400 15°   29   48   7,700 -     8
11717891111 400 30°   59   78   8,595 -     6
11717921111 400 45°   91 110   9,735 -     5
11717951111 400 87° 211 229 21,100 -     4
11722091111 500 15°   37   59 18,640 -     2
11722141111 500 30°   74   97 20,730 -     2
11722161111 500 45° 114 137 22,900 -     2
11722171111 500 87° 263 286 38,380 -     1
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KGEA
AWADUKT egyszeres elágazás, 45°
ajakos tömítőgyűrűkkel
Alapanyag: RAU-PVC 1100
Szín: RAL 8023 vörösesbarna

Anyagszám DN/OD z1 z2 z3 Tömeg db/ db/
[d1,d2] [mm] [mm] [mm] [kg/db] doboz rakl.

11717961111 110/110     25 134 134   0,645   8 100
11719581111 160/110       2 168 159   1,040   5   50
11719611111 160/160     36 200 200   1,480   4   36
11718121111 200/110   -17 194 179   1,615 30   30
11718191111 200/160     18 222 214   2,105 25   25
11718251111 200/200     45 241 241   2,695 15   20
11718281111 250/110   -37 290 310   3,685 -   18
11718361111 250/160     22 272 276   3,536 -   14
11718391111 250/200     22 290 276   3,804 -   12
11718451111 250/250     57 340 340   5,880 -     8
11718481111 315/110   -67 310 320   5,965 -   10
11718561111 315/160   -10 322 312   5,626 -   10
11718591111 315/200   -10 339 312   5,946 -     8
11718631111 315/250     28 380 380   8,450 -     5
11718661111 315/315     72 440 440 10,825 -     4
11722561111 400/110 -105 340 360 13,160 -     5
11718691111 400/160     -3 405 380   9,599 -     5
11718711111 400/200     -3 405 400   9,787 -     5
11722191111 400/250   -10 480 450 19,325 -     3
11722241111 400/315     34 540 500 28,640 -     2
11722261111 400/400     91 550 500 28,340 -     1
11722591111 500/110 -150 440 435 22,150 -     2
11722641111 500/160 -115 420 370 28,730 -     2
11722271111 500/200   -88 470 510 31,365 -     2
11722291111 500/250   -55 550 530 32,100 -     1
11722341111 500/315   -11 560 583 34,275 -     1
11722361111 500/400     47 580 550 39,430 -     1
11722371111 500/500   114 650 680 50,965 -     1
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KGR
AWADUKT szűkítő idom
ajakos tömítőgyűrűvel
Alapanyag: RAU-PVC 1100
Szín: RAL 8023 vörösesbarna

Anyagszám DN/OD Z1 Tömeg db/ db
[d1,d2] [mm] [kg/db] doboz rakl.

11718991111 160/110   36   0,445 20 250
11719021111 200/160   31   0,780 18 130
11719031111 250/200   38   1,610 -   54
11719051111 315/250   50   2,970 -   30
11719061111 400/315   64   6,940 -   10
11722391111 500/400 150 20,160 -     2

KGU
AWADUKT áttoló karmantyú 
ajakos tömítőgyűrűkkel
Alapanyag: RAU-PVC 1100
Szín: RAL 8023 vörösesbarna

Anyagszám DN/OD L Tömeg db/ db/
[mm] [kg/db] doboz rakl.

11718721111 110 108   0,265 20 320
11718751111 160 137   0,635 12 110
11718761111 200 160   1,170 14   60
11718781111 250 254   1,915 -   32
11718791111 315 295   3,415 -   16
11718811111 400 329   7,500 -     8
11722441111 500 372 14,785 -     4

KGMM
AWADUKT kettős karmantyú 
ajakos tömítőgyűrűkkel
Alapanyag: RAU-PVC 1100
Szín: RAL 8023 vörösesbarna

Anyagszám DN/OD L Tömeg db/ db/
[mm] [kg/db] doboz rakl.

11718881111 110 108 0,265 40 360
11718911111 160 137 0,635 20 120
11718921111 200 160 1,170 14   84
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KGM-PVC
AWADUKT tokelzáró dugó
Alapanyag: RAU-PVC 1100 DN/OD 110-200, 
500 PUR 100 250-400 esetén
Szín: RAL 8023 vörösesbarna DN/OD 110-200, 500 
90200 natúr DN/OD 250-400 esetén

Anyagszám DN/OD d1 L Tömeg db/ db/
[mm] [mm] [kg/db] rakl. doboz

11719081111 110 110   42 0,105 1000 1000
11719111111 160 160   49 0,245   320   240
11719121111 200 200   59 0,460   180   180
11719131111* 250 250   90 0,950   105 -
11719151111* 315 315   95 1,100     52 -
11719161111* 400 400 100 1,700     32 -
11722461111* 500 500 115 1,900     14 -
*RAU-PUR 100 anyagból, színe: natúr 90200

DN/OD 110-200 DN/OD 250-315

KGUS
AWADUKT csatlakozó idom
kőagyag csővég vég és műanyag között 
Anyaga: RAU-PVC DN/OD 110-200, 
RAU-PUR 100 DN/OD 250-315 esetén
Szín: RAL 8023 vörösesbarna DN/OD 110-200 esetén 
90200 natúr DN/OD 200-315 névleges átmérőhöz

Anyagszám DN/OD d1 di Lössz. Tömeg db/ db/ Ft/db
[mm] [mm] [mm] [kg/db] rakl. doboz

11719321111  110 110 138 150 0,500 288 288 20,40
11719391111  160 160 193 206 1,090 100 100 42,90
11719411111  200 200 250 247 1,980   48   48 100,50
11722971111* 250 250 338 223 0,800   36 - 154,80
11722991111* 315 315 395 293 2,000   18 - 228,50
* tömítőgyűrű nélkül, RAU-PUR 100 anyagból, színe: natúr 90200

DN/OD 250-315DN/OD 110-200

KGUSM
AWADUKT csatlakozó idom
kőagyag tok és műanyag között  
ajakos tömítőgyűrűvel 
Alapanyag: RAU-PVC 1100
Szín: RAL 8023 vörösesbarna

Anyagszám DN/OD D L L1 Tömeg db/
[mm] [mm] [mm] [kg/db] rakl.

11716621111 110 132   91 73 0,290 455
11716681111 160 187   98 73 0,510 226
11716721111 200 242 103 70 0,850 120
11716751111 250 295 205 70 1,790   30
11716781111 315 350 200 70 3,235   20
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Gördülőgyűrű KGUSM-hez
Alapanyag: gumi
Szín: RAL 9005 fekete

Anyagszám DN/OD Tömeg db/
[kg/db] rakl.

11772001111 110 0,050 160
11772201111 160 0,220 80
11772301111 200 0,280 70

KGRE
AWADUKT tisztítócső 
ajakos tömítőgyűrűvel
Alapanyag: RAU-PVC 1100
Szín: RAL 8023 vörösesbarna

Anyagszám DN/OD d1 h L bmin Tömeg db/
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/db] rakl.

11723031111 110 110 136 350 195 1,440 108
11723061111 160 160 186 390 195 2,435   60
11723071111 200 200 226 550 260 3,975   22
DN/OD 250-500 ajánlatkérés alapján
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AWADUKT PVC SN8 blUe
NAgy TerheléSű CSATorNACSő-reNDSzer PVC ANyAgból

KGEM
AWADUKT PVC SN8-as cső blue* 
kettős karmantyúval és ajakos tömítőgyűrűvel, 
DIN EN 1401 szabvány szerint, töltőanyagmentes  
és DIN 8062, 3. sorozat szerint
Alapanyag: RAU-PVC 1100
Szín: azúrkék

Anyagszám DN/OD BL/ d1 Dmax t emin Tömeg db/
mm [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] rakl.

11776611001 160 1000 160 183   74   4,7   3,44 39
11776711001 160 3000 160 183   74   4,7   3,44 39
11776811001 160 5000 160 183   74   4,7   3,44 39
11776211001 200 1000 200 226   88   5,9   5,37 25
11776311001 200 3000 200 226   88   5,9   5,37 25
11776411001 200 5000 200 226   88   5,9   5,37 25
11775011001 250 1000 250 287 108   7,3   8,31 16
11775111001 250 3000 250 287 108   7,3   8,31 16
11775211001 250 5000 250 287 108   7,3   8,31 16
11775411001 315 1000 315 357 122   9,2 13,20   9
11775511001 315 3000 315 357 122   9,2 13,20   9
11775611001 315 5000 315 357 122   9,2 13,20   9
11775811001 400 1000 400 450 140 11,7 21,10   6
11775911001 400 3000 400 450 140 11,7 21,10   6
11776011001 400 5000 400 450 140 11,7 21,10   6
11771411001* 500 1000 500 566 160 14,6 32,90   4
11771311001* 500 3000 500 566 160 14,6 32,90   4
11771211001* 500 5000 500 566 160 14,6 32,90   4
* Szállítási határidő ajánlatkérésre

Szállítási egység: AWADUKT PVC SN8-as csövek – BLUE*

Megnevezés DN/OD Beépítési hosszak Cső/rakl. Rakl.-szélesség Rakl.-magasság Rakl.-hossz [m] BL szerint
[mm] [db] kb. [m] kb. [m] 1000 3000 5000

20 160 1000 3000 5000 39 1,18 0,95 1,40 3,40 5,40
KGEM 200 1000 3000 5000 25 1,16 0,98 1,50 3,50 5,50
KGEM 250 1000 3000 5000 16 1,18 1,00 1,60 3,60 5,60
KGEM 315 1000 3000 5000   9 1,01 1,05 1,30 3,30 5,30
KGEM 400 1000 3000 5000   6 1,20 0,89 1,40 3,40 5,40
KGEM 500 1000 3000 5000   4 1,06 1,08 1,50 3,50 5,50
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KGB
AWADUKT csőív 
ajakos tömítőgyűrűvel
Alapanyag: RAU-PVC 1100
Szín: azúrkék

Anyagszám DN/OD α z1 z2 Tömeg db/
[mm] [mm] [kg/db] rakl.

11705731055 160 15° 12 19 0,560 120
11705831055 160 30° 24 31 0,635 100
11705931055 160 45° 36 43 0,675 100
11717621055 200 15° 15 24 1,070   48
11717651055 200 30° 30 38 1,190   40
11717661055 200 45° 46 55 1,275   32

KGEA
AWADUKT egyszeres elágazás, 45°
ajakos tömítőgyűrűkkel
Alapanyag: RAU-PVC 1100
Szín: azúrkék

Anyagszám DN/OD z1 z2 z3 Tömeg db/
[d1,d2] [mm] [mm] [mm] [kg/db] rakl.

11719611055 160/160 36 200 200 1,480 32
11718191055 200/160 18 222 214 2,105 26

KGR
AWADUKT szűkítő idom
ajakos tömítőgyűrűvel
Alapanyag: RAU-PVC
Szín: azúrkék

Anyagszám DN/OD Z1 t1 t2 Tömeg db/
[d1,d2] [mm] [mm] [mm] [kg/db] rakl.

11719021055 200/160 31 88 74 0,780 128

KGU
AWADUKT áttoló karmantyú 
ajakos tömítőgyűrűkkel
Alapanyag: RAU-PVC
Szín: azúrkék

Anyagszám DN/OD L Tömeg db/
[mm] [kg/db] rakl.

11710331055 160 137 0,635 150
11718761055 200 160 1,170   72
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KGM
AWADUKT tokelzáró dugó
Alapanyag: RAU-PVC
Szín: azúrkék

Anyagszám DN/OD d1 L Tömeg db/
[mm] [mm] [kg/db] rakl.

11719111055 160 160 49 0,245 400
11719121055 200 200 59 0,460 240

AWADUKT ajakos tömítőgyűrű
csövekhez és csőidomokhoz
Alapanyag: RAU-SBR 163
Szín: RAL 9005 fekete

Anyagszám DN/OD Tömeg CSE
[kg/db]

11727401005 110 0,020 ömlesztve
11727501005 160 0,054 ömlesztve
11728501003 200 0,076 ömlesztve
11728601001 250 0,166 ömlesztve
11728701001 315 0,241 ömlesztve
11729701001 400 0,400 ömlesztve
11770701002 500 0,732 ömlesztve

AWADUKT ajakos tömítőgyűrű
csövekhez és idomokhoz
olajálló
Alapanyag: RAU-NBR 163
Szín: RAL 9005 fekete

Anyagszám DN/OD Tömeg CSE
[kg/db]

11773101002 110 0,020 ömlesztve
11773301003 160 0,054 ömlesztve
11773401002 200 0,076 ömlesztve
11785701001 250 0,166 ömlesztve
11785801001 315 0,241 ömlesztve
11785901001 400 0,400 ömlesztve
11786001001 500 0,732 ömlesztve
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AWADUKT PP SN4
NORMÁL TERHELÉSŰ cSATORNAcSő-RENDSzER



TERMÉKTULAjDONSÁgOK ÉS ELőNyöK
AWADUKT PP SN4

Az AWADUKT PP SN4 egy korszerű polipropilén anyagból előállított,  
normál terhelésű csatornacső-rendszer. A cső homogén tömör falú 
felépítése megfelel a DIN EN 1852 előírásainak.

Az AWADUKT PP SN4 esetében egy magas 
ütésállósággal rendelkező, alacsony hőmérsékleten is 
lefektethető csatornacső-rendszerről van szó. Kiváló 
kémiai ellenálló-képességének köszönhetően az 
AWADUKT PP SN4 alkalmas szennyvíz, kevert víz és 
természetesen esővíz elvezetésére.

Az AWADUKT PP SN4 csatornacső-rendszer 
a következő előnyöket kínálja:
 - Sima belső felület az optimális hidraulika érdekében
 - Ütésállóság -20 °C-ig
 - Nagyfokú kopásállóság
 - Csekély súlya miatt könnyű kezelhetőség, még 
a nagyobb szerkezeti hosszaknál is
 - 100%-ban újrahasznosítható, kedvező környezeti 
mérleg
 - Magas közeghőmérsékletnél is alkalmazható 
60 °C-ig, rövid időn át 70 °C-ig
 - Költségtakarékos anyagként használható 
DIN EN 1610 szerint

A polipropilén egy, a csőrendszerek gyártásában jól 
bevált alapanyag. Az anyagot a hőmérséklet-állóság és 
vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség 
tekintetében vett magas megbízhatósága miatt már 
tároló- és ipari berendezéseknél is eredményesen 
alkalmazzák.
Az AWADUKT PP SN4 0,5 m, 1 m, 2 m és 6 m-es 
szerkezeti hosszban, valamint a hozzá tartozó 
csőidomok, pl. csőívek, elágazások, kettős karmantyúk, 
áttoló karmantyúk stb. széles választékával rendelhető.
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Az AWADUKT PP SN4 – teljes körű termékprogram a bekötővezetéknek és telken 
belülre
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SzÁLLíTÁSi PROgRAM
AWADUKT PP SN4
NORMÁL TERHELÉSŰ cSATORNAcSő-RENDSzER POLiPROPiLÉNbőL

KGEM
AWADUKT PP SN4-cső 
kettős karmantyúval és ajakos tömítőgyűrűvel, 
a DIN EN 1852 szerint
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: RAL 6024 közlekedési zöld

Anyagszám DN/OD BH d1 Dmax t emin Tömeg db/
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] rakl.

11702011002 110 500 110 130 62 3,4 1,03 87
11700111002 110 1000 110 130 62 3,4 1,03 80
11702111002 110 2000 110 130 62 3,4 1,03 80
11716111001 110 6000 110 130 62 3,4 1,03 86
11702211002 125 500 125 147 67 3,9 1,35 67
11700511002 125 1000 125 147 67 3,9 1,35 34
11702311002 125 2000 125 147 67 3,9 1,35 34
11716211001 125 6000 125 147 67 3,9 1,35 68
11702411002 160 500 160 186 79 4,9 2,17 35
11700911002 160 1000 160 186 79 4,9 2,17 35
11702511002 160 2000 160 186 79 4,9 2,17 35
11716311001 160 6000 160 186 79 4,9 2,17 35
11703611001 200 500 200 229 86 6,2 3,56 20
11703711001 200 1000 200 229 86 6,2 3,56 20
11703811001 200 2000 200 229 86 6,2 3,56 20
11716411001 200 6000 200 229 86 6,2 3,56 20
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Szállítási egység: AWADUKT PP SN4 csövek

Megnevezés DN/OD BH Cső/rakl. Rakl.-szélesség Rakl.-magasság Rakl. hosszúság
[mm] [db] kb. [m] kb. [m] kb. [m]

KGEM 110   500 87 0,80 1,05 1,20
KGEM 110 1000 80 1,18 1,00 1,30
KGEM 110 2000 80 1,18 1,00 2,30
KGEM 110 6000 86 1,18 1,00 5,50
KGEM 125   500 67 0,80 1,05 1,20
KGEM 125 1000 34 1,18 0,60 1,30
KGEM 125 2000 34 1,18 0,60 2,30
KGEM 125 6000 68 1,18 0,60 5,50
KGEM 160   500 35 0,80 1,05 1,20
KGEM 160 1000 35 1,18 0,90 1,30
KGEM 160 2000 35 1,18 0,90 2,30
KGEM 160 6000 35 1,18 0,90 5,50
KGEM 200   500 20 1,06 0,90 0,85
KGEM 200 1000 20 1,06 0,90 1,30
KGEM 200 2000 20 1,06 0,90 2,30
KGEM 200 6000 20 1,06 0,90 5,50

KGB
AWADUKT csőív 
ajakos tömítőgyűrűvel
Alapanyag: RAU-PP
Szín: RAL 6024 közlekedési zöld

Anyagszám DN/OD α z1 z2 Tömeg db/ db/
[mm] [mm] [kg/db] köteg rakl.

11008831001 110 15°     9   14 0,16 5 360
11008841001 110 30°   17   21 0,18 5 315
11008861001 110 45°   25   29 0,23 5 250
11008851001 110 87°   57   61 0,19 5 200
11008871001 125 15°   10   15 0,22 5 240
11008881001 125 30°   19   23 0,25 5 190
11008891001 125 45°   28   33 0,27 5 175
11008911001 125 87°   65   70 0,32 5 140
11008921001 160 15°   12   19 0,42 5 120
11008931001 160 30°   24   31 0,46 5 100
11008941001 160 45°   36   43 0,50 5   90
11008951001 160 87°   83   90 0,61 5   70
11008961001 200 15°   15   24 0,72 -   60
11008971001 200 30°   30   38 0,80 -   60
11008981001 200 45°   46   55 0,87 -   48
11008991001 200 87° 105 115 1,08 -   35
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KGEA
AWADUKT PP egyszeres elágazás, 45°, 
ajakos tömítőgyűrűkkel, 
Anyaga: RAU-PP
Szín: RAL 6024 közlekedési zöld

Anyagszám DN/OD z1 z2 z3 Tömeg db/ db/
[mm] [mm] [mm] [kg/db] köteg rakl.

11009211001 110/110 25 134 134 0,36 4 112
11009221001 125/110 24 125 158 0,45 5   80
11009231001 125/125 33 167 167 0,49 5   70
11009241001 160/110   2 168 159 0,73 -   51
11009681001 160/125 12 181 176 0,97 -   50
11009251001 160/160 36 200 200 0,95 -   36
12339951050 200/160 18 222 214 2,20 -   24
12340051050 200/200 45 241 241 3,20 -   16

KGR
AWADUKT átmeneti idom 
ajakos tömítőgyűrűvel, 
Alapanyag: RAU-PP
Szín: RAL 6024 közlekedési zöld

Anyagszám DN/OD z1 t1 t2 Tömeg db/ db/
[mm] [mm] [mm] [kg/db] köteg rakl.

11009021001 125/110 20 60 55 0,17 5 315
11009031001 160/110 36 74 59 0,29 5 250
11009041001 160/125 28 74 63 0,31 5 240
11009051001 200/160 31 88 74 0,56 - 130
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KGU
AWADUKT áttoló karmantyú  
ajakos tömítőgyűrűkkel, 
Anyaga: RAU-PP
Szín: RAL 6024 közlekedési zöld

Anyagszám DN/OD L Tömeg db/ db/
[mm] [kg/db] köteg rakl.

11009061001 110 128 0,15 5 315
11009071001 125 142 0,21 5 240
12069211001 160 137 0,38 5 150
12069311001 200 160 0,69 -   80

KGMM
AWADUKT kettős karmantyú  
ajakos tömítőgyűrűkkel, 
Anyaga: RAU-PP
Szín: RAL 6024 közlekedési zöld

KGM
AWADUKT tokelzáró dugó  
Anyaga: RAU-PP
Szín: RAL 6024 közlekedési zöld

Anyagszám DN/OD L Tömeg db/ db/
[mm] [kg/db] köteg rakl.

11009121001 110 128 0,15 5 315
11009131001 125 142 0,21 5 240
12068911001 160 137 0,38 5 150
12069011001 200 206 0,70 -   60

Anyagszám DN/OD d1 L Tömeg db/ db/
[mm] [mm] [kg/db] köteg rakl.

11009161001 110 110 37 0,10 5 1200
11009171001 125 125 40 0,14 5 855
11009181001 160 160 49 0,26 5 450
11009191001 200 200 59 0,48 - 224
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KGUS
AWADUKT csatlakozó idom 
kőagyag idom vége és műanyag között
Alapanyag: RAU-PP
Szín: RAL 6024 közlekedési zöld

Anyagszám DN/OD d1 di L Tömeg db/
[mm] [mm] [mm] [kg/db] CSE

12383031050 110 110 138 170 0,37 ömlesztve
12383131050 125 125 163 171 0,59 ömlesztve
12383231050 160 160 193 206 0,81 ömlesztve

KGUSM
AWADUKT csavarkötés 
kőagyag tokról műanyagra 
ajakos tömítőgyűrűvel
Alapanyag: RAU-PP
Szín: RAL 6024 közlekedési zöld

Anyagszám DN/OD d1 D l1 L Tömeg db/
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/db] CSE

12383331050 110 110 132 73 100 0,29 ömlesztve
12383431050 125 125 160 73   94 0,41 ömlesztve
12383531050 160 160 187 73   98 0,53 ömlesztve

KGRE
AWADUKT tisztítócső 
ajakos tömítőgyűrűvel
Alapanyag: RAU-PP
Szín: RAL 6024 közlekedési zöld

Anyagszám DN/OD d1 h L b Tömeg db/
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/db] CSE

12387231050 110 110 136 380 230 1,21 ömlesztve
12350851050 125 125 152 380 230 1,43 ömlesztve
12387331050 160 160 186 390 230 2,09 ömlesztve

98



AW
AD

UK
T 

PP
 S

N4

AWADUKT ajakos tömítőgyűrű 
csövekhez és csőidomokhoz
Alapanyag: RAU-SBR 163
Szín: RAL 9005 fekete

Anyagszám DN/OD db/CSE
11727401005 110 ömlesztve
11728001004 125 ömlesztve
11727501005 160 ömlesztve
11728501003 200 ömlesztve

AWADUKT ajakos tömítőgyűrű 
csövekhez és csőidomokhoz
olajálló
Alapanyag: RAU-NBR 163
Szín: RAL 9005 fekete

Síkosítóanyag

Anyagszám DN/OD db/CSE
11773101002 110 ömlesztve
11773201002 125 ömlesztve
11773301003 160 ömlesztve
11773401002 200 ömlesztve

Anyagszám Tartalom CSE
11765201003 250 ml 50
11729601003 500 ml 24
11787501001 1000 ml 324
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Tudnivalók / érvényességi TerüleT

alkalmazási TerüleTek/Típusok áTTekinTése

szállíTás és Tárolás az épíTési munkaTerüleTen  

a csövek fekTeTésére vonaTkozó Tudnivalók

sTaTikai számíTás

vegyszerállóság

javasolT vizsgálaTi jegyzőkönyv

záróellenőrzés

hidraulikus méreTezés

csövekre és csőidomokra vonaTkozó szaBványok
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TudnIVAlÓK / ÉRVÉnyESSÉGI TERülET 

a következőkben leírt információk a lágyítószer mentes polivinilklorid-
ból (pvc-u) és polipropilénből (pp) gyártott rehau csatornacső-rend-
szerek tervezésére, tárolására, szállítására, beépítésére és alkalmazá-
sára érvényesek.
ezeket a csatornacső-rendszereket a területek lecsapolásánál és a 
csatornaépítésben alkalmazzák, földbe fektetett szennyvízcsatornák-

ként és -vezetékekként. feladatuk a szennyvíz és az esővíz biztonsá-
gos elvezetése, üzemeltetésük pedig rendszerint gravitációs vezetékek 
(nyomásmentes) formájában történik.
a csövek és csővezetékrészek megmunkálását és lefektetését csak 
megfelelő oktatásban részesített szakszemélyzet végezheti.
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Rövidítések és mértékegységek
Rövidítések

a keresztmetszeti terület mm2; m2

B árokszélesség a cső felső élénél m

din deutsches institut für normung e.v. (német szabványügyi intézet)

dn névleges átmérő mm
dn/od névleges átmérő, kívül kalibrálva mm
dn/id névleges átmérő, belül kalibrálva mm

dWa
deutsche vereinigung für Wasserwirtschaft, abwasser, und 
abfall e.v. (németországi víz, szennyvíz és hulladékgazdálkodási 
szövetség)

dpr proctor tömörítési fok %

d közepes csőátmérő dn - en mm

dn névleges külső átmérő mm

di Belső csőátmérő mm

eB Talaj alakváltozási modulusa n/mm2

en európai szabvány

env európai előszabvány

epdm etilén-propilén-dién gumi (lágy tömítőanyag)

en névleges falvastagság mm

f lehajlás mm

g önsúly n/mm3

g gravitációs gyorsulás 9,81 m/s2

hw Talajvízszint m

hT részleges visszatöltés magassága mm; m

iso
international organization for standardization (nemzetközi 
szabványügyi szervezet)

is Talajlejtés %, ‰

ie energiagörbe lejtése ‰

k kelvin fok k

k Betonkonzisztencia szorzó -

kgus átmeneti idom, kg–ak, pp és pvc-u anyagból

kn kilonewton kn

ks hidraulikus ellenállási együttható m1/3/s

kb érdességi érték mm

mfr olvadékfolyási sebesség (melt flow rate) g/10‘

nBr nitril-butadién gumi, olaj-, zsír-és benzinálló tömítőanyag

dn
névleges átmérő, egymáshoz illő
csőidomok jellemző sajátossága

mm

od kívül kalibrált csövek

pehd nagy sűrűségű polietilén

peX Térhálósított polietilén

pp polipropilén

pp-Qd polipropilén, szilikáttal keverve (Q) por alakban (d)

pren ideiglenes európai szabvány

pvc polivinilklorid

pvc-u polivinilklorid lágyítószer nélkül

p leterhelés kn/m2

Q lefolyás m3/s; l/s

Qmax megengedett lefolyóterhelés m3/s

QT lefolyás részleges visszatöltésnél m3/s

Qv lefolyás teljes visszatöltésnél m3/s

q leterhelés felületi terhelésként kn/m2

s sorozat (csőbeosztás)

sdr
standard dimension ratio, a külső átmérő falvastagsághoz 
viszonyított aránya

-

sTz kőagyag cső

v átlagos áramlási sebesség m/s

vT átlagos áramlási sebesség részleges visszatöltésnél m/s

vv áramlási sebesség teljes visszatöltésnél m/s

görög betűk egység

α lineáris hőtágulási együttható mm/m k

β rézsűszög °

γr ellenállási együttható -

Δl lineáris hőtágulás mm

ΔT hőmérséklet-különbség °c; k

ε Tágulás (egységnyi hosszra eső lineáris hőtágulás) -

σ feszültség n/mm2

ф Talaj belső súrlódási szöge °

ψ lefolyási tényező -

Mértékegységek
Nyomás mértékegységek átváltása

Terület és feszültség átváltása

pa (n/m2) n/mm2 (mpa) bar m vízoszlop kn/m2

1 pa         = 1 10-6 10-5 10-4 0,001

1 n/mm2 = 106 1 10 100 1000

1 bar       = 105 0,1 1 10 100

1 m vízoszlop   = 10000 0,01 0,1 1 10

1 kn/m2  = 1000 0,001 0,01 0,1 1

n/mm2 n/cm2 kn/mm2 kn/cm2 kn/m2 mn/cm2 mn/m2

1 n/mm2    = 1 102 10-3 10-1 103 10-4 1

1 n/cm2    = 10-2 1 10-3 10-3 10 10-5 10-2

1 kn/mm2 = 103 105 1 102 106 10-1 103

1 kn/cm2  = 10 103 10-2 1 104 10-3 10

1 kn/m2    = 10-3 10-1 10-6 10-4 1 10-7 10-3

1 mn/cm2 = 104 106 10 103 107 1 104

1 mn/m2   = 1 102 10-3 10-1 103 10-4 1

1 kp/mm2  = 10 103 10-2 1 104 103 10

1 kp/cm2   = 10-1 10 10-4 10-2 102 10-5 10-1

1 mp/cm2  = 102 104 10-1 10 105 10-2 102

1 mp/m2   = 10-2 1 10-5 10-3 10 10-6 10-2
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AlKAlMAZÁSI TERülETEK/TípuSoK ÁTTEKInTÉSE
CSAToRnACSő-REndSZEREK

Megnevezés AWADUKT HPP AWADUKT PP SN10 AWADUKT PP SN4 AWADUKT PVC SN8

blue, OIL PROTECT blue, OIL PROTECT classic/blue

Ad
at

ok
/tu

la
jd

on
sá

go
k

Terhelési osztály nagy terhelés nagy terhelés normál terhelés nagy terhelés

Gyűrűmerevség DIN EN ISO 9969 szerint [kN/m2] 16 10 4 8

Gyűrűmerevség DIN 16961 szerint [kN/m2] - - - ≥ 63

Anyaga pp pp pp pvc-u

Átlagos sűrűség [g/cm3] ≥ 0,9 ≥ 0,9  ≈ 0,9  ≈ 1,4

Szín narancssárga/kék narancssárga/kék zöld vörösesbarna/kék

Szállítható méretek [DN/OD] 160–500 110–800 110–200 110–500

Szerkezeti hossz [m] 1/3/6 1/3/6 0,5/1/2/5 1/3/5

Összekapcsolás módja tokos kötés, tokos kötés, tokos kötés, tokos kötés

ill. hegesztés ill. hegesztés ill. hegesztés

Csőidom-program igen igen igen igen

(din en 1401)

Át
m

en
et

  
m

ás
  

al
ap

an
ya

gú
 c

sö
ve

kr
e AWADUKT HPP közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

AWADUKT PP SN10 RAUSISTO közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

AWADUKT PP SN4 közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

AWADUKT PVC SN8 classic/blue közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

Kőagyag adapter adapter adapter adapter

Öntöttvas csövek (SML) adapter adapter adapter adapter

Ak
ná

ra
 

 tö
rté

nő
  

cs
at

la
ko

zá
s

Betonaknák aknabekötő idom aknabekötő idom aknabekötő idom aknabekötő idom

AWASCHACHT DN 315/DN 400 közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

AWASCHACHT DN 600 közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

AWASCHACHT PP DN1000 és DN800 közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

Sz
ab

vá
ny

ok
/

En
ge

dé
ly

ek Vonatkozó szabványok din en 1852 din en 1852 din en 1852 din en 1401
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Megnevezés AWADUKT HPP AWADUKT PP SN10 AWADUKT PP SN4 AWADUKT PVC SN8

blue, OIL PROTECT blue, OIL PROTECT classic/blue

Ad
at

ok
/tu

la
jd

on
sá

go
k

Terhelési osztály nagy terhelés nagy terhelés normál terhelés nagy terhelés

Gyűrűmerevség DIN EN ISO 9969 szerint [kN/m2] 16 10 4 8

Gyűrűmerevség DIN 16961 szerint [kN/m2] - - - ≥ 63

Anyaga pp pp pp pvc-u

Átlagos sűrűség [g/cm3] ≥ 0,9 ≥ 0,9  ≈ 0,9  ≈ 1,4

Szín narancssárga/kék narancssárga/kék zöld vörösesbarna/kék

Szállítható méretek [DN/OD] 160–500 110–800 110–200 110–500

Szerkezeti hossz [m] 1/3/6 1/3/6 0,5/1/2/5 1/3/5

Összekapcsolás módja tokos kötés, tokos kötés, tokos kötés, tokos kötés

ill. hegesztés ill. hegesztés ill. hegesztés

Csőidom-program igen igen igen igen

(din en 1401)

Át
m

en
et

  
m

ás
  

al
ap

an
ya

gú
 c

sö
ve

kr
e AWADUKT HPP közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

AWADUKT PP SN10 RAUSISTO közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

AWADUKT PP SN4 közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

AWADUKT PVC SN8 classic/blue közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

Kőagyag adapter adapter adapter adapter

Öntöttvas csövek (SML) adapter adapter adapter adapter

Ak
ná

ra
 

 tö
rté

nő
  

cs
at

la
ko

zá
s

Betonaknák aknabekötő idom aknabekötő idom aknabekötő idom aknabekötő idom

AWASCHACHT DN 315/DN 400 közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

AWASCHACHT DN 600 közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

AWASCHACHT PP DN1000 és DN800 közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül

Sz
ab

vá
ny

ok
/

En
ge

dé
ly

ek Vonatkozó szabványok din en 1852 din en 1852 din en 1852 din en 1401
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* a megjelölttől eltérő feltételek esetén egyedi statikai számítások szükségesek
** olaj-/benzin- és zsírálló tömítőgyűrűt kell alkalmazni
*** a ph-értékek iránymutatásként szolgálnak, mert a vegyi ellenálló-képesség többek között a közeg hőmérsékletétől és jellegétől is függ.
 kérdéseivel forduljon rehau szaktanácsadójához.

 ++ +  - --
 nagyon jó  alkalmatlan

Megnevezés AWADUKT HPP AWADUKT PP SN10 AWADUKT PP SN4 AWADUKT PVC SN8

blue, OIL PROTECT blue, FUSION, OIL PROTECT classic/blue
Tu

la
jd

on
sá

go
k

Rövid idejű E-modulus [N/mm2] 1700 1700 1250 3600

Lineáris hőtágulási együttható [1/K] 14x10-5 14x10-5 14x10-5 8x10-5

Hővezető képesség [W/Km] 0,2 0,2 0,2 0,15

Felületi ellenállás [Ω] >10-12 >10-12 >10-12 >10-12

Minimálisan megengedett hajlítási rádiusz 200xd 200xd 100xd 300xd

Hidraulikus teljesítmény ++ ++ ++ ++

Vegyszerállóság ** ph 1–13 ph 1–13 ph 1–13 ph 2–12

Ütésállóság ++ ++ ++ +

Al
ka

lm
az

ás
ra

 v
on

at
ko

zó
 a

já
nl

ás
ok

Alkalmazás közlekedési terhelés alatt* slW 60-ig slW 60-ig slW 30-ig slW 60-ig

Beépítési mélység [m]* 0,5–8 0,5–8 1–5 0,5–8

Lehetséges max. talajvízállás 6 5 2 5

cső felső pontja felett, közlekedési terhelés nélkül [m]*

Megengedett ágyazó anyag a din en 1610 szerint a din en 1610 szerint a din en 1610 szerint a din en 1610 szerint

vagy az „ágyazati 22 mm-ig ≤ 200 névleges átmérőnél 22 mm-ig ≤ 200 névleges átmérőnél 22 mm-ig ≤ 200 névleges átmérőnél

anyagok” című táblázatban, az 40 mm-ig > 200 névleges átmérőnél 40 mm-ig > 200 névleges átmérőnél 40 mm-ig > 200 névleges átmérőnél

aWadukT hpp ≤ 630 dn-ig ≤ 630 dn-ig ≤ 630 dn-ig

Maximális szennyvíz-           tartós terhelésnél 60 60 60 60 /dn/od 110–200)

hőmérsékletek 40 (dn/od 250–500)

[°C]           rövid terhelésnél 90 90 70 60

Lejtési tartomány [‰] 2–200 2–200 4–60 3–80

Maximális folyássebesség [m/s] 10 10 8 8

Magas nyomású átöblítésre való alkalmasság ++ ++ + +

Le
he

ts
ég

es
 a

lk
al

m
az

ás
i t

er
ül

et
ek

Közútépítés ++ ++ + ++

Vasút alá történő beépítés + + - +

Repülőtér-építés ++ ++ - ++

Alagútépítés ++ ++  ++

Mezőgazdasági vízelvezetés ++ ++ + ++

Fenéklemez alatti vízelvezetés ++ ++ ++ ++

Lejtős területek + + + 

Tőzeges talajok ++ ++ + 

Benzinkutak** ++ ++ + 

Ipari konyhák** ++ ++ + 

Meredek szakaszokról történő vízelvezetés ++ ++  

II-es és III-as övezetbe tartozó vízvédelmi területek ++ ++ - 
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Megnevezés AWADUKT HPP AWADUKT PP SN10 AWADUKT PP SN4 AWADUKT PVC SN8

blue, OIL PROTECT blue, FUSION, OIL PROTECT classic/blue

Tu
la

jd
on

sá
go

k

Rövid idejű E-modulus [N/mm2] 1700 1700 1250 3600

Lineáris hőtágulási együttható [1/K] 14x10-5 14x10-5 14x10-5 8x10-5

Hővezető képesség [W/Km] 0,2 0,2 0,2 0,15

Felületi ellenállás [Ω] >10-12 >10-12 >10-12 >10-12

Minimálisan megengedett hajlítási rádiusz 200xd 200xd 100xd 300xd

Hidraulikus teljesítmény ++ ++ ++ ++

Vegyszerállóság ** ph 1–13 ph 1–13 ph 1–13 ph 2–12

Ütésállóság ++ ++ ++ +

Al
ka

lm
az

ás
ra

 v
on

at
ko

zó
 a

já
nl

ás
ok

Alkalmazás közlekedési terhelés alatt* slW 60-ig slW 60-ig slW 30-ig slW 60-ig

Beépítési mélység [m]* 0,5–8 0,5–8 1–5 0,5–8

Lehetséges max. talajvízállás 6 5 2 5

cső felső pontja felett, közlekedési terhelés nélkül [m]*

Megengedett ágyazó anyag a din en 1610 szerint a din en 1610 szerint a din en 1610 szerint a din en 1610 szerint

vagy az „ágyazati 22 mm-ig ≤ 200 névleges átmérőnél 22 mm-ig ≤ 200 névleges átmérőnél 22 mm-ig ≤ 200 névleges átmérőnél

anyagok” című táblázatban, az 40 mm-ig > 200 névleges átmérőnél 40 mm-ig > 200 névleges átmérőnél 40 mm-ig > 200 névleges átmérőnél

aWadukT hpp ≤ 630 dn-ig ≤ 630 dn-ig ≤ 630 dn-ig

Maximális szennyvíz-           tartós terhelésnél 60 60 60 60 /dn/od 110–200)

hőmérsékletek 40 (dn/od 250–500)

[°C]           rövid terhelésnél 90 90 70 60

Lejtési tartomány [‰] 2–200 2–200 4–60 3–80

Maximális folyássebesség [m/s] 10 10 8 8

Magas nyomású átöblítésre való alkalmasság ++ ++ + +

Le
he

ts
ég

es
 a

lk
al

m
az

ás
i t

er
ül

et
ek

Közútépítés ++ ++ + ++

Vasút alá történő beépítés + + - +

Repülőtér-építés ++ ++ - ++

Alagútépítés ++ ++  ++

Mezőgazdasági vízelvezetés ++ ++ + ++

Fenéklemez alatti vízelvezetés ++ ++ ++ ++

Lejtős területek + + + 

Tőzeges talajok ++ ++ + 

Benzinkutak** ++ ++ + 

Ipari konyhák** ++ ++ + 

Meredek szakaszokról történő vízelvezetés ++ ++  

II-es és III-as övezetbe tartozó vízvédelmi területek ++ ++ - 
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SZÁllíTÁS ÉS TÁRolÁS AZ ÉpíTÉSI MunKATERülETEn

Szállítás
az aWadukT-csatornacsövek, idomdarabok és tömítőgyűrűk funkciójá-
nak biztonsága érdekében ügyelni kell a szakszerű tárolásra és az 
előírásszerű szállításra. az ömlesztve szállított csöveknek a szállítás 
során a teljes hosszukban fel kell feküdniük, és ki kell biztosítani őket 
az elmozdulás ellen. kerülni kell a csövek behajlását és ütődését.

Kötegelve szállított AWADUKT csatornacsövek
a kötegelve szállított csatornacsövek fel- és lerakodásához megfelelő 
szállítóeszközöket (pl. széles emelővillákkal ellátott villástargoncát) kell 
alkalmazni. lerakodáskor és szállításkor a villák nem tolhatók be a 
csövekbe.

Kötegelve szállított AWADUKT-csatornacsövek és -csőidomok
a kötegelve szállított csatornacsövek és csőidomok fel- és lerakodását 
kézzel kell végezni. nem megengedett a szállítóeszközről történő 
leborítás vagy ledobálás.
kerülni kell a csövek talajon történő húzását. a felületi barázdák és 
karcolások különösen az összetolt csatlakozásoknál tudnak tömítetlen-
séget okozni.
a szállítás során ellenőrizni kell a csöveket, csőidomokat és egyéb 
összekötő tartozékokat, hogy ellátták-e őket a megfelelő jelölésekkel, 
és egyeznek-e a tervezés során felállított követelményekkel. 
a beépítésre kerülő termékeket a szállítást követően és a beépítést 
megelőzően is gondosan ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e rajtuk 
sérülések.

Tárolás
a szennyeződések vagy sérülések elkerülése érdekében minden 
anyagot megfelelő módon kell tárolni. különösen vonatkozik ez az 
elasztomer alapanyagú tömítő eszközökre, amiket óvni kell a mechani-
kus és a vegyi behatásoktól (pl. olajjal való érintkezéstől). a csöveket ki 
kell biztosítani, hogy elkerüljék az esetleges szétgurulás következtében 
fellépő sérüléseket. 

kerülni kell a csövek túlságosan magasra történő felhalmozását, 
nehogy túlterheljék a halom alján fekvő csöveket. nyitott árkok 
közelében nem szabad csöveket felhalmozni!
hideg időben minden cső alá alátétfákat kell rakni annak érdekében, 
hogy elkerüljék a csövek hozzáfagyását a talajhoz.
a csöveket sima alapfelületen kell tárolni. kerülni kell a csövek 
hosszanti behajlását. a csővezetékrészek valamennyi darabját úgy kell 
tárolni, hogy elkerüljék a tokok területének a szennyeződését.
egyoldalú hőbehatások, pl. erős napsugárzás, a műanyag csövek hőre 
lágyuló viselkedése miatt deformációkhoz vezethetnek, amik csekély 
vízszintes lejtés esetén megnehezíthetik a vezetékek szakszerű 
lefektetését.

emiatt a csöveket pl. világos ponyvákkal letakarva, óvni kell 
a közvetlen napsütéstől. kerülni kell a csövek felforrósodását, és 
gondoskodni kell a jó átszellőzésről. a tárolás során a napsugárzás 
hatására fellépő fehéredés vagy színváltozás nincs negatív hatással 
a pp-csövek minőségére. a csövek csomagolására szolgáló fakeretes 
rekeszeket „fára fa” módszerrel kell egymásra felrakni. a lerakodást 
követően a különálló csöveket sík felületen kell tárolni, és ki kell 
biztosítani az elhúzódás ellen. eközben ügyelni kell arra, hogy éles 
vagy hegyes tárgyak nehogy kárt okozzanak az alsó csövekben.
A tárolás során a tokoknak szabadon kell állniuk. Váltakozó oldalú 
elrendezés esetén nagyjából egyenletes alátámasztást lehet kialakítani 
a következő csőréteghez. Elválasztó fákkal történő felrakás esetén a 
fáknak legalább 80 mm szélesnek kell lenniük. Az elválasztó- és 
támasztó fák elrendezését az ábrának megfelelően kell kialakítani.

Felhalmozott csövek biztosítása

ca 0,8 m
min. 10 cm

1 – 2 m ca 0,8 m

Tárolás közbülső párnafákkal vagy eltolt tokokkal

A fektetve felhalmozott, és nem palettákra csomagolt csöveket 
a szétgurulás ellen biztosítani kell. Egy ilyen csőhalom magassága 
semmilyen átmérőnél nem haladhatja meg az 1 métert!

m
ax

. 1
 m

Fektetve felhalmozott csövek biztosítása, max. magasság 1 m

Csőhalom biztosítása
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A CSöVEK FEKTETÉSÉRE VonATKoZÓ TudnIVAlÓK

Általános tudnivalók, fogalommeghatározások 

Az alkalmazott fogalmak bemutatása
az alábbi definíciók – amennyiben értelmezhetők – a rézsűs falú árkok 
és a gátak/töltések alatti vezetékek esetében is érvényesek.

1 felület
2 az út- vagy sínszerkezet alsó széle, amennyiben van ilyen
3 árokfalak
4 főárokfeltöltés
5 csőtestborítás
6 oldalsó feltöltés
7 ágyazat felső réteg
8 ágyazat alsó réteg
9 árokfenék
10 takarási mélység
11 ágyazat vastagsága
12 vezetékövezet vastagsága
13 árokmélység
a az alsó közteságyazatréteg vastagsága
b a felső ágyazatréteg vastagsága (ld. 4.10 bek.)
c fedőréteg vastagsága
od cső külső átmérője [mm]

A csövek leeresztése az árokba
Biztonsági okokból és a sérülések elkerülése érdekében az egyes 
csővezetékrészek csőárokba történő leeresztéséhez megfelelő 
eszközöket és eljárásokat kell alkalmazni.

a leeresztés előtt meg kell vizsgálni a csöveket, csővezetékrészeket és 
tömítő eszközöket, hogy nincsenek-e rajtuk sérülések.

a csövek csőárokba történő leeresztése – a csövek csekély súlya miatt 
– rendszerint kézzel történik. a csöveket nem szabad ledobni az 
árokba. leeresztő eszközök alkalmazása esetén ügyelni kell arra, hogy 
a csövek ne sérüljenek meg. a csövek fektetését a vezeték legmé-
lyebb pontján célszerű kezdeni. a csöveket rendszerint úgy szokás 
lefektetni, hogy a tokok a vezeték felső vége felé mutatnak.
ha hosszabb időre megszakítják a munkálatokat, akkor a csővégeket 
átmenetileg le kell zárni. a csővégeket lezáró fedeleket csak közvetle-
nül a kötés kialakítása előtt célszerű eltávolítani. a csöveket óvni kell 
attól, hogy a belsejükbe bármiféle törmelék kerüljön. a csövekből 
minden idegen anyagot el kell távolítani.

Irány és magassági szint
a csöveket a lehető legpontosabban, a tervezésnél a fektetés irányára 
és a magassági szintre megadott határértékeken belül kell lefektetni. 
a magassági szint mindennemű utólagos korrigálását az ágyazat 
feltöltésével vagy elhordásával kell elvégezni, miközben gondoskodni 
kell arról, hogy a csövek a teljes hosszukban alá legyenek támasztva. 
nagyon csekély lejtéssel történő fektetésnél ajánlott rövid, ≤ 3 m-es 
szerkezeti hosszal dolgozni, mert így minden toldásnál egyszerűbben 
egymáshoz igazítható a csövek magassága és helyzete.

Tokos kötések, a csővezetékek méretre vágása

Általános tudnivalók
a védőfunkciót betöltő csővéglezáró fedeleket csak közvetlenül 
a csövek összekötése előtt szabad eltávolítani. a csőfelület azon része-
inek, amik az összekötő anyagokkal kerülnek érintkezésbe, sérülés-
mentesnek és tisztának kell lenniük.
ha nincs lehetőség a csövek kézzel történő összekapcsolására, akkor 
megfelelő eszközöket kell használni. amennyiben szükséges, 
a csővégeket meg kell óvni az esetleges sérülésektől. a csövek 
összekapcsolása folyamatos, tengelyirányban kifejtett erő hatására 
történik úgy, hogy közben egyik szerkezeti elem se legyen túlterhelve. 
ellenőrizni kell a csőirány pontosságát, és ha szükséges, akkor az 
összekapcsolás után korrigálni kell azt.
a földbe fektetett csöveknél a csövek egyenes végét teljesen be kell 
tolni a tok alsó részéig.
ott, ahol egy előre megadott hézagot kell hagyni a csővég és a 
következő cső tokja között, a megadott határértékeket be kell tartani 
(ld. szabadban történő csőfektetés, különleges építési módok).

Kimélyítés a csőkötések területe alatt
a fektetés során mélyedéseket kell kialakítani az alátámasztási 
felületen, egyrészt a csőkötések rendeltetésszerű kialakításához, 
másrészt azért, hogy a csövek ne a kötéseken feküdjenek fel. 
a mélyedés ne legyen nagyobb, mint amekkora a csövek szakszerű 
összekötéséhez szükséges.
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a tokos kötés kialakítása után a tokokat gondosan alá kell támasztan.

A kötések kialakítása
a csőkötéseket gondosan kell elkészíteni.

Gerenda

a csőkötések tömítéséhez csak a gyárilag betett tömítőgyűrűket 
szabad felhasználni. az összetolás előtt (csövek és idomok) a ferde élű 
véget (egyenes csővéget) egy ronggyal meg kell tisztítani a szennyező-
désektől. annak ellenőrzésére, hogy elérték-e az összetolás során 
a szükséges mélységet, egy ceruza/toll segítségével meg kell jelölni 
a betolandó csővégen a tok mélységét (= betolási mélység) – ha ez 
gyárilag nem történt meg. a gyárilag lazán behelyezett tömítőgyűrűket 
az összetolás előtt ki kell venni, majd a tokot, a gyűrűt befogadó 
mélyedést és a tömítőgyűrűt meg kell tisztítani az esetleges szennye-
ződésektől. a megtisztított tömítőgyűrűt utána újra megfelelően vissza 
kell helyezni a megtisztított mélyedésbe. a tokban gyárilag fixen 
rögzített tömítőgyűrű benn maradhat a helyén, de ugyanúgy meg kell 
tisztítani az esetlegesen megtapadt szennyeződésektől.
ellenőrizni kell, hogy nem sérültek-e a tömítőgyűrűk. sérült tömítőgyű-
rűket nem szabad felhasználni. 
az élletöréses csővéget rehau síkosítóanyaggal kell bekenni (az 
élletörést és a csővéget), nem szabad szerves vagy petrolkémiai 
eredetű vagy környezetszennyező anyagot használni. az egyenes 
csővéget be kell kenni rehau síkosítóanyaggal (a ferde élet és a 
csővéget), majd a csővéget a földbe fektetett vezetékeknél a tok aljáig 
(= ütközésig) be kell tolni a tokba. az előzetesen felvitt jelölés 
segítségével ellenőrizni kell a maximális betolási mélység elérését. 
a csövek csőtengely-irányú összetolását központosan kell végezni. 
a munka elvégezhető kézzel vagy dn 250-es mérettől az ábra szerint 
emelők segítségével. emelők alkalmazása esetén a csővég elé 
keresztben egy gerendát kell lefektetni azért, hogy az összetolás során 
jobb legyen az erőmegoszlás és elkerüljék a cső sérülését.

Darabolás AWADUKT CUT eszközzel

A csövek méretre vágása
a csövek darabolásához egy finom fogazású fűrészt vagy egy csővágót 
kell használni. jól használhatók a famegmunkálásnál használt 
eszközök is (kézi körfűrész stb.). a pp-csövek darabolásához ajánljuk 
a programban szereplő speciális vágótárcsák alkalmazását. 
a lerövidített csővég élét ráspollyal vagy rézselő szerszámmal (pl. 
lamellás csiszolókoronggal felszerelt sarokcsiszolóval) a táblázatnak 
megfelelően le kell törni. a csövek egy munkamenetben történő 
vágásához és élletöréséhez a rehau termékválasztékban sarokcsiszo-
ló alapú különleges vágó és leélező készülék található. a méretre 
vágott csövek vágott éleiről el kell távolítani a sorját.

DN/OD b kb. (mm) DN/OD b kb. (mm)
110   7 315 17
125   7 400 20
160   9 500 23
200 10 630 25
250 14 710 28

800 32

a csőidomokból nem szabad levágni.

Későbbi csatlakozásokhoz szükséges előkészületek
azokat a csővégeket és leágazásokat, amikre a további rákötéseket 
csak az árokfeltöltés után fogják majd elvégezni, tartósan vízszigetelő 
záró fedelekkel és, amennyiben szükséges megfelelő rögzítésekkel kell 
ellátni.

A csövek meghajlítása
az irányváltoztatásokat rendszerint megfelelő csőidomokkal vagy 
ellenőrzőaknákkal szokás kialakítani. az aWadukT csatornacsöveket 
azonban meg is lehet hajlítani. a hajlítási rádiusz „r” függvényében 
a következő táblázatokban látható maximális rögzített méreteket „h” 
kapjuk „l” vezetékhossz esetén. a tokok területén nem szabad 
meghajlásnak előfordulnia.

h

L

kb. 15°
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AWADUKT PVC SN8 

h (mm)
d rmin L = L = L =

(m) 2 m 5 m 10 m
110 33 15 95 380
125 37,5 13 83 330
160 48 10 65 260
200 60   8 52 210

AWADUKT PP SN4

h (mm)
d rmin L = L = L =

(m) 2 m 5 m 10 m
110 11 46 290 1200
125 12,5 40 250 1040
160 16 31 200   800
200 20 25 150   630

AWADUKT PP SN10/AWADUKT HPP

h (mm)
d rmin L = L = L =

(m) 2 m 5 m 10 m
110  22 23 143 570
160  32 16   98 390
200  40 13   78 310
250  50 10   63 250
315  63   8   50 200
400  80   6   39 150
500 100   5   31 125
630 120   4 26 105

Átmenet AWADUKT PVC/PP csövekről más csőanyagokra

AWADUKT PVC/PP csövek csatlakoztatása kőagyag csövekre

EN 295 szerinti kőagyag tok, összetolható tok L, összekötő 
rendszer F (DN 100–200)
amennyiben a kőagyag vezeték egy tokban végződik, akkor a kőagyag 
tokról műanyag kgusm-re való átmenetet kialakítására az aWadukT-
csatlakozódarab szolgál. a kgusm-csatlakozódarab és kőagyag tok 
közötti tömítésként felcsavarodó gumitömítést, vagy a kőagyag tokban 
elhelyezett l-tömítést kell alkalmazni. az l-tömítés alkalmazása esetén 
szükség van síkosítóanyagra, a felgördülő gumitömítésnél viszont 
nincs.

Kőagyag cső (DN 100–300) EN 295 szerint, 
TKL 160 (normál terhelés)
amennyiben a kőagyag vezeték csővégben végződik, akkor a kőagyag 
csővégről a műanyag kgusm-re való átmenetet kialakítására az 
aWadukT csatlakozó idom szolgál. alternatívaként mücher gyártmá-
nyú felcsavarodó gumitömítés használható.

KGUS PVC                                                     KGUS PP
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Hegesztett kötések

az aWadukT pp csatornacsövek hosszirányban erőzáró, nem oldható 
kötésének előállítására lényegében két eljárás létezik:
fűtőelemmel történő tompahegesztés (tompahegesztés) 
fűtőspirállal történő hegesztés (elektromos hegesztőtokkal)

a hegesztett kötések kialakítását az erre a feladatra képesített 
személyzetnek kell elvégeznie. a munka során be kell tartani 
a vonatkozó irányelvek pl. dvs 2207-11 előírásait, valamint a 
hegesztett idomokhoz és hegesztőkészülékekhez mellékelt szerelési és 
kezelési útmutatókat. 
a hegesztéshez használt gépeknek és eszközöknek meg kell felelniük 
a dvs 2208-1 követelményeinek.

A hegesztés előfeltételei
a hegesztési területet óvni kell a kedvezőtlen időjárási körülményektől, 
például fűtött sátorral. ajánlott a helyi körülmények között próbavarra-
tot készíteni és azt megvizsgálni.
ha a hegeszteni kívánt alkatrészek a napsugárzás hatására nem 
egyenletesen melegednek fel, akkor a hegesztési varratok területét 
időben betakarva kell elérni a hőmérséklet kiegyenlítődését. kerülni 
kell a hegesztési varratok hegesztés során bekövetkező lehűlését. 
a hegesztendő alkatrészek kötésfelületei nem lehetnek sérültek, és 
szennyeződésmentesnek kell lenniük (pl. zsír, egyéb szennyeződés, 
forgács).

Fűtőelemmel történő tompa hegesztés

Általános tudnivalók
a fűtőelemmel történő tompa hegesztésnél a csővégeket egy 
fűtőelemen felforrósítják, majd összenyomva tompán összehegesztik.

fűtőelemmel történő tompa hegesztés

ennél az eljárásnál mindkét oldalon (a cső és külső oldalán) hegesztési 
varrat jön létre. a hidraulikus teljesítmény csökkenésének elkerülése 
érdekében ajánlott a cső belsején létrejövő hegesztési varratot 
alkalmas eszközzel eltávolítani.

 

A fűtőelemmel történő tompahegesztés 
DVS 2207-11 szerinti feldolgozási útmutatójának rövid változata

Figyelem: A szakszerű hegesztéshez a teljes DVS 2207-11 
irányelv betartása szükséges.

 - alakítsa ki az engedélyezett munkakörülményeket, pl. hegesztősátort
 - csatlakoztassa a hegesztőkészüléket a hálózatra vagy váltakozó 
áramú generátorra, és ellenőrizze a működését
 - helyezze a hegesztendő alkatrészeket pl. görgős bakra, és rögzítse
 - zárja le a csővégeket a huzat megakadályozása céljából
 - Tisztítsa meg az illesztési felületeket a hegesztési területen túl 
a dvs 2207-11 3.2.1 és 3.2.3 szakaszában megadott tisztítószerrel, 
új, nedvszívó, nem szálasodó és színezetlen papírral 
 - munkálja le a kötésfelületeket, pl. csöveknél simító gyaluval
 - vegye ki a simító gyalut a csőhegesztő gépből
 - Távolítsa el a forgácsot a hegesztési területről az illesztési felület 
érintése nélkül
 - ellenőrizze a párhuzamosságot az illesztési felületeket egymáshoz 
tartva
 - ellenőrizze az eltolódást (max. 0,1 x falvastagság)
 - Tisztítsa meg a fűtőelemet a dvs 2207-11 3.2.1 és 3.2.2 szakaszá-
ban megadott tisztítószerrel, új, nedvszívó, nem szálasodó és 
színezetlen papírral, és hagyja megszáradni a levegőn
 - ellenőrizze a fűtőelem hőmérsékletét (210 ± 10 °c)
 - hegesztés előtt mindig határozza meg a mozgási nyomást, ill. erőt, 
és jegyezze fel a hegesztési jegyzőkönyvben
 - állapítsa meg a kiegyenlítő, melegítési és illesztési nyomást
 - határozza meg az irányadó értékeket a (dvs 2207-11) 2. táblázat 
szerint
 - állítsa hegesztési helyzetbe a fűtőelemet
 - Tartsa a felületeket a fűtőelemhez, amíg létrejön 
a (dvs 2207-11 2. táblázat, 2. oszlopának megfelelő) varrat
 - melegítse csökkentett nyomással ≤ 0,01 n/mm2, a melegítési időt 
lásd a (dvs 2207-11) 2. táblázat 3. oszlopában
 - miután felmelegedtek a hegesztendő kötésfelületek, válassza le őket 
a fűtőelemről, és állítsa őket hegesztési helyzetbe
 - az átállási idő (dvs 2207-11, (2. táblázat, 4. oszlop) betartásával 
tempósan közelítse egymáshoz a hegesztendő felületeket, úgy, hogy 
még éppen ne érjenek össze. magát az illesztést ezután nagyon 
lassan végezze. közvetlenül ezután egyenletesen növelje az illesztési 
nyomást a nyomásnövelés idejéig (dvs 2207-11, 2. táblázat, 
5. oszlop)
 - a 0,10 n/mm2 nyomással történő illesztést követően létre kell jönnie 
a hegesztési varratnak. a (dvs 2207-11) 3. ábrája szerint 
a hegesztési varrat k magasságának mindenütt > 0 értéket kell 
mutatnia
 - a lehűlésnek illesztési nyomás alatt kell végbemennie 
(dvs 2207-11) 2. táblázat, 5. oszlop
 - a lehűlési idő lejárta után eltávolíthatja a hegesztett alkatrészek 
rögzítését
 - a hegesztési jegyzőkönyv kiegészítése
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Fűtőspirállal történő hegesztés

Általános tudnivalók
a fűtőspirállal történő hegesztésnél az elektrokarmantyúba beágyazott 
ellenálláshuzalok melegítik fel és hegesztik össze a csöveket és a 
csőidomokat.

Fűtőspirállal történő hegesztés

a cső ovalitása a hegesztési területen ne lépje túl a külső átmérő 
1,5%-át, azaz legfeljebb 3 mm-t. indokolt esetben megfelelő 
eszközzel állítsa helyre a kör keresztmetszetet. a hegesztési területen 
található oxidréteg eltávolításához használjon csőhántolót.

 
A fűtőspirállal történő tompahegesztés 
DVS 2207-11 szerinti feldolgozási útmutatójának rövid változata

Figyelem: A szakszerű hegesztéshez a teljes DVS 2207-11 
irányelv betartása szükséges.

 - alakítsa ki az engedélyezett munkakörülményeket, pl. hegesztősátort
 - csatlakoztassa a hegesztőkészüléket a hálózatra vagy váltakozó 
áramú generátorra, és ellenőrizze a működését
 - sorjázza le kívül a derékszögben levágott csővéget. ha túlságosan 
behajlik a csővég, akkor vágja le. lásd az 5. ábrát (dvs 2207-11)
 - állítsa helyre a csövek kör keresztmetszetét pl. szorítóbilincsekkel, a 
megengedett külpontosság ≤ 1,5%, max. 3 mm
 - Tisztítsa meg az illesztési felületeket a hegesztési területen túl a dvs 
2207-11 3.2.1 és 3.2.3 szakaszában megadott tisztítószerrel, új, 
nedvszívó, nem szálasodó és színezetlen papírral 
 - a hegesztési területen mechanikusan munkálja le a cső felületét, 
lehetőleg csőhántolóval, kb. 0,2 mm falvastagság lemunkálásával 
 - a csőfelület érintése nélkül távolítsa el a forgácsot
 - a megtisztított csőfelületet – ha később szennyeződött – a hegeszt-
hető karmantyú belsejét tisztítsa meg a dvs 2207-11 3.2.1 és 3.2.3 
szakaszában megadott tisztítószerrel, új, nedvszívó, nem szálasodó 
és színezetlen papírral, és hagyja megszáradni a levegőn
 - Tolja be a csöveket az idomdarabba, és ellenőrizze a betolási 
mélységet jelölés alapján vagy alkalmas eszközzel. rögzítse a 
csöveket elmozdulás ellen
 - csatlakoztassa a kábelt az idomdarabra úgy, hogy ne nehezedjen rá 
súly

 - adja meg a hegesztési adatokat pl. vonalkódleolvasóval, ellenőrizze a 
kijelzéseket a készüléken, és indítsa el a hegesztési folyamatot
 - ellenőrizze a hegesztés megfelelő menetét a hegesztőkészüléken, pl. 
a képernyőn jelzett adatok alapján, és ha vannak, akkor a hegesztés-
kijelzőkön. vegye figyelembe a hibaüzeneteket
 - csatlakoztassa le a kábelt az idomdarabról
 - a lehűlési idő lejárta után eltávolíthatja a hegesztett alkatrészek 
rögzítését a gyártó által előírt módon. Távolítsa el az alkalmazott 
rögzítéseket
 - egészítse ki a hegesztési jegyzőkönyvet, kivéve, ha a jegyzőkönyve-
zés automatikusan megtörtént

Csőkötés REHAU AWADUKT csuklós tokkal
a dn 200–dn 315 névleges átmérőjű rehau csuklós tokok 
+/- 7,5°-ban fokozatmentesen hajlítható kettős tokok. alkalmazásuk-
kal pl. az aknabekötések az építési munkaterületen rugalmasan a helyi 
viszonyokhoz igazíthatók. ha például útban van egy keresztben haladó 
vezeték, akkor az akna a mozgó csatlakozónak köszönhetően 
egyszerűen áthelyezhető néhány méterrel. a csuklós tok felveszi a 
hajlítást. az elforgatható tokokkal változó lejtés is problémamentesen 
előállítható. különösen a nagy rádiusszal fektetett, hosszú csatorna-
cső-rögzítéseknél kézenfekvő megoldás a 0–15 fokos sávszélességű 
tok innovatív, önálló kötőelemként. végül, de nem utolsó sorban 
süllyedésveszélyes területeken is kiválóan alkalmazhatók. a csuklós 
tok messzemenően felveszi a fellépő talajsüllyedést. ezáltal a kötés 
továbbra is feszülésmentes, és így tartósan ellenáll a gyökérbenövés-
sel szemben és vízhatlan. 
a csuklós tok beépítésekor azonban ügyelni kell arra, hogy a tok 
behajlása kétoldalt egyenlő arányú legyen! vegye figyelembe a felső 
oldal és a folyásirány jelölését.

α

β φ

α
Helyes

Helytelen

A csuklós tok kétoldalt egyenlő behajlása
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Utólagos oldalirányú csatlakozás a csövekre és  
aknákra történő csatlakozás

Csatlakozás elágazással
a becsatlakozó vezeték befogadása érdekében az elágazást megfelelő 
szögben kell beépíteni. ha egy elágazást egy már meglévő csőveze-
tékben kell kialakítani, akkor szükségessé válhat, hogy egy vagy több 
cső esetében – azok anyagától, hosszától, az elágazások típusától és 
az ágyazattól függően – megszakítsák azok üzemelését vagy 
eltávolítsák őket. a csővezeték konzisztenciájának megtartása 
érdekében az elágazás beépítéséhez csak a szükséges csőhosszakat 
célszerű eltávolítani. a kialakítás módja az elágazáson kívül szüksé-
gessé teheti egy további rövid csődarab beépítését. függetlenül attól, 
hogy összetolható csatlakozásokat vagy áttoló karmantyúkat használ-
nak a csatlakoztatáshoz, azoknak illeszkedniük kell a csővezetékhez, 
és biztosítaniuk kell a becsatlakozás pontos helyének és helyzetének 
kialakítását, valamint lehetővé kell tenniük a csatlakozás megfelelő 
tömítését.

az aWadukT elágazások utólagos beépítéséhez ki kell vágni egy 
csődarabot (csőidom gyártási hossza plusz a csőkülsőátmérő kb. 
kétszerese). a csővégekről el kell távolítani a sorját, az éleit ferdén le 
kell csapni, és rá kell tolni az elágazásdarabot. a másik csővégre és a 
beillesztésre kerülő betétdarabra egy-egy aWadukT áttoló karmantyút 
kgu tolnak, majd összekötik a vezetéket.
a > dn/od 250 méretű csöveknél a beépítésnél áttoló karmantyúk 
rátolásakor nagyobb súrlódási erők léphetnek fel, amik megnehezítik 
az összeszerelést. ilyenkor segédeszközök, pl. emelők és kötelek alkal-
mazása szükséges. ügyelni kell arra, hogy a munka során az áttoló 
karmantyúkat egyenletesen és központosan tolják rá a csőre. az áttoló 
karmantyúkat nem szabad ütögetve rátolni a csőre.
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Csatlakozás nyerges idomdarabokkal
a polipropilénből készült hegeszthető szennyvízhez való nyerges 
idomdarab dn/od 160-as szennyvízelvezető vezetékek 
dn/od 200–dn/od 400-as aWadukT pp sn4 és pp sn16 hpp-csö-
vekre (dn 500 és dn 630 méretű csövek előkészületben) való 
csatlakoztatására szolgál egy újonnan történő fektetésnél vagy 
utólagosan bekötésnél.

a szennyvízhez való nyerges idomdarabot egy speciális rögzítőszerke-
zettel kell a csőre erősíteni, majd hozzáhegeszteni. a csatlakozóveze-
ték és a nyerges idomdarab összekötése (aWadukT pp sn10/sn16 
hpp csatlakozóvezeték esetén) arra alkalmas elektrokarmantyúval, ill. 
(dn/od 160 méretű, sima műanyag csövekből álló csatlakozóvezeté-
kek esetén) kettős karmantyúval történik.
lehetőség van mindenfajta univerzális, vonalkódleolvasóval, hőmér-
séklet-kompenzációval, jegyzőkönyv-memóriával és 
4 mm-es csatlakozó dugasszal felszerelt hegesztőberendezés 
használatára.
a szennyvízhez való nyerges idomdarab beépítését és hegesztését 
hegesztővizsgával rendelkező szakmunkásnak kell végeznie. Be kell 
tartani a szerelési útmutatót és a vonatkozó dvs-irányelveket.

AWADUKT csövek betonaknákra történő csatlakoztatása
aWadukT csövek betonaknákra történő csatlakoztatása  
aWadukT kgf és aWadukT kombi faláttöréssel történik.

a faláttöréseket úgy kell bebetonozni, hogy a cső és a folyóka 
a fenéken kapcsolódjon egymáshoz. ennek során ügyelni kell arra, 
hogy a falvastagság anyagtól, gyűrűmerevségtől és átmérőtől függően 
változhat.
a cső tengelye irányában a tömítés helyzetét a csővégtől a szabvány 
által előírt távolságban kell biztosítani. a diBt-engedéllyel rendelkező 
aWadukT kombi faláttörésnél a speciális kivitel miatt csökkenhet a 
betolási mélység. a betolási mélységet a faláttörésben lévő ütköző 
határozza meg. a faláttörést úgy kell bebetonozni, hogy a bekötőcsö-
vek mélyen betolhatók legyenek anélkül, hogy a folyókának ütközné-
nek. az aWadukT pvc és aWadukT pp esetén ugyanazok a faláttöré-
sek használhatók.
azonban a folyóka bekötésénél, ill. a faláttörések utólagos beépítésé-
nél ügyelni kell a különböző csőtípusok eltérő belső átmérőjére. 
ezért a folyóka magasságát a mindenkori csőtípushoz kell igazítani.
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KGF
DN/OD
110–150

folyóka

AWADUKT
cső

elhajlítási
lehetőség

Amin

DN/OD Amin [mm]
a DIN EN 1852-1 szerint

110 40
125 43
160 50
200 58
250 68
315 81
400 98
500 118
630 144

Az AWADUKT PVC/PP faláttörések méretei

DN/OD

Beép. hossz
mm
L

d
mm

Külső átmérő
mm
Dmax

Belső átmérő
mm
di

110 110 110 130,8 114,7
110 240 110 138,8 121,8
125 110 125 147,5 129,8
125 240 125 153,5 136,7
160 110 160 184,2 164,4
160 240 160 190,0 171,5
200 110 200 226,0 204,4
200 240 200 231,5 211,4
250* 150 250 345,0 235,0
315* 150 315 410,0 296,0
400* 150 400 495,0 378,0
500** 150 500 595,0 466,0
630** 150 630 710,0 586,0

d i D m
ax

L

3°

DN 110–DN 200 méretű faláttörésre érvényes

DN 250–DN 630 méretű faláttörésre érvényes

* A DN 250–DN 400 méretű faláttörések polipropilén anyagból készülnek

* A DN 500–DN 630 méretű faláttörések poliuretán anyagból készülnek

Alátámasztás és horgonyzás
ha a csőfektetés során fennáll az elárasztás és felúszás veszélye, 
akkor a csővezetéket alkalmas leterheléssel vagy horgonyzással 
biztosítani kell. 

ezek az erők jelentős nagyságrendeket is elérhetnek. a gravitációs 
vezetékek esetében felmerülhet a szükségessége, hogy a csőidomokat 
a vízzárósági vizsgálat során csak időlegesen biztosítsák ki. a tervezésnél 
célszerű figyelembe venni azokat a plusz erőket, amik a vezetékek 
esetében meredek szakaszokon léphetnek fel, pl. egy beton alátámasz-
tás, egy helyi betonköpeny vagy egy záróretesz kialakításával, amik 
egyidejűleg védelemként is szolgálnak a vezeték kimosódásával szemben 
(lásd a lejtős szakaszokról szóló fejezetet). amennyiben szükséges, 
talajvizsgálatokat kell végezni.
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Szerkezeti elemek és építőanyagok

Szabványok és engedélyek
a felhasznált szerkezeti elemeknek és anyagoknak meg kell felelniük a 
nemzeti/európai szabványok vagy engedélyek előírásainak. amennyi-
ben nincsenek ilyenek, akkor egyezniük kell a tervező által felállított 
követelményekkel.

ágyazat

alátámasztásárokfenék

a) árokban b) töltésépítésnél

**) alátámasztás min. vastagsága a 7. pontban leírtaknak megfelelően
 *) alátámasztási szög 2

B

C C

d1 d11,5 d1 1,5 d1
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A vezetékövezethez felhasznált építőanyagok
Általános tudnivalók
a vezetékövezethez felhasznált építőanyagoknak meg kell felelniük 
a „szerkezeti elemek és építőanyagok” pont mindenkori vonatkozó 
alfejezetében leírtaknak, annak érdekében, hogy biztosítsák a csőveze-
ték tartós stabilitását és a teherfelvételét a talajban. a felhasznált 
anyagok nem lehetnek káros kihatással a csőre, a cső anyagára és a 
talajvízre. nem szabad fagyott anyagot használni. a vezetékövezethez 
felhasznált építőanyagoknak egyezniük kell a tervezés során felállított 
követelményekkel. a felhasznált anyag lehet a környező talaj, aminek a 
használhatóságát előzetesen megvizsgálták, vagy egyéb beszállított 
építőanyag. az ágyazat elkészítéséhez használt építőanyagok nem 
tartalmazhatnak olyan alkotórészeket amiknek a mérete nagyobb, mint:
 - 22 mm dn/od ≤ 200 esetén
 - 40 mm, dn/od > 200 – dn/od ≤ 630 esetén

az aWadukT hpp-re vonatkozó további adatok az aWadukT hpp című 
fejezet „ágyazati anyagok” című táblázatában találhatók.

Környező talaj
a környező talaj újbóli felhasználására vonatkozó követelmények 
a következők:
 - egyezés a tervezés során felállított követelményekkel
 - tömöríthetőség, amennyiben szükséges
 - mentes minden olyan anyagtól, ami kárt okozhat a csövekben 
(pl. túl nagy kődarabok – a cső anyagától, falvastagságától, és 
átmérőjétől függően, fagyökerek, szemét, szerves anyagok, összecso-
mósodott agyag > 75 mm, hó és jég).

Helyszínre szállított építőanyagok
a következő építőanyagok alkalmazhatók, amik újrahasznosított alapanyag- 
ok is lehetnek. szemcsés, nem kötött szerkezetű építőanyagok a következők:
 - sóder
 - fokozatos szemcsenagyságú talajok
 - homok
 - kevert szemcsés talajok
 - zúzott építőanyagok
 - folyós talaj

Hidraulikusan kötött építőanyagok
hidraulikusan kötött építőanyagok a következők:
 - stabilizált talaj
 - könnyűbeton
 - soványbeton
 - vasalatlan beton
 - vasalt beton
 - folyós talaj

a felhasznált építőanyagoknak egyezniük kell a tervezés során 
felállított követelményekkel.

Egyéb építőanyagok
a vezetékövezet építési anyagainak fejezetében megnevezett anyagokon 
kívüli más építőanyagok a vezetékövezethez csak abban az esetben 
használhatók fel, ha azok alkalmasságát megfelelő vizsgálatokkal igazolták. 
nem alkalmazhatók olyan természetes vagy mesterséges anyagok, amik 
sérüléseket okozhatnak a vezetékekben és az aknákban. a felhasznált 
anyagok környezeti kihatásait minden esetben meg kell vizsgálni.

A főárokfeltöltéshez használt építőanyagok
a főárokfeltöltéshez használt építőanyagoknak egyezniük kell a tervezés 
során felállított követelményekkel.
a vezetékövezet építési anyagainak fejezetében megadott valamennyi 
építőanyag használható a főárok feltöltéséhez.
a kiemelt föld a benne lévő kövekkel max. 300 mm-es szemcsenagysá-
gig, vagy a csőtestlefedés vastagságáig, vagy a tömörítésre kerülő réteg 
vastagságának a feléig – a mindenkori alacsonyabb érték a mérvadó – 
felhasználható a főárok feltöltéséhez. ez az érték ezen felül a talajfeltéte-
lektől, a talajvíztől és a cső anyagától függően még tovább csökkenthető. 
sziklás körülmények között speciális feltételeket is előírhatnak.

A vezetékárok elkészítése

Árkok
az árkokat úgy kell méretezni és elkészíteni, hogy biztosított legyen a 
csővezetékek szakszerű és biztonságos lefektetése.
ha az építés során közel kell menni valamilyen föld alatti építmény, pl. 
akna falához, akkor be kell tartani egy legalább 0,50 m széles 
kibiztosított minimális munkateret. 
ha ugyanabba az árokba vagy ugyanaz a gáttöltés alá két vagy több 
csövet fektetnek le, akkor a csövek közti terület vonatkozásában be 
kell tartani egy minimális horizontális munkateret. ha nem írtak elő 
mást, akkor ennek értéke a dn/od 700 méretű csövekkel bezárólag 
0,35 m, a dn/od 700-nál nagyobb csövek esetén pedig 0,50 m-t kell 
betartani. ha szükséges, más ellátó vezetékek, szennyvízvezetékek és 
-csatornák, építmények vagy felületek sérülésekkel szembeni 
védelmére megfelelő biztosító intézkedéseket kell hozni.

Árokszélesség

Legnagyobb árokszélesség
az árokszélességnek nem szabad túllépnie a statikus méretezés 
szerinti legnagyobb szélességet. ha ez nem lehetséges, akkor 
egyeztetni kell a tervezővel.
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Legkisebb árokszélesség
az árokmélységtől, ill. a dn/od arányszámtól függő minimális 
árokszélesség a következő táblázatokból kiolvasható. a két érték közül 
a nagyobbik érték a mérvadó.
Minimális árokszélesség a DIN 4124/EN 1610 szerint névleges 
szélesség DN/OD függvényében

DN/OD minimális árokszélesség (OD + x) m
biztosított nem biztosított árok
árok ß > 60° ß ≤ 60°

≤ 200 od + 0,40 od + 0,40
≥ 250–315 od + 0,50 od + 0,50 od + 0,40
≥ 400–710 od + 0,70 od + 0,70 od + 0,40
≥ 800 od + 0,85 od + 0,85 od + 0,40

az od + x értékek esetében x/2 a cső és az árokfal, ill. az árokbiztosí-
tás (ideiglenes alátámasztás) közötti minimális munkatávnak felel meg.
rövidítések: od külső átmérő [m]
       ß a biztosítás nélküli árok rézsűszöge, 

minimális árokszélesség az árokmélységhez képest

árokmélység [m] minimális árokszélesség [m]
< 1,00 nincs min. árokszélesség megadva
≥ 1,00 és ≤ 1,75 között 0,80
> 1,75 és ≤ 4,00 között 0,90
> 4,00 1,00

Kivételek a minimális árokszélesség alól
a minimális árokszélességen a következő feltételek mellett lehet 
változtatni:
 - ha a személyzet soha nem lép be az árokba, pl. az automatizált 
csőfektetési technikák esetében.
 - ha a személyzet soha nem lép be a csővezeték és az árokfal közötti 
térbe.
 - szűk helyeken és elkerülhetetlen helyzetekben.

minden egyedi esetben külön megelőző intézkedésekre van szükség 
úgy a tervezés, mint az építés kivitelezése során.

Az árok stabilitása
az árok stabilitását az árok megfelelő biztosításával (alátámasztás), 
vagy rézsűs kialakítással, ill. más megfelelő intézkedésekkel kell 
elérni. az árokbiztosítást (alátámasztást) a statikus számítással 
összhangban úgy kell eltávolítani, hogy a csővezeték ne sérüljön meg, 
és a helyzete se változzon.

Árokfenék
az árokfenék lejtésének és anyagának meg kell felelnie a tervezés 
során rögzített követelményeknek.
az árokfeneket nem szabad megbontani. ha erre mégis sor kerül, 
akkor megfelelő intézkedésekkel újra helyre kell állítani az eredeti 
teherbíró képességét.
ott, ahol a csöveket az árokfenékre fektetik, az árokfeneket a 
szükséges ejtésnek és formának megfelelően kell előkészíteni azért, 
hogy a csőtest fel tudjon feküdni a felületen. a csőtokok számára 
szükséges mélyedéseket az alsó ágyazatrétegben vagy az árokfenék-
ben kell megfelelő módon kialakítani, és a csőkötés kialakítása után 
ismét szakszerűen alá kell tölteni. fagy esetén szükséges lehet az 
árokfenék védelme azért, hogy sem a csővezeték alatt, sem pedig 
körülötte ne maradjanak megfagyott rétegek. azokon a helyeken, ahol 
az árokfenék instabil, vagy nem megfelelő a talaj teherfelvevő 
képessége, megfelelő előkészületeket kell tenni (ld. vezetékövezet és 
biztosítás (alátámasztás).

Számított árokszélesség
a statikusan számított hatékony árokszélesség alatt a gödör falainak 
egymástól mért távolságát értjük a cső tetőpontjának magasságában. 
Bélelt építési gödrök és árkok esetén a számított árokszélesség 
eszerint a belső árokszélesség plusz az árokbiztosítás vastagságának 
felel meg. a belső árokszélesség minimális értékei a vonatkozó 
szabványokban (din 4124/din en 1610) vannak meghatározva.

α*) támasztási szög 2α

120



Vezetékövezet és biztosítás
Általános tudnivalók
a felhasznált építési anyagoknak, ágyazatnak és rétegvastagságoknak 
meg kell felelniük a tervezés során felállított követelményeknek. 
az építési anyagokat a „szerkezeti elemek és építőanyagok” című 
fejezetben leírtaknak megfelelően kell kiválasztani. a vezetékövezethez 
felhasznált építési anyagokat, valamint azok szemcsenagyságát, és 
mindennemű biztosítást a
- csőátmérő,
- cső alapanyaga és falvastagsága,
- és a talaj tulajdonságai figyelembe vételével kell kiválasztani.
ha más előírás nincs, az ágyazat szélességének meg kell egyeznie az 
árokszélességgel. ugyanígy a gátak/töltések alatt húzódó vezetékek 
esetében az ágyazat szélességének a külső átmérő négyszeresének 
kell megfelelnie (ha nincs egyéb előírás). a cső feletti takaróréteg 
„c” minimális értékei 150 mm a csőtest felett és 100 mm a tokos 
kötések felett. az árokfenék alatt helyenként előforduló puha altalaj el 
kell távolítani, és az ágyazatnak megfelelő anyaggal kell helyettesíteni. 
ha ez nagyobb mennyiségeket érint, akkor a statikus számítások újbóli 
elvégzése válhat szükségessé.

Kialakítások és ágyazat
1-es típusú ágyazat, a DIN EN 1610 szerint
az 1-es típusú ágyazat minden olyan vezetékövezetnél alkalmazható, 
amelyik megengedi a csövek alátámasztását azok teljes hosszában, és 
amelyiket az előírt „a” és „b” rétegvastagságok figyelembe vételével 
készítenek el. ha más előírás nincs, az alsó ágyazatréteg (a) csőtest 
alatt mért vastagsága nem lehet kevesebb a következő értékeknél:
 - 100 mm normál talajviszonyok mellett;
 - 150 mm sziklás vagy nagyon kötött talajok esetén.

a felső ágyazatréteg „b” vastagságának meg kell felelnie a statikus 
számítások során kapott értéknek.

*) alátámasztási szög 2α

minimális értékek bmin (mm)

DN/OD Alátámasztási szög 2α
60° 90° 120°

110 10 20   30
125 10 20   30
160 15 25   40
200 15 30   50
250 20 40   65
315 25 50   80
400 30 60 100
500 35 75 125
630 40 90 150

2-es típusú ágyazat, DIN EN 1610 szerint
a 2-es típusú ágyazat olyan egyenletes, viszonylag laza, finom 
szemcsés talaj esetén alkalmazható, amelyik lehetővé teszi a csövek 
alátámasztását azok teljes hosszában. a csövek közvetlenül lefektet-
hetők az előre kialakított és előkészített árokfenékre. a felső ágyazat-
réteg „b” vastagságának meg kell felelnie a statikus számítások során 
kapott értéknek.

3-as típusú ágyazat, DIN EN 1610 szerint
a 3-as típusú ágyazat olyan egyenletes, viszonylag finom szemcsés 
talaj esetén alkalmazható, amelyik lehetővé teszi a csövek alátámasz-
tását azok teljes hosszában. a csöveket közvetlenül le szabad fektetni 
az előre kialakított és előkészített árokfenékre. a felső ágyazatréteg 
„b” vastagságának meg kell felelnie a statikus számítások során 
kapott értéknek.

Különleges kialakítású ágyazat vagy  
tartószerkezetek
amennyiben az árokfenéknek nincs megfelelő teherbírása a csőágya-
zat kialakításához, vagy az eltérő ülepedés miatt nagyobb mértékű 
ülepedéssel kell számolni, akkor különleges kialakítású ágyazatra van 
szükség.
ez például az olyan nem stabil talajoknál fordul elő, mint a tőzeg vagy 
a folyós homok. ilyen különleges kialakítás elérhető talajcserével, 
talajstabilizálással, a csővezeték dúcolásával és teherhordó hosszirá-
nyú merevítők alkalmazásával. minden esetben biztosítani kell a 
csövek oldalirányú megtámasztását. hosszirányú merevítőkön történő 
tároláskor a merev acélbeton gerenda és a cső közé „ütéstompító” 
ágyazati réteget kell beépíteni, ill. a csövet teljesen körül kell venni 
betonnal vagy szigetelőanyaggal.
részletes információért kérjük, forduljanak cégünk alkalmazástechni-
kai részlegéhez. 

Feltöltés
az oldalsó- és a felső feltöltést csak akkor szabad elvégezni, ha 
a csőkötések és az ágyazat készen állnak a terhelés felvételére. 
a vezetékövezet és a fő árokfeltöltés elkészítését, valamint a csőbizto-
sítás eltávolítását úgy kell elvégezni, hogy a csővezeték teherbíró 
képessége megfeleljen a tervezés során felállított követelményeknek.
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Talajtömörítés, töltésvastagság és a tömörítési menetek száma

Tömöríthetőségi osztály
Eszköz V1 V2 V3
súlya alkal- tölt. menet- alkal- tölt. menet- alkal- tölt. menet-

eszközfajta kg mas vast. cm szám mas vast. cm szám mas vast. cm szám

1. Könnyű tömörítő eszközök (főként vezetékövezethez)
vibrációs döngölő könnyű -25 + -15 2–4 + -15 2–4 + -10 2–4

közepes 25–60 + 20–40 2–4 + 15–30 3–4 + 10–30 2–4
robbanós döngölő könnyű -100 o 20–30 3–4 + 15–25 3–5 + 20–30 3–5
lapvibrátor könnyű -100 + -20 3–5 o -15 4–6 - - -

közepes 100–300 + 20–30 3–5 o 15–25 4–6 - - -
vibrációs hengerek könnyű -600 + 20–30 4–6 o 15–25 5–6 - - -

2. Közepes és nehéz tömörítő eszközök (vezetékövezet felett)
vibrációs döngölő közepes 25–60 + 20–40 2–4 + 15–20 2–4 + 10–30 2–4

erős 60–200 + 40–50 2–4 + 20–40 2–4 + 20–30 2–4
robbanós döngölő közepes 100–500 o 20–30 3–4 + 25–35 3–4 + 20–30 3–5

erős 500 o 30–50 3–4 + 30–50 3–4 + 30–40 3–5
lapvibrátor közepes 300–750 + 30–50 3–5 o 20–40 4–5 - - -

erős 750 + 40–70 3–5 o 30–50 4–5 - - -
vibrációs hengerek erős 600–8000 + 20–50 4–6 + 20–40 5–6 - - -
+ ajánlott v1 = nem kötött vagy gyengén kötött talajok (pl. homok, sóder))
o többnyire nem alkalmas v2 = kötött, kevertszemcsés talajok (sóder, homok nagy mennyiségű agyaggal vagy törmelékkel)
- alkalmatlan v3 = kötött, finomszemcsés talajok (agyagos és iszapos talajok)

a vezetékövezet feletti v3 talajok pl. úgynevezett bandázsolt hengerrel tömöríthetők. a megengedett tömörítési magasságot lásd a tömörítő eszköz gyártója által 
közölt adatoknál.

Tömörítés
a tömörítés fokának egyeznie kell a csővezetékhez készített statikai 
számításokban szereplő értékekkel. a szükséges tömörítési fokot 
méréssel (pl. nyomólapos próbával) lehet igazolni. a közvetlenül a cső 
feletti réteg tömörítését – amennyiben szükséges – kézi erővel 
célszerű végezni. a főfeltöltés cső feletti mechanikus tömörítését csak 
akkor célszerű elkezdeni, ha a csőtest felett már legalább 300 mm 

vastagságban feltöltötték a talajt. a tömörítő eszköz kiválasztása, a 
tömörítési lépések számának és a tömörítendő rétegvastagságnak a 
meghatározása a tömörítendő anyaggal és a beépítésre kerülő 
csővezetékkel összhangban történik. a főfeltöltés vagy az oldalsó 
feltöltés beiszapolással történő tömörítése csak kivételes esetekben 
megengedett, és akkor is csak olyan talajoknál, amik nem hajlamosak 
az utólagos megkötésre.

A vezetékövezet kialakítása
a vezetékövezetet úgy kell kialakítani, hogy megakadályozzák 
a környező talaj bekeveredését a vezetékövezetbe, vagy a vezetéköve-
zet anyagának kijutását a környező talajba. Bizonyos körülmények 
között a vezetékövezet biztosításához szükség lehet geotextíliák vagy 
szűrő kavicsréteg alkalmazására, különösen a talajvizes területeken.
megfelelő intézkedéseket kell tenni abban az esetben, ha a talajvíz 
finom talajrészecskéket szállíthat, vagy ha előfordulhat a talajvízszint 
csökkenése.
az ágyazatot, az oldalsó feltöltést és a cső lefedését a tervezés során 
felállított követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.
a vezetékövezetet meg kell védeni minden olyan előrelátható változás-
tól, ami káros hatással lehet annak teherbíró képességére, stabilitásá-
ra vagy helyzetére. kiváltó okok lehetnek:

 - talajvíz okozta behatások,
 - a környezetben folyó egyéb földmunkák,
 - biztosítás eltávolítása.

ha egy csővezeték egyes részeit rögzíteni kell vagy meg kell erősíteni, 
akkor ezt a vezetékövezet beépítése előtt kell elvégezni.
a vezetékövezet beépítése során különösen ügyelni kell a következők-
re:
 - nem szabad megváltoztatni a csővezeték irányát és magassági 
helyzetét,
 - a felső ágyazatréteget beépítése során gondosan kell eljárni, ezzel 
biztosítva, hogy a cső alatti kis zugok is fel legyenek töltve a 
tömörített anyaggal.
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A főfeltöltés elkészítése
a felület megsüllyedésének elkerülése érdekében a főfeltöltést a terve-
zés során felállított követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. 
különös figyelmet kell szentelni a biztosítás eltávolításának.

A biztosítás eltávolítása
a vezetékbiztosítást (alátámasztást) a vezetékövezet feltöltése során 
kell fokozatosan eltávolítani.

a főfeltöltés beépítését követően a biztosítás vezetékövezetből vagy az 
alatta fekvő területekből történő eltávolítása komoly következmények-
kel járhat a talaj teherbíró képességére, a lefektetett csővezeték 
irányára és magassági helyzetére nézve.

azokon a helyeken, ahol a feltöltés elkészítése előtt nincs lehetőség 
a biztosítás eltávolítására, pl. szádfalak, biztosító rendszerek, 
különleges intézkedésekre van szükség. ilyenek pl.:
 - külön statikai számítások elvégzése; a biztosítás (alátámasztás) 
egyes részeinek bennmaradása a talajban,
 - a vezetékövezethez használt építőanyag külön kiválasztása.

A felület újbóli helyreállítása
az árokfeltöltés befejezését követően a felületeket az előírt követelmé-
nyeknek megfelelően újra helyre kell állítani.

A csőfektetésre vonatkozó külön tudnivalók

Lejtős szakaszok
ha fennáll a lejtőcsuszamlás a veszélye, akkor a geológiai jellemzők, 
a lejtés, a tömörítés stb. függvényében szükséges lehet a csővezeték 
biztosítása. csuszamlás elleni biztosításhoz bevált módszer a 
betongerendák alkalmazása. a betongerendák száma és a kialakítás a 
csővezeték esésétől és a talaj jellemzőitől függ. az építési árok teljes 
szélességében beépített betongerendák megakadályozzák a talajvíz 
áramlását a feltöltött árok hosszában, és ezáltal messzemenően 
elkerülhető a finom szemcsés anyag kiúszása a csövet körülvevő 
ágyazati anyagból.
a csőre ható nyíróerők elkerülése, és annak megakadályozása 
érdekében, hogy a beton benyomódjon a tokos kötésbe, megfelelő 
intézkedéseket kell tenni, pl. a csövet körül kell tekerni egy 5–6 mm 
vastag geotextíliával, pl. raumaT e vagy hasonlóval.

E

Csuszamlás elleni biztosítás betonnal

2

1

1  Meredek szakaszok vízelvezetése hagyományos 

2  és energiatörő aknákkal 

az esetlegesen fellépő lejtővizet dréncsövezéssel (rauplen-pe- vagy 
raudril csőrendszer) kell elvezetni.

a lejtős szakaszok víztelenítéséhez optimális kombináció az aWadukT-
csövekből és aWaschachT energiaátalakító-aknákból kialakított 
rendszer.

A vezetékárok vízelvezetése
a csövek kifogástalan lefektetéséhez és a talaj szakszerű tömörítésé-
hez a vezetékövezetben a cső alátámasztásának vízmentesnek kell 
lennie. ezt kőrakatok és szivárgó vezetékek kialakításával, vagy a víz 
kiszivattyúzásával kell elérni. ha nincs szükség vagy nem terveztek 
tartós vízelvezetést, akkor a szivárgó vezetéket az építési előírásoknak 
megfelelően szakaszonként le kell zárni.
a kőrakatok tartós vízszivárogtató hatását egy kötött anyagból a 
vezetékárokban kialakított tömítő záróréteggel lehet megakadályozni.
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betontámaszték

termett talaj
kavicságy
(jól tömörített)

építési gödör töltőanyaga
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Talajvízbe történő csőfektetés
a talajvízbe lefektetett csővezetékeket nem kellő nagyságú terhelés 
esetén lerögzítve vagy plusz terhelés (pl. beton) kialakításával lehet 
biztosítani a felhajtóerővel szemben. mivel talajvíz jelenlétében 
nagyobb a horpadás veszélye, ajánljuk egy statikai számítás elvégezte-
tését (a rehau ügyfélszolgálattal).

Víztelenítés
a csőfektetési munkák során az árkokat vízmentesen kell tartani, távol 
kell tartani pl. az esővizet, a szivárgó vizet, a fakadó vizet vagy 
a csővezetékekből szivárgó vizet. a víz távol tartásának módja nem 
befolyásolhatja a vezetékövezetet és magát a csővezetéket. megfelelő 
megelőző intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy megaka-
dályozzák a finom részecskék kimosódását a víztelenítés ideje alatt. 
a csőre csavart geotextíliával hatékonyan megakadályozható a finom 
részecskék kimosódása.
figyelembe kell venni a víztelenítésre tett intézkedések talajvízmozgás-
ra és a környező talajok stabilitására gyakorolt hatását. a víztelenítési 
intézkedések lezárását követően minden épített vízelvezetést megfele-
lően le kell zárni.

Betonköpeny kialakítás
egy betonköpeny kialakításával növelni lehet a csővezeték teherbíró 
képességét. a köpeny méretezésénél jelentősége van, hogy természe-
tes fekvésű talajnak vagy pl. szádfalaknak támaszkodva kell-e a 
betonozást elvégezni. a szádfalakat kihúzásával csökken a függőleges 
földnyomás tehermentesítő hatása. a betonköpenyek esetében 
figyelembe kell venni, hogy annak a cső nélkül is önhordónak kell 
lennie, és ezért csak a teljes keresztmetszetet körülölelő köpeny jön 
szóba. a betonköpeny minimális falvastagságát a statikai követelmé-
nyeknek megfelelően kell meghatározni. a betonozás előtt egy pvc/
pp-álló ragasztószalaggal le kell szigetelni a tokhézagot, hogy 
megakadályozzák a cementes habarcs bejutását a résekbe. 
a csővezeték betonba, ill. betonból való be- és kilépési helyének 
területén fellépő nyíró erők elkerülése érdekében a csövet egy 5–6 
mm vastag geotextillel, pl. raumaT e vagy hasonló anyaggal be kell 
tekerni (ld. ábra). a köpeny kialakításához használt betonként legalább 
c 8/10-es betont kell használni. a vezetéket szükség esetén ki kell 
biztosítani a frissbetonban történő felúszás ellen. annak érdekében, 
hogy a vezeték jobban felvegye a beton kötési hőmérsékletét, valamint 
a felhajtóerő minimalizálásához célszerű a vezetéket vízzel feltölteni. 
a munkahézagokat rövid betonacél rudakkal ki lehet biztosítani. 
célszerű lehet a betonköpenyt megfelelő távolságokon a csőkötések-
nél kereszthézagokkal megszakítani. adott esetben a betonvasalás is 
szóba kerülhet. arra azonban ügyelni kell, hogy legalább egy c12/15, 
ill. c16/20-as betont használjanak.
Teljes bebetonozáskor a csöveket felúszás ellen is biztosítani kell. 
a betonozásnál figyelembe kell venni a megnövekedett hidrosztatikus 
nyomást. a betonozás előtt el kell végezni a csővezeték din en 1610 
szerinti tömítettségi próbáját!

Példa a teljes csövet átfogó betonköpeny kialakítására

szövetköpeny, pl. RAUMAT E

kb. 30 cm kb. 30 cm
kb. 60 cm

betonköpeny

Építmények és más vezetékek melletti minimális (védő-) 
távolságok
a minimális távolságokat a következőkre tekintettel kell meghatározni:
 - nem léphet fel nem megengedett erőátvitel.
 - nem léphet fel nem megengedett hőmérsékleti befolyásolás, pl. 
távhővezetékek vagy nagyfeszültségű kábelek miatt.
 - megfelelő nagyságú munkatér a csővezeték kiépítéséhez és 
szükséges helyreállításához.
 - Biztonsági távolság a csővezetékek és kábelek közötti veszélyes 
közelség elkerülésére.
 - fémes vezetők hatékony elektromos szétválasztása, tekintettel 
a katódos korrózióvédelemre és a parazita feszültségre.
 - semmilyen befolyásoló hatás ne léphessen fel a szennyvizek vagy 
más káros anyagok miatt.

Építménytől való távolság
az építményalapokhoz és más földalatti berendezésekhez mért 
vízszintes távolság ne legyen kevesebb 0,40 m-nél.
a függőleges távolságnak ≥ 15 cm-nek kell lennie.
(megjegyzés a din 1986 szabványhoz.)

Csővezetékektől és kábelektől mért távolság
más csővezetékek vagy kábelek (oldalsó) megközelítése, ill. 
a csővezeték ezekkel párhuzamos vezetése esetén a távolság ne 
legyen kevesebb, mint 0,40 m.
a távolság még szűk hely esetén sem legyen 0,20 m-nél kisebb. 
ha ezt a határértéket műszaki okokból lefelé túllépik, akkor megfelelő 
intézkedésekkel meg kell akadályozni, hogy a vezetékek/kábelek 
egymással közvetlenül érintkezzenek.
(forrás: dvgW)
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Csővezetékek és kábelek keresztezése
csővezetékek és kábelek keresztezésénél be kell tartani egy legalább  
0,20 m-es távolságot. ha ez nem lehetséges, akkor pl. elektromosan 
nem vezető héjak vagy lemezek közé fektetésével meg kell akadályozni 
a csővezetékek és a kábelek közti érintkezést. ki kell zárni az erőátvitel 
lehetőségét. a külön intézkedéseket az üzemeltetőknek egyeztetniük 
kell egymással.

Ivóvíz- és szennyvízvezetékek közötti távolság
az ivóvízvezetékeknek magasabban kell feküdniük, mint a szennyvíz-
vezetékeknek. ha az ivóvízvezeték egy magasságban vagy mélyebben 
húzódik, mint a párhuzamosan vezetett szennyvízvezeték, akkor a 
köztük lévő távolság – az elkerülhetetlen pontok kivételével – ne 
legyen kevesebb, mint 1 m.

Különleges építési módok

Föld felett vezetett vezetékek, csőhidak, 
hidakon elhelyezett vezetékek
kereszteződésekhez a csőhidak jelenthetik a leggazdaságosabb 
megoldást. egyes esetekben, pl. rohanó áramlásnál, mélyen bevágott 
szakadékok felett ez lehet az egyetlen kivitelezhető a keresztezési 
mód.
alacsonyabbak a költségek, ha a vezetékeket már meglévő hidakra 
lehet felrögzíteni. Új híd építésénél ajánlatos idejében egyeztetni a 
vezetékek felfüggesztéséhez történő használatát is.
a hidakon úgy kell kialakítani a csővezetékeket, hogy azok fel tudják 
venni a fellépő plusz terheléseket, pl. közlekedés miatti rezgéseket, 
hosszváltozások hőmérséklet-ingadozás miatt.
a pp- és pvc-csövek a kisebb távolságokat önhordóan át tudják 
hidalni. nagyobb távolságok esetén külön tartószerkezeteket kell 
betervezni. ha számolni kell a talaj megsüllyedésével, akkor célszerű 
statikai számításokkal meghatározott szerkezeteket alkalmazni.
a csővezetékeket óvni kell a káros környezeti behatásoktól.
a hidakra felfüggesztett, kevés folyadékot szállító vezetékeket meg kell 
védeni a befagyástól.
szabad fektetés (pl. alagutak, hidak) esetén a csővezetéket a lentebb 
megadott távolságokon csőbilincsekkel rögzíteni kell. a csőbilincseket 
úgy kell elhelyezni, hogy minden csőkötés alá legyen támasztva, hogy 
elkerüljék a cső nem megengedett mértékű áthajlását. ugyanígy 
megfelelően alá kell támasztani az összes beépített csőidomot is.

a hőmérséklet-ingadozások miatt, amiknek a szabadon fekvő csőveze-
tékek ki vannak téve, minden gyárilag kialakított tok mögött rögzített 
bilincseket kell elhelyezni. minden kettős karmantyú (pl. az aWadukT 
pp sn 10 esetén) egy-egy rögzítési pontnak számít. ugyanígy 
alkalmazni kell oldható bilincseket is annak érdekében, hogy a tokban 
felvegyék a hosszirányú tágulásokat. 1 m gyártási hosszanként egy 
oldható bilincsre van szükség: pl. Bl = 3 m: 2 oldható bilincs + 1 
rögzítési pont. 
max. 3 m gyártási hosszúságú csöveket célszerű használni. a bilincse-
ket lehetőleg egymástól egyenletes távolságban kell elhelyezni, 
miközben ügyelni kell arra, hogy az oldható bilincset lehetőleg a 
következő cső tokjához közel helyezzék el. a csövet ütközésig be kell 
tolni a tok aljáig, majd kb.  20 mm-t vissza kell húzni.
a fellépő tolóerők miatt, amiket a vezetéken átfolyó közeg okoz az 
irányváltoztatási helyeken (pl. csőíveknél, elágazásoknál), azokat 
megfelelő biztonsággal alá kell támasztani. ehhez puha betétekkel, pl. 
gumibetéttel ellátott bilincseket kell használni, a bilincs szélességének 
pedig legalább 60 mm-nek kell lennie.
a leírtak 20 °c-os hőmérsékletre vonatkoznak, magasabb üzemi 
hőmérsékleteknél további bilincsek felszerelésével kell csökkenteni a 
csőalátámasztások közötti távolságokat. 
különleges alkalmazási területek esetén kérdéseikkel forduljanak 
cégünk alkalmazástechnikai részlegéhez.

Hőmérséklet-ingadozás miatti hosszváltozások
az aWadukT csövek hosszának hőmérséklet-ingadozások miatt 
fellépő változása lényegesen nagyobb, mint a fém- és kerámia 
alapanyagú csövek esetében. a hosszváltozás kiszámításánál a 
következőket kell figyelembe venni:
1. a lefektetéskor fennálló hőmérsékletet
2. a berendezés üzemelésekor várható legalacsonyabb és legmaga-

sabb csőfal-hőmérsékletet. 
hosszváltozás (mm) =  
csőhossz (m) x hőmérséklet-különbség x hőtágulási együttható.
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Példa:
a csőfal hőmérsékletének 30 k fokos változása esetén egy 3 m-es cső 
hossza ∆l = 7,2 mm-rel nő vagy csökken.

∆l = L · ∆T · 0,08 mm/mK
Számítási példa:
csőhossz:      3 m

fektetési hőmérséklet: + 10 °c

várható legalacsonyabb csőfal-hőmérséklet: +   5 °c

=> Hőmérséklet-különbség     5 K

várható legmagasabb csőfal-hőmérséklet: + 20 °c

=> Hőmérséklet-különbség     10 K

Várható legnagyobb rövidülés:
∆l1 = 3 m x 5 k x 0,08 mm/mk  = 1,2 mm

Várható legnagyobb nyúlás:
∆l2 = 3 m x 10 k x 0,08 mm/mk  = 2,4 mm

Számítási példa  
AWADUKT PVC csövek hosszváltozására

Példa:
a csőfal hőmérsékletének 40 k fokos változása esetén egy 3 m-es cső 
hossza ∆l = 16,8 mm-rel nő vagy csökken.

Számítási példa  
AWADUKT PP SN10 RAUSISTO-csövek hosszváltozására

∆l = L · ∆t · 0,14 mm/mK
Számítási példa:
csőhossz:      3 m

fektetési hőmérséklet: + 10 °c

várható legalacsonyabb csőfal-hőmérséklet: +   5 °c

=> Hőmérséklet-különbség      5 K

várható legmagasabb csőfal-hőmérséklet: + 20 °c

=> Hőmérséklet-különbség    10 K

Várható legnagyobb rövidülés:
∆l1 = 3 m x 5 k x 0,14 mm/mk = 2,1 mm

Várható legnagyobb nyúlás:
∆l2 = 3 m x 10 k x 0,14 mm/mk  = 4,2 mm

A hőmérséklettől függő hosszanti nyúlás meghatározása

A hőmérséklettől függő hosszanti nyúlás 
meghatározása

csőhossz

csőhossz
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Kettős falú csőrendszerként történő kialakítás
különleges védelmet igénylő területeken (pl. vízvédelmi területeken) az 
aWadukT csövek kettős falú csőrendszerek kialakítására is felhasz-
nálhatók.
a közeget szállító cső védőcsőben történő vezetéséhez és központosí-
tásához távtartókat kell használni. a speciális idomok a töltőanyag-
mentes polipropilénnek köszönhetően konfekcionálhatók. amennyiben 
kérdéseik vannak a kettős falú csőrendszerek kialakításával kapcsolat-
ban, kérjük forduljanak cégünk alkalmazástechnikai részlegéhez.

Fektetés ideiglenesen folyós talajokban
a folyós talaj egy alapanyagból, vízből és adalékanyagok különleges 
receptúrájából álló elegy. alapanyagként használható csaknem 
mindenfajta talaj vagy újrahasznált építési anyag. a kimondottan a 
talajhoz és a követelményekhez igazított receptúrák adalékanyagot, 
például cementet, bentonitot vagy meszet tartalmaznak. a folyós talaj 
egyaránt előállítható az építési munkaterületen vagy gyárban. a folyós 
talaj ideiglenesen folyékony/pépes, ezáltal tömörítés nélkül üregmen-
tesen bedolgozható. a folyós talaj zsugorodása rendkívül csekély. 
folyós talaj használható például olyankor, ha pl. a szűk hely miatt nem 
lehetséges az építési munkagödörben a kielégítő tömörítés, pl. az 
építkezés közelében lévő, rezgésre érzékeny épület miatt nem 
engedélyezett a tömörítés, vagy ha a kiemelt talaj csak feldolgozás 
után lenne újra bedolgozható.
az áteresztőképesség, a konzisztencia, a kötési sebesség, valamint 
a csillapítási jellemzők a receptúra módosításával állíthatók be.

az aWadukT hpp és aWadukT pp sn10 csövek nagy merevségük-
nek és robusztusságuknak köszönhetően különösen alkalmasak az 
ideiglenesen folyós talajokban való fektetésre. a folyós talaj bedolgo-
zásával a csövekre jelentős felhajtóerő hat, melynek ellensúlyozására 
rögzíteni kell őket. a csövek vízzel való feltöltésével számottevően 
csökkenthető a felhajtóerő.
a fektetésnél fontos az átmérőhöz, a lejtéshez és a folyós talaj 
fajsúlyához igazított alátámasztás és felhajtóerő elleni rögzítés. 
ez történhet pl. homokzsákkal, plasztikus folyós talaj alkalmazásával 
vagy speciális tartószerkezet kialakításával. További információért, 
például az alátámasztási távolsággal kapcsolatban, forduljanak cégünk 
alkalmazástechnikai részlegéhez.
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ZÁRÓEllEnőRZÉS 
ÉS/VAGy CSAToRnAhÁlÓZAToK ÉS AKnÁK VIZSGÁlATA üZEMbE hElyEZÉS ElőTT

a csővezetékek lefektetését követően megfelelő ellenőrzéseket és/
vagy vizsgálatokat kell végezni.

Szemrevételezés
a szemrevételezés a következőket foglalja magában:
 - irány és magassági szint
 - csőkötések
 - sérülések és egyenetlen alakváltozások
 - csatlakozások

Tömítettség
a csővezeték tömítettségét a csatlakozásokkal, aknákkal és ellenőrző 
nyílásokkal bezárólag az 5.4 szakaszban leírtaknak megfelelően kell 
megvizsgálni.
a vizsgálatra feltétlenül a vezetékövezet kialakítása után – az építési 
árok feltöltése előtt – kell sort keríteni, a lehetséges hiányosságok 
időbeni felismeréséhez.

Vezetékövezet és főfeltöltés
a vezetékövezet előírásoknak megfelelő kialakítását a tömörítés és/ 
vagy a cső alakváltozásának a vizsgálatával lehet igazolni; ugyanez a 
főfeltöltés esetében a talajtömörítés vizsgálatával történik.

Tömörítés
ha szerepel a követelmények között, akkor meg kell vizsgálni az 
ágyazat, az oldalsó feltöltés, a cső feletti fedőréteg és a főfeltöltés 
tömörítettségét.

A csövek deformációja
ha szerepel a követelmények között, akkor meg kell vizsgálni, hogy a 
csőátmérő vertikális változása egyezik-e a statikai számítások során 
kapott eredményekkel.

A gravitációs vezetékek vizsgálati eljárásai  
és követelményei

Általános tudnivalók
a csővezetékek, aknák és ellenőrző nyílások tömítettségének 
vizsgálatát levegővel („l” eljárás) vagy vízzel („W” eljárás) kell 
elvégezni. lehetőség van a csövek, csőidomok, aknák és ellenőrző 
nyílások külön-külön történő vizsgálatára, pl. a csöveket levegővel, az 
aknákat vízzel. az „l” (levegős) eljárás alkalmazásánál a meghibáso-
dás miatti helyesbítő intézkedések és ismételt vizsgálatok száma nincs 
korlátozva. ha a levegővel végzett vizsgálat egyszer vagy többször 
negatív eredménnyel zárul, akkor lehetőség van áttérni a vízzel történő 
vizsgálatra. ilyenkor a vízzel történő vizsgálat eredménye a döntő. ha a 
vizsgálat során a talajvízszint a cső felső pontja felett van, akkor 
lehetőség van egy, az adott esetre vonatkoztatott beszivárgási 
vizsgálat elvégzésére. az oldalsó feltöltés kialakítását megelőzően el 

lehet végezni egy előzetes vizsgálatot. az átvételi vizsgálathoz a 
csővezetéket az árok teljes feltöltését és a csőbiztosítás eltávolítását 
követően kell megvizsgálni; a vizsgálati módszert – levegővel vagy 
vízzel – a megbízó határozhatja meg.

Levegővel történő vizsgálat (eljárás „L“)
az aknák és ellenőrző nyílások nélküli csővezetékek esetében a 
vizsgálati időtartamokat a csőátmérő és a vizsgálati eljárás (la; lB; 
lc; ld) figyelembe vételével a következő táblázatból lehet kiolvasni. 
a vizsgálati eljárást a megbízónak kell meghatároznia. a vizsgáló-/
mérőeszközök hibájából fellépő mérési hibák kizárása érdekében 
megfelelő, légzáró zárószerkezeteket kell alkalmazni. Biztonsági 
okokból az aknákat ajánlott vízzel vizsgálni. a gyakorlatban nehezen 
kivitelezhető az aknák és ellenőrző nyílások levegővel történő 
vizsgálata.

a levegővel végzett vizsgálatnál biztonsági okokból nagy névleges 
átmérőnél fokozott elővigyázatosság szükséges, mert az elzáró 
szerkezetek meghibásodása esetén robbanásszerűen szétrepülhetnek.

mindaddig, amíg nem rendelkeznek kellő tapasztalatokkal az aknák és 
ellenőrző nyílások levegővel történő vizsgálatához, azt ajánljuk, hogy 
fele olyan hosszú vizsgálati időtartamokat alkalmazzanak, mint az 
ugyanakkora átmérőjű csővezetékek esetében szokásos.

a kezdeti nyomást, ami a szükséges p0 vizsgálati nyomást 
kb. 10%-kal lépi túl, először mintegy 5 percig fenn kell tartani. 
a Δp-hez szükséges nyomást aztán a következő, a különböző 
vizsgálati eljárásokra (la, lB, lc vagy ld) felállított táblázatban 
található vizsgálati nyomásnak megfelelően kell beállítani. ha a 
vizsgálati idő lejárta után mért nyomáscsökkenés kisebb, mint a 
táblázatban megadott érték, akkor a csővezeték megfelel a követelmé-
nyeknek.
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Vizsgálati nyomás, nyomáscsökkenés és vizsgálati időtartam a levegővel végzett vizsgálatokhoz

Vizsgálati P0*) Megengedett Vizsg. idő (min)
eljárás mbar ∆p **) DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD

(kPa) mbar (kPa) 110–200 250–315 400 500–630 710–800
la 10 2,5 5 7 10 14 19

(1) (0,25)
lB 50 10 4 6 7 11 15

(5) (1)
lc 100 15 3 4 5 8 11

(10) (1,5)
ld 200 15 1,5 2 2,5 4 5

(20) (1,5)
*) atmoszférikus nyomás feletti nyomás      **) nyomáscsökkenés

a vizsgálati időtartam mérési hibahatára 5 s.

a nevezett európai szabvány nem tartalmazza a negatív nyomással 
(vákuum) végzett vizsgálatok vizsgálati követelményeit, mivel jelenleg 
ezen a téren még nem állnak kellő tapasztalatok rendelkezésre. a 
nyomáscsökkenés mérésére használt eszközöknek a mérést egy 10% 
Δp hibahatár betartásával kell biztosítaniuk. a vizsgálati időtartam 
mérési hibahatára 5 s.

Vízzel történő vizsgálat (eljárás „W“)
Vizsgálati nyomás
a vizsgálati nyomás az a nyomás, amelyik a vizsgált szakasznak az 
előírásoktól függően az áramlástól felfelé vagy lefelé elhelyezkedő 
akna talajszintig történő feltöltéséből adódik – maximálisan 50 kpa és 
minimálisan 10 kpa, a csőtestben mérve.
ennél magasabb vizsgálati nyomásokat olyan csővezetékek esetében 
lehet megadni, amiket olyan üzemi körülményekre terveztek, hogy az 
üzemeltetésük folyamatosan vagy átmenetileg túlnyomás alatt történik.

Előkészítési idő
a csővezetékek és/vagy akna feltöltése és a szükséges vizsgálati 
nyomás elérése után előkészítési időre lehet szükség.

rendszerint 1 óra elegendő.

A vizsgálat időtartama
a vizsgálatnak legalább 30 ± 1 percig kell tartania.

Vizsgálati követelmények
a nyomást az előre meghatározott vizsgálati nyomás 1 kpa-ján belül 
fenn kell tartani úgy, hogy a vezetéket vízzel töltik fel. mérni kell és fel 
kell jegyezni azt a teljes vízmennyiséget, amit a fenti követelmény 
eléréséhez a vizsgálat során a rendszerbe juttattak, valamint a 
szükséges vizsgálati nyomáson a mindenkori nyomómagasságot.
a vizsgálati követelmény akkor teljesül, ha a rendszerbe juttatott víz 
térfogata nem több, mint:

 - 0,15 l/m2, 30 perc alatt, csővezetékek esetén
 - 0,20 l/m2, 30 perc alatt, aknákkal kiépített csővezetéknél
 - 0,40 l/m2, 30 perc alatt, aknák és ellenőrző nyílások esetén

a m2 a benedvesített belső csőfelületet jelenti.

Az egyes kötések vizsgálata
ha nem írtak elő mást, akkor a > dn/od 1000 vezetékek esetében a 
teljes csővezeték vizsgálata helyett lehetőség van az egyes kötések 
vizsgálatának az elismerésére. ha nem írtak elő mást, akkor az egyes 
csőkötések vizsgálatánál a „W” vizsgálathoz a felületet egy 1 m hosszú 
csőszakasz felületének megfelelően kell kiválasztani. a vizsgálati 
követelmények megegyeznek a fentebb leírtakkal.

Képzettség
a képzettségre vonatkozóan következőket kell figyelembe venni:
 - a fektetéshez és annak ellenőrzéséhez megfelelően képzett 
személyzetnek kell rendelkezésre állnia.
 - a megbízó által alkalmazott vállalkozóknak rendelkezniük kell azokkal 
a képesítésekkel, amik szükségesek a munka elvégzéséhez.
 - a megbízóknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a megbízottak 
rendelkeznek a szükséges képzettségekkel.
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STATIKAI SZÁMíTÁS 
AZ ATV-dVWK-A 127 MunKAlAp, 3. KIAdÁS SZERInT, 2000. AuG.

Műszaki alapok
a csővezetékek és aknák olyan műszaki szerkezetek, amelyeknél az 
egyes szerkezeti egységek, az ágyazás és a feltöltés együtthatása 
képezi a stabilitás és az üzembiztonság alapját. a beszállított alkotóré-
szek, mint a csövek, csőidomok és tömítőanyagok a helyszínen 
elvégzendő teljesítéssekkel együtt, amilyenek az ágyazat elkészítése, 
a csőkötések kialakítása, az oldalsó- és főfeltöltés elkészítése képezik 
azokat a lényeges tényezőket, amik biztosítják az építmény rendelte-
tésszerű működését.

Általános tudnivalók
a földbe fektetett műanyag csövek és idomdarabok elasztikusan 
viselkednek, azaz rugalmasabbak a környező talaj anyagánál. 
a csövek és idomdarabok egy kívánatos, csekély mértékű alakváltozás 
folytán felveszik a terhelést, és aktiválják a borítás támasztóerőit. 
a statikai számítás figyelembe veszi a terheléseket, a talajjellemzőket, 
valamint a csövek jellemző értékeit.
kevésbé szilárd talajoknál ügyelni kell arra, hogy az ágyazat és a cső 
burkolata ne nyomódhasson a környező talajba, mivel ezzel számotte-
vően csökkennének a támasztóerők. ennek elkerülése érdekében 
ajánlott ilyenkor a csőköpenyt egy szakadásmentes fátyolszövettel/
geotextíliával körbecsavarni, és szükség esetén az építési munkagödör 
alját stabilizálni.

A terhelésfelvétel biztosítása
az építkezés megkezdése előtt az en 752-3 és en 1295-1 szabvá-
nyokkal összhangban igazolni kell, el kell dönteni vagy előre meg kell 
adni a csővezeték teherbíró képességét.
a fektetési munkát oly módon célszerű ellenőrizni, hogy biztosítják a 
tervezési dokumentumokból adódó terhelésfelvételeket, vagy 
hozzáigazítják azokat a megváltozott körülményekhez.
a terhelésfelvételeket a következő tényezők és ezek változásai 
befolyásolják:
 - a kialakított árokszélesség és a számításnál használt árokszélesség 
közötti különbség
 - a kialakított árokmélység és a számításnál használt árokmélység 
közötti különbség
 - az árokbiztosítás módja és eltávolításának kihatásai
 - a tömörítés foka a vezetékövezetben
 - a főfeltöltés tömörítési foka
 - csőágyazás és árokfenék
 - forgalom az építkezés helyén és időszakos terhelések
 - talajfajták és -jellemzők (pl. altalaj, árokfalak, feltöltéshez használt 
anyag)
 - árokforma (pl. lépcsők vagy rézsűs falú árok)
 - az altalaj és a talaj milyensége (pl. fagyás vagy olvadás, eső, hó, 
elárasztás miatt)
 - talajvízszint

 - további csővezetékek ugyanabban az árokban
 - elvezetett víz hőmérséklete: a hőmérséklet vonatkozásában ajánlott 
alkalmazási területek túllépése is (alkalmazási területek/típusok 
áttekintése táblázat) negatívan befolyásolhatja a rendszer statikai 
viselkedését/szilárdságát. a magas hőmérsékleteknél (pl. rövid időn 
keresztül 90 °c) alacsonyabb értékű e-modulust a statikai számítá-
soknál figyelembe kell venni.

Megengedett beépítési mélységek
a különböző beépítési feltételek és csőtípusok esetén megengedett 
beépítési mélységekről ebben a fejezetben a statikai számításoknál 
található további információ.
kétség esetén, pl. a megadottól eltérő fektetési mélységeknél, ajánljuk 
egy statikai számítás elvégzését (ld. objektum-kérdőív).

A számítások alapjai

PVC-U
Rugalmassági modulus:
Rövid idejű: 3600 n/mm2

Hosszú idejű: 1750 n/mm2

Rövid idejű hajlító szilárdság:     90 n/mm2

Tartós hajlító szilárdság:     50 n/mm2

PP-B/PP-HM
Rugalmassági modulus: rövid idejű 1250 n/mm2 1700 n/mm2

Rugalmassági modulus: hosszú idejű 312 n/mm2 425 n/mm2

Rövid idejű hajlító szilárdság: 39 n/mm2

Tartós hajlító szilárdság: 17 n/mm2

Megengedett alakváltozás
valamennyi aWadukT csőrendszer hajlékony és rugalmas szerkezeti 
elemekből áll. Beépített állapotban kívánatos és elfogadható az elemek 
ellenőrzött mértékű alakváltozása, mivel a cső és a talaj egy hordozó-
rendszert képeznek.

a tartós alakváltozás mértéke (max.): 6% egy 2,5-szeres biztonságnál, 
ill. 9% egyes indokolt egyedi esetekben az aTv-dvWk munkalap 
a 127 (3. kiadás) szerinti nem lineáris igazolással.
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Talajfajták

Csoport Fajsúly Belső súrló- Alakváltozási modulus EB [N/mm2] Dpr %-ban megadott tömörítési foknál

B dási szög
kN/m3 Dpr = 85 90 92 95 97 100

g 1 20 35 2,0 6 9 16 23 40
g 2 20 30 1,2 3 4   8 11 20
g 3 20 25 0,8 2 3   5   8 13
g 4 20 20 0,6 1,5 2   4   6 10

A G1–G4 talajcsoportok adatai
1. csoport: nem kötött talajok

2. csoport: gyengén kötött talajok

Szemcseméret Szemcseméret

Megnevezés < = 0,06 
mm > 2 mm Megkülönböztető jegy Példák

GE szűk szemhalmazhatárú 
kavicsok

< = 5% > 40%
meredek szemcsegörbe, egy domináns 
szemcseméret-tartomány

folyami és parti kavics, teraszkavics, 
moréna kavics, vulkáni salak és hamu

GW Tág szemhalmazhatárú 
kavics-homok keverékek

< = 5% > 40%
Több szemcseméret-tartományban 
folyamatosan áthaladó szemcsegörbe

folyami és parti kavics, teraszkavics, 
moréna kavics, vulkáni salak és hamu

GI
szakaszos 
szemhalmazhatárú 
kavics-homok keverékek

< = 5% > 40%
egy vagy több szemcseméret hiánya miatt 
lépcsős lefutású szemcsegörbe

folyami és parti kavics, teraszkavics, 
moréna kavics, vulkáni salak és hamu

SE szűk szemhalmazhatárú 
homokok

< = 5% < = 40%
meredek szemcsegörbe, egy domináns 
szemcseméret-tartomány

dűne- és futóhomok, völgyi homok (Berlini 
homok), medence homok, tercier homok

SW Tág szemhalmazhatárú 
homok-kavics keverékek

< = 5% < = 40%
Több szemcseméret-tartományban 
folyamatosan áthaladó szemcsegörbe

moréna homok, terasz homok,
parti homok

SI
szakaszos 
szemhalmazhatárú 
homok-kavics keverékek

< = 5% < = 40%
egy vagy több szemcseméret hiánya miatt 
lépcsős lefutású szemcsegörbe

moréna homok, terasz homok,
parti homok

Szemcseméret Szemcseméret

Megnevezés < = 0,06 
mm > 2 mm Megkülönböztető jegy Példák

GU kavics-iszap keverékek 5–15% > 40%
Tágan vagy szakaszosan lépcsőzött 
szemcsegörbe,
a finomszemcse hányad iszapos

mállott kavics, omladék, agyagos kavics, 
kőzetagyag

GW kavics-agyag 
keverékek

5–15% > 40%
Tágan vagy szakaszosan lépcsőzött 
szemcsegörbe,
a finomszemcse hányad agyagos

mállott kavics, omladék, agyagos kavics, 
kőzetagyag

SU homok-iszap keverékek 5–15% < = 40%
Tágan vagy szakaszosan lépcsőzött 
szemcsegörbe,
a finomszemcse hányad iszapos

felszíni homok

db homok-agyag 
keverékek

5–15% < = 40%
Tágan vagy szakaszosan lépcsőzött 
szemcsegörbe,
a finomszemcse hányad agyagos

agyagos homok, kúszóhomok
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3. csoport: kötött kevert talajok, iszap

4. csoport: kötött talajok

Szemcseméret Szemcseméret

Megnevezés < = 0,06 
mm > 2 mm Megkülönböztető jegy Példák

GŪ kavics-iszap keverékek 15–40% > 40%
Tágan vagy szakaszosan lépcsőzött 
szemcsegörbe, a finomszemcse hányad iszapos

mállott kavics, omladék, agyagos kavics, 
kőzetagyag

GT kavics-agyag 
keverékek

15–40% > 40%
Tágan vagy szakaszosan lépcsőzött 
szemcsegörbe, a finomszemcse hányad agyagos

mállott kavics, omladék, agyagos kavics, 
kőzetagyag

SŪ homok-iszap keverékek 15–40% < 40%
Tágan vagy szakaszosan lépcsőzött 
szemcsegörbe, a finomszemcse hányad iszapos

folyóparti agyag, homokos lösz

ST homok-agyag 
keverékek

15–40% < 40%
Tágan vagy szakaszosan lépcsőzött 
szemcsegörbe, a finomszemcse hányad agyagos

kőzetagyag, kőzethordalék

UL kis plaszticitású iszapok >40%
alacsony száraz szilárdság, gyors rázóteszt-
reakció, dagasztásos kísérletnél nincs, vagy kicsi 
képlékenység

lösz, folyami agyag

UM közepes plaszticitású 
iszapok

> 40%
alacsony-közepes száraz szilárdság, lassú 
rázóteszt-reakció, dagasztásos kísérletnél kis-
közepes képlékenység

Tengeri agyag, medencei iszap

Szemcseméret

Megnevezés < = 0,06 
mm Megkülönböztető jegy Példák

TL kis plaszticitású agyagok > 40%
közepes-nagy száraz szilárdság, rázóteszt-reakció nincs vagy 
lassú, dagasztásos kísérletnél kis plaszticitás

kőzetagyag, agyagcsík

TM közepes plaszticitású 
agyagok

> 40%
nagy száraz szilárdság, rázóteszt-reakció nincs, dagasztásos 
kísérletnél közepes plaszticitás

löszös agyag, medencei agyag, keuper-
márga

TA kimondottan plasztikus 
agyagok

> 40%
nagyon nagy száraz szilárdság, nincs rázóteszt-reakció, 
dagasztásos kísérletnél hangsúlyos plaszticitás

Tarras, septarium agyag, jura agyag

OU

iszapos talajok szerves 
elegyrészekkel és 
organogén iszapos 
talajok

> 40%
közepes száraz szilárdság, lassú-gyors rázóteszt-reakció, 
dagasztásos kísérletnél közepes képlékenység

limnikus kovakőzet, kovaföld, termőtalaj

OT
agyagok szerves 
elegyrészekkel és 
organogén agyagok

> 40%
nagy száraz szilárdság, rázóteszt-reakció nincs, dagasztásos 
kísérletnél kimondott plaszticitás

iszap, agyag

OH

nagy és kevert 
szemcseméretű talajok 
humuszos jellegű 
elegyrészekkel

< = 40%
növényi jellegű elegyrészek, többnyire sötét színezet, penészes 
szag, izzítási veszteség max. kb. 20 tömeg%

Termőföld

OK

nagy és kevert 
szemcseméretű talajok 
meszes, kavicsos 
alakulatokkal

< = 40%
nem növényi jellegű elegyrészek, többnyire világos színezet, 
kis tömeg, nagy porozitás

meszes homok, tufás homok

UA iszapos talajok, idegen 
anyaggal feltöltve

- -
szemét, salak, építési törmelék, ipari 
hulladék
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a polimer alapanyagú vízelvezetőcsatorna-csövek hidraulikus 
méretezéséhez a prandtl-colebrook-féle fizikai és kísérleti alapokon 
nyugvó képlet szolgál alapul. a számításokra az aTv-dvWk munkalap 
a110 „szennyvízcsatornák hidraulikus számításának irányelve” szerint 
kerül sor.

hIdRAulIKuS MÉRETEZÉS 
AZ ATV-dVWK-A 110 MunKAlAp SZERInT 

a csatornák fajtájától és kialakításától függően az irányelv megkülön-
bözteti egymástól az oldalsó befolyásokkal és tisztító/ellenőrző 
aknákkal kialakított normál szennyvízcsatornákat és az egyenes, 
oldalsó befolyások és tisztító/ellenőrző aknák nélküli szennyvízcsator-
nákat.
az aTv-dvWk-a 110 szerinti hidraulikus számításhoz szükséges 
adatok az objektum-kérdőívben kerültek összefoglalásra.

Az AWADUKT HPP csövek teljes feltöltése, kb-érték: 0,25

lejtés DN/OD 110 DN/OD 160 DN/OD 200 DN/OD 250 DN/OD 315 DN/OD 400 DN/OD 500 DN/OD 630
 ‰-ben Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s)

2 2,9 0,37 7,8 0,47 14,1 0,55 25,5 0,63 47,1 0,73 88,5 0,86 159,4 0,99 293,1 1,14
3 3,5 0,45 9,6 0,58 17,4 0,67 31,5 0,78 58,1 0,91 109,1 1,05 196,4 1,21 360,8 1,40
4 4,1 0,52 11,2 0,68 20,2 0,78 36,6 0,91 67,4 1,05 126,5 1,22 227,6 1,41 418,0 1,63
5 4,6 0,59 12,6 0,76 22,7 0,88 41,0 1,01 75,5 1,18 141,8 1,37 255,1 1,58 468,4 1,82
6 5,1 0,65 13,8 0,83 25,0 0,97 45,1 1,12 83,0 1,29 155,7 1,50 280,0 1,73 514,0 2,00
7 5,5 0,70 15,0 0,91 27,0 1,04 48,8 1,21 89,8 1,40 168,5 1,63 302,9 1,87 555,9 2,16
8 5,9 0,75 16,1 0,97 29,0 1,12 52,2 1,29 96,1 1,50 180,4 1,74 324,2 2,00 594,9 2,32
9 6,3 0,81 17,1 1,03 30,8 1,19 55,5 1,37 102,1 1,59 191,5 1,85 344,2 2,13 631,6 2,46
10 6,7 0,86 18,0 1,09 32,5 1,26 58,6 1,45 107,7 1,68 202,1 1,95 363,2 2,25 666,3 2,59
15 8,2 1,05 22,2 1,34 40,0 1,55 72,1 1,78 132,5 2,07 248,3 2,40 446,1 2,76 818,2 3,18
20 9,5 1,21 25,7 1,55 46,3 1,79 83,4 2,06 153,3 2,39 287,4 2,78 516,1 3,19 946,3 3,68
25 10,7 1,37 28,8 1,74 51,9 2,01 93,5 2,31 171,7 2,68 321,7 3,11 577,7 3,57 1059,1 4,12
30 11,7 1,50 31,6 1,91 56,9 2,20 102,5 2,54 188,3 2,94 352,8 3,41 633,5 3,92 1161,2 4,52
40 13,6 1,74 36,6 2,21 65,9 2,55 118,6 2,94 217,8 3,40 408,0 3,94 732,4 4,53 1342,3 5,22
50 15,2 1,94 41,0 2,48 73,8 2,86 132,8 3,29 243,8 3,80 456,7 4,41 819,7 5,07 1502,0 5,85
60 16,7 2,13 45,0 2,72 80,9 3,13 145,6 3,60 267,4 4,17 500,6 4,84 898,5 5,56 1646,3 6,41
70 18,1 2,31 48,6 2,94 87,4 3,38 157,4 3,90 289,0 4,50 541,1 5,23 971,0 6,00 1779,1 6,92
80 19,3 2,47 52,0 3,14 93,6 3,62 168,4 4,17 309,1 4,82 578,7 5,59 1038,5 6,42 1902,6 7,40
90 20,5 2,62 55,2 3,33 99,3 3,84 178,7 4,42 328,0 5,11 614,1 5,93 1101,9 6,81 2018,7 7,86
100 21,6 2,76 58,2 3,51 104,7 4,05 188,5 4,67 345,9 5,39 647,5 6,26 1161,8 7,18 2128,4 8,28

Az AWADUKT HPP csövek teljes feltöltése, kb-érték: 0,5

lejtés DN/OD 110 DN/OD 160 DN/OD 200 DN/OD 250 DN/OD 315 DN/OD 400 DN/OD 500 DN/OD 630
 ‰-ben Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s)

2 2,7 0,35 7,3 0,44 13,2 0,51 23,8 0,59 44,0 0,69 82,7 0,80 149,1 0,92 274,3 1,07
3 3,3 0,42 9,0 0,54 16,2 0,63 29,3 0,73 54,1 0,84 101,8 0,98 183,3 1,13 337,0 1,31
4 3,8 0,49 10,4 0,63 18,8 0,73 34,0 0,84 62,7 0,98 117,8 1,14 212,1 1,31 389,9 1,52
5 4,3 0,55 11,7 0,71 21,1 0,82 38,1 0,94 70,2 1,09 131,9 1,27 237,5 1,47 436,5 1,70
6 4,7 0,60 12,8 0,77 23,1 0,89 41,8 1,03 77,0 1,20 144,7 1,40 260,5 1,61 478,6 1,86
7 5,1 0,65 13,9 0,84 25,0 0,97 45,2 1,12 83,3 1,30 156,5 1,51 281,6 1,74 517,4 2,01
8 5,5 0,70 14,8 0,89 26,8 1,04 48,4 1,20 89,1 1,39 167,4 1,62 301,2 1,86 553,4 2,15
9 5,8 0,74 15,8 0,95 28,4 1,10 51,4 1,27 94,6 1,47 177,7 1,72 319,7 1,98 587,3 2,29
10 6,1 0,78 16,6 1,00 30,0 1,16 54,2 1,34 99,8 1,56 187,4 1,81 337,2 2,08 619,3 2,41
15 7,5 0,96 20,4 1,23 36,8 1,42 66,5 1,65 122,5 1,91 230,0 2,22 413,7 2,56 759,7 2,96
20 8,7 1,11 23,6 1,43 42,6 1,65 76,9 1,90 141,6 2,21 265,8 2,57 478,2 2,96 878,0 3,42
25 9,8 1,25 26,5 1,60 47,7 1,85 86,1 2,13 158,5 2,47 297,5 2,87 535,0 3,31 982,3 3,82
30 10,7 1,37 29,0 1,75 52,3 2,02 94,4 2,34 173,7 2,71 326,1 3,15 586,3 3,62 1076,5 4,19
40 12,4 1,59 33,6 2,03 60,5 2,34 109,1 2,70 200,8 3,13 376,8 3,64 677,6 4,19 1243,9 4,84
50 13,9 1,78 37,6 2,27 67,7 2,62 122,1 3,02 224,7 3,50 421,5 4,07 757,9 4,69 1391,3 5,41
60 15,2 1,94 41,2 2,49 74,2 2,87 133,8 3,31 246,2 3,84 462,0 4,46 830,6 5,14 1524,6 5,93
70 16,5 2,11 44,5 2,69 80,2 3,10 144,6 3,58 266,1 4,15 499,2 4,82 897,4 5,55 1647,2 6,41
80 17,6 2,25 47,6 2,87 85,8 3,32 154,7 3,83 284,5 4,43 533,8 5,16 959,6 5,93 1761,3 6,85
90 18,7 2,39 50,5 3,05 91,0 3,52 164,1 4,06 301,9 4,71 566,3 5,47 1018,0 6,29 1868,4 7,27
100 19,7 2,52 53,3 3,22 96,0 3,71 173,0 4,28 318,3 4,96 597,0 5,77 1073,3 6,64 1969,8 7,67
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Az AWADUKT PVC SN 8 csövek teljes feltöltése, kb-érték: 0,25

lejtés DN/OD 110 DN/OD 160 DN/OD 200 DN/OD 250 DN/OD 315 DN/OD 400 DN/OD 500
‰-ben Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s)
2 3,2 0,38 8,6 0,48 15,5 0,56 28,1 0,65 51,9 0,75 97,5 0,88 175,6 1,01
3 3,9 0,46 10,6 0,60 19,2 0,69 34,8 0,80 64,0 0,93 120,2 1,08 216,3 1,24
4 4,6 0,55 12,3 0,69 22,3 0,80 40,3 0,93 74,3 1,08 139,4 1,25 250,7 1,44
5 5,1 0,61 13,9 0,78 25,0 0,90 45,3 1,04 83,3 1,21 156,3 1,40 281,0 1,61
6 5,6 0,66 15,2 0,85 27,5 0,99 49,7 1,14 91,5 1,32 171,5 1,54 308,4 1,77
7 6,1 0,72 16,5 0,93 29,8 1,07 53,8 1,24 99,0 1,43 185,6 1,67 333,6 1,92
8 6,5 0,77 17,7 0,99 31,9 1,15 57,6 1,32 106,0 1,53 198,7 1,78 357,1 2,05
9 7,0 0,83 18,8 1,06 33,9 1,22 61,2 1,41 112,6 1,63 211,0 1,89 379,1 2,18
10 7,4 0,88 19,8 1,11 35,8 1,29 64,6 1,48 118,8 1,72 222,6 2,00 400,0 2,30
15 9,1 1,08 24,4 1,37 44,1 1,59 79,5 1,83 146,0 2,11 273,5 2,46 491,3 2,82
20 10,5 1,25 28,3 1,59 51,0 1,83 92,0 2,11 169,0 2,45 316,5 2,84 568,3 3,26
25 11,8 1,40 31,7 1,78 57,2 2,06 103,1 2,37 189,3 2,74 354,3 3,18 636,2 3,65
30 12,9 1,53 34,8 1,95 62,7 2,25 113,1 2,60 207,6 3,00 388,6 3,49 697,5 4,01
40 15,0 1,78 40,3 2,26 72,6 2,61 130,8 3,01 240,1 3,48 449,3 4,03 806,5 4,63
50 16,8 1,99 45,2 2,54 81,3 2,92 146,5 3,37 268,8 3,89 502,9 4,51 902,5 5,18
60 18,4 2,18 49,5 2,78 89,1 3,20 160,6 3,69 294,7 4,27 551,3 4,95 989,3 5,68
70 19,9 2,36 53,5 3,00 96,3 3,46 173,6 3,99 318,5 4,61 595,8 5,35 1069,1 6,14
80 21,3 2,53 57,3 3,22 103,1 3,71 185,7 4,27 340,7 4,93 637,3 5,72 1143,4 6,57
90 22,6 2,68 60,8 3,41 109,4 3,93 197,1 4,53 361,5 5,23 676,2 6,07 1213,2 6,97
100 23,9 2,84 64,1 3,60 115,4 4,15 207,8 4,77 381,2 5,52 713,0 6,40 1279,2 7,35

Az AWADUKT PVC SN 8 csövek teljes feltöltése, kb-érték: 0,5

lejtés DN/OD 110 DN/OD 160 DN/OD 200 DN/OD 250 DN/OD 315 DN/OD 400 DN/OD 500
‰-ben Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s) Q (l/s) v (m/s)
2 3,0 0,36 8,0 0,45 14,5 0,52 26,3 0,60 48,5 0,70 91,2 0,82 164,3 0,94
3 3,6 0,43 9,9 0,56 17,9 0,64 32,4 0,74 59,7 0,86 112,1 1,01 201,9 1,16
4 4,2 0,50 11,5 0,65 20,7 0,74 37,5 0,86 69,1 1,00 129,8 1,17 233,7 1,34
5 4,7 0,56 12,9 0,72 23,2 0,83 42,0 0,97 77,4 1,12 145,4 1,31 261,6 1,50
6 5,2 0,62 14,1 0,79 25,5 0,92 46,1 1,06 84,9 1,23 159,4 1,43 286,9 1,65
7 5,6 0,66 15,3 0,86 27,6 0,99 49,9 1,15 91,8 1,33 172,4 1,55 310,2 1,78
8 6,0 0,71 16,3 0,92 29,5 1,06 53,4 1,23 98,3 1,42 184,4 1,66 331,8 1,91
9 6,4 0,76 17,4 0,98 31,3 1,13 56,7 1,30 104,3 1,51 195,7 1,76 352,2 2,02
10 6,8 0,81 18,3 1,03 33,1 1,19 59,8 1,37 110,0 1,59 206,4 1,85 371,4 2,13
15 8,3 0,98 22,5 1,26 40,6 1,46 73,4 1,69 135,1 1,96 253,3 2,27 455,6 2,62
20 9,6 1,14 26,0 1,46 47,0 1,69 84,9 1,95 156,2 2,26 292,9 2,63 526,7 3,03
25 10,8 1,28 29,2 1,64 52,6 1,89 95,0 2,18 174,8 2,53 327,7 2,94 589,2 3,38
30 11,8 1,40 32,0 1,80 57,7 2,07 104,2 2,39 191,6 2,77 359,2 3,22 645,8 3,71
40 13,7 1,63 37,0 2,08 66,7 2,40 120,4 2,77 221,4 3,20 415,1 3,73 746,3 4,29
50 15,3 1,82 41,4 2,32 74,6 2,68 134,7 3,10 247,7 3,59 464,4 4,17 834,8 4,80
60 16,8 1,99 45,4 2,55 81,8 2,94 147,7 3,39 271,5 3,93 508,9 4,57 914,8 5,25
70 18,2 2,16 49,0 2,75 88,4 3,18 159,6 3,67 293,4 4,25 549,8 4,94 988,4 5,68
80 19,4 2,30 52,4 2,94 94,5 3,40 170,6 3,92 313,7 4,54 588,0 5,28 1056,9 6,07
90 20,6 2,44 55,6 3,12 100,3 3,61 181,0 4,16 332,8 4,82 623,8 5,60 1121,2 6,44
100 21,8 2,59 58,7 3,30 105,7 3,80 190,9 4,39 350,9 5,08 657,6 5,90 1182,0 6,79

az aWadukT pp sn10 csövek kellő ráhagyással történő méretezésé-
hez a következő korrekció alkalmazható az aWadukT hpp-hez képest: 
Q: +3,5%  v: +1,0%.
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hv = töltési magasság teljes   
 feltöltésnél
 (= cső belső 
 átmérő)

Példa:
adott:
 - elvezetett vízmennyiség 40 l/s
 - lejtés 25 ‰
 - kb-érték 0,25

Az AWADUKT csövek részleges feltöltési diagramja

Qt = vízelvezetés részleges   
 feltöltésnél [l/s]
Qv = vízelvezetés teljes feltöltésnél 
[l/s]
vt = folyási sebesség
 részleges feltöltésnél [m/s]
vv = folyási sebesség
 teljes feltöltésnél [m/s]
ht = töltési magasság részleges  
 feltöltésnél

Részleges feltöltési diagram

tV0 0,40 0,80 1,00 1,20

0,90

0,70

0,50

0,30

0,10

0

Ht 
Hv 

Qt  = 0,75
Qv 

V t  = 1,16
V v 

 :Qt 
Qv 

 
Vv

Q V

- 1,16- 0,77

keressük:
 - aWadukT pp sn10 cső 
 - méretét
 - folyássebességet

Megoldás:
az ábrából leolvasva 
(hpp, teljes feltöltés):
dn 200 szennyvízcső 
(dn 160 túlságosan kicsi)
vv ≈ 2,01 m/s
Qv ≈ 51,9 l/s
Qt  40 l/s   = ´ ≈ 0,77 
Qv  51,9 l/s

az ábra alapján (részleges 
feltöltés)
 Qt  = 0,77
 Qv

 vt  ≈ 1,16
 vv

vt ≈ 1,16 · vv

vt ≈ 2,3 m/s
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VEGySZERÁllÓSÁG 
pVC-u, pp AlApAnyAGú AWAduKT CSöVEK

Csőalapanyagok:
az aWadukT csövek, -csőidomok és -tömítőgyűrűk kiváló ellenálló 
képességgel rendelkeznek sok, a szennyvizekben előforduló vegyi 
anyaggal szemben. ez a vegyszerállóság a ph 1 (savas) és ph 13 
(lúgos) értékek között áll fenn. ipari szennyvizek elvezetése esetén – 
függetlenül azok ph-értékétől – meg kell vizsgálni a csövek vegyszer-
állóságát. erre vonatkozó részletes információkat – különösen a 
különböző vegyi anyagok koncentrációja és hőmérséklete vonatkozá-
sában – a következő din-szabványok mellékletei, ill. rehau-anyagla-
pok tartalmazzák:

PVC-U:
din 8061 1. melléklet: lágyítószer mentes polivinilkloridból készült 
csövek. pvc-u alapanyagú csövek és csővezetékdarabok vegyszerálló-
sága.
avo200: rehau anyaglap 

PP:
din 8078 1. melléklet: polipropilén (pp) csövek. csövek és csőveze-
tékdarabok vegyszerállósága.
avo030: rehau anyaglap
a fenti szabványok táblázataiban megadott adatok felvilágosítást 
adnak a felsorolt vegyszerek behatása alatt végbement változásokról 
tájékoztatnak olyan próbatesteken, amik nem voltak külső feszültség-
nek kitéve. az eredmények ezért nem használhatók minden további 
nélkül az összes alkalmazási esetre. feszültségnek kitett állapotban a 
vegyszerek egyidejű jelenléte negatív irányban befolyásolja az 
alapanyagok mechanikus tulajdonságait (feszültségrepedés következ-
tében fellépő korrózió).

Gumi tömítőgyűrűk
a felhasznált gumifajták jó vegyszerálló képességgel rendelkeznek, 
azonban bizonyos észterek, ketonok és aromás és klórozott szénhidro-
gének szennyvízben való jelenléte mellett a gumi tömítések erősen 
megduzzadnak, ami a csőkötések meghibásodásához vezethet. 
az aWadukT hpp és aWadukT pp sn10 csöveket alapkivitelben 
epdm-tömítésekkel szállítjuk. alternatívaként az aWadukT hpp és 
aWadukT pp sn10 csövek olaj-, zsír- és benzinálló nBr-tömítésekkel 
is szállíthatók.
kétséges esetben ajánlatos a csövek és tömítőanyagok alkalmazható-
ságát már meglévő berendezéseken letesztelni, vagy egy laboratóri-
umban bevizsgáltatni. ezzel kapcsolatban forduljanak cégünk 
alkalmazástechnikai részlegének munkatársaihoz.
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aWadukT pp sn4
din en 1852

aWadukT pp sn10
din en 1852

aWadukT hpp
din en 1852

aWadukT pvc sn8
din 8062 (3-as sorozat)
din en 1401-1 lágyítószer mentes polivinilklorid (pvc-u)

CSöVEKRE ÉS CSőIdoMoKRA VonATKoZÓ 
SZAbVÁnyoK
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DIN EN 476:
gravitációs vízelvezető rendszerként kialakított szennyvízcsatornák és 
-vezetékek szerkezeti elemeivel szemben felállított általános követel-
mények

DIN EN 681:
rugalmas tömítések – a vízellátás és -elvezetés területén alkalmazott 
csőkötéstömítések anyagkövetelményei

DIN EN 752-3:
épületeken kívüli vízelvezető rendszerek – 3. rész: Tervezés

DIN 1054:
építési alapok – építési alapok megengedett terhelése

DIN 1055:
2. rész: építmények teherfelvétele

DIN 1072:
utak és közúti hidak teherfelvétele

DIN EN 1610:
szennyvízcsatornák és -vezetékek fektetése és vizsgálata

DIN 1986:
Területek víztelenítésére szolgáló berendezések

DIN 4022:
építési területek és talajvíz

DIN 4060:
elasztomer alapanyagú tömítő darabok szennyvízcsatornák és –veze-
tékek csőkötéseihez

DIN 4124:
építési gödrök és –árkok

DIN 18300:
voB-építési munkáknál alkalmazott tömítésekre vonatkozó rendelet, c 
rész: általános műszaki szerződési feltételek építési munkákra (aTv), 
földmunkák

DIN 18305:
voB-építési munkáknál alkalmazott tömítésekre vonatkozó rendelet: 
általános műszaki szerződési feltételek építési munkákra (aTv), 
vízmegtartási munkák

DIN 18306:
voB-építési munkáknál alkalmazott tömítésekre vonatkozó rendelet: 
általános műszaki szerződési feltételek építési munkákra (aTv), 
vízelvezető csatornákon végzett munkák

Repülőterek vízelvezetése c. tájékoztató, 
kiadta a német közúti kutató Társaság [forschungsgesellschaft für 
straßenwesen e.v.]

Talajtömörítés az útépítésben c. tájékoztató, 
kiadta a német közúti kutató Társaság [forschungsgesellschaft für 
straßenwesen e.v.]

ZTV A-StB 97
kiegészítő műszaki szerződési feltételek és irányelvek a közlekedési 
felületeken végzett árkolási munkákra.

ZTVE-StB 94:
Útépítési földmunkákra vonatkozó irányelvek. kiadta a német 
közlekedési minisztérium a zTve-stB 94 mellékleteként.

ATV-DVWK-A 127:
vízelvezető csatornák és -vezetékek statikai számításainak irányelve

ATV-DVWK-A 139:
szennyvízvezetékek és -csatornák beépítése és vizsgálata

ATV-DVWK-A 142:
víznyerő területeken kiépített szennyvízvezetékek és -csatornák

a szakmai szövetségek, ill. munkavédelmi felügyeletek által kiadott 
munkavédelmi előírásokat minden esetben be kell tartani.

EGyÉb VonATKoZÓ SZAbVÁnyoK 
ElőíRÁSoK ÉS IRÁnyElVEK
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jAVASolT VIZSGÁlATI jEGyZőKönyV
VíZZÁRÓSÁGI VIZSGÁlAT A dIn En 1610 SZERInT

Tervezett építési munka:

Megbízó: 
Fektetés:
Tervező:

Utca: 
Irányítószám/hely:

Tel./fax/e-mail:

Kapcsolattartó:

Csatornacső-rendszer: AWADUKT HPP AWADUKT PP SN4

AWADUKT PP SN10

AWADUKT PVC SN8 .......................................

csatlakozó csatorna -tól -ig

főcsatorna -tól -ig

névleges átmérő dn/od

ellenőrző akna sz. sz. sz.

vizsgált hossz m

előkészítési idő: rendszerint egy óra, a vizsgálat időtartama 30 ± 1 perc

 Víznyomás-vizsgálat DIN EN 1610 szerint

Feltöltési 
mennyiség
l/m, kb.

Előírt értékek Max. megengedett vízbevitel l/m
Vízbevitel 

Vizsgálati nyomásr Eredmény

bar Vízbevitel l/Hltg/S

l/m l/Hltg (liter/víztartás/akna)

dn/od 110: 8,5 max. vizsgálati nyomás 0,5 bar dn/od 110: 0,04 max.

dn/od 125: 11 max. vizsgálati nyomás 0,1 bar dn/od 125: 0,05 min.

dn/od 160: 18  dn/od 160: 0,07

dn/od 200: 28 vízbevitel, a benedvesített dn/od 200: 0,09

dn/od 250: 44 belső csőfelületre vonatkoztatva: dn/od 250: 0,11

dn/od 315: 71 max. 0,15 l/m² csővezetékeknél dn/od 315: 0,14

dn/od 400: 113 max. 0,20 l/m² csővezetékeknél dn/od 400: 0,17

dn/od 500: 177     beleértve az aknákat dn/od 500: 0,22

dn/od 630: 283 max. 0,40 l/m² aknákra dn/od 630: 0,28

dn/od 710: 361     és ellenőrző nyílásokra dn/od 710: 0,31

dn/od 800: 460 dn/od 800: 0,36

aknák
dn/id 1000: 785

Követelmények teljesülnek igen nem nem került elvégzésre
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jAVASolT VIZSGÁlATI jEGyZőKönyV
VíZZÁRÓSÁGI VIZSGÁlAT A dIn En 1610 SZERInT

Levegős nyomáspróba a DIN EN 1610 szerint

    túlnyomás

    vákuum (nem din en 1610 szerint)

vizsgálati vizsg. nyomás max. meg- vizsgálat időtartama (perc) eredmény

eljárás* p0 mbar engedett nyomáscsökkenés

nyomáscsökkenés mbar

p mbar

dn/od dn/od dn/od dn/od dn/od

110–200 250–315 400 500–630 710–800

la 10 2,5 5 7 10 14 19

lB 50 10 4 6 7 11 15

lc 100 15 3 4 5 8 11

ld 200 15 1,5 2 2,5 4 5

az előtöltési idő min. 5 perc

követelmények teljesülnek igen nem nem került elvégzésre

Megjegyzések/kiegészítések:

Dátum:

Aláírások:

* a gyakorlatban többnyire az ld vizsgálati eljárást alkalmazzák. nagyobb (> 800 mm) névleges átmérőnél munkavédelmi okokból az lc eljárás alkalmazása, ill. 
vízzel történő vizsgálat végrehajtása ajánlott.
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STATIKAI SZÁMíTÁSoKRA VonATKoZÓ AdAToK
GRAVITÁCIÓS VEZETÉKEK
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Építkezés megnevezése:

Megbízó: 
Fektetést végzi:
Tervező:

Utca: 
Irányítószám/hely:

Tel./fax/e-mail:

Kapcsolattartó:

Építési fázis: Tervezés ajánlat megbízás

Csatornacső-rendszer: AWADUKT HPP AWADUKT PVC SN8

AWADUKT PP SN10 .......................................

AWADUKT PP SN4

Méret: dn/od.................. dn/od.................. dn/od..................

Mennyiség (fm) kb. ....................m kb. ....................m kb. ....................m

Befedési vastagság min h= .............m min h= .............m min h= .............m

a csőtest felett: max h= .............m max h= .............m max h= .............m

Talajvíz:  van
    - csőfenék feletti magasság
      ................m
    - befedési vastagságnál
      ................m

 nincs

 van
    - csőfenék feletti magasság
      ................m
    - befedési vastagságnál
      ................m

 nincs

 van
    - csőfenék feletti magasság
      ................m
    - befedési vastagságnál
      ................m

 nincs

Vízfeltöltés, pl. duzzasztó csatorna

Méret: dn/od dn/od dn/od

Talajcsoportok ATV-
DVWK-A 127  és DIN 18196 szerint:

1. csoport: nem kötött talajok
3. csoport: kötött kevert talajok

2. csoport: gyengén kötött talajok
4. csoport: kötött talajok

Árokfeltöltés 1 Tömörítési fok
dpr= ...............%

Tömörítési fok
dpr= ...............%

Tömörítési fok
dpr= ...............%

Talajcsoport 
aTv-dvWk-a 127

g1    g2    g3    g4 g1    g2    g3    g4 g1    g2    g3    g4

Vezetékövezet 2 Tömörítési fok
dpr= ...............%

Tömörítési fok
dpr= ...............%

Tömörítési fok
dpr= ...............%

Talajcsoport 
aTv-dvWk-a 127

g1    g2    g3    g4 g1    g2    g3    g4 g1    g2    g3    g4

Számítás az ATV-DVWK-A 127 szerint
kérjük, faxolja el az önhöz legközelebbi rehau értékesítési iroda részére.
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Környező talaj 3 Tömörítési fok
dpr= ...............%

Tömörítési fok
dpr= ...............%

Tömörítési fok
dpr= ...............%

Talajcsoport 
aTv-dvWk-a 127

g1    g2    g3    g4 g1    g2    g3    g4 g1    g2    g3    g4

Alaptalaj a cső alatt 4 Tömörítési fok
dpr= ...............%

Tömörítési fok
dpr= ...............%

Tömörítési fok
dpr= ...............%

Talajcsoport 
aTv-dvWk-a 127

g1    g2    g3    g4 g1    g2    g3    g4 g1    g2    g3    g4

Árokkialakítás: egyes árok egyes árok egyes árok

lépcsős árok lépcsős árok lépcsős árok

Többcsatornás árok Többcsatornás árok Többcsatornás árok

gátfeltöltés gátfeltöltés gátfeltöltés

Árokszélesség: b= ...................m b= ...................m b= ...................m

Rézsűszög: ß= ...................° ß= ...................° ß= ...................°

Méret: dn/od dn/od dn/od

1

2

2

3 3 

4 

b
ß

A csőárok feltöltésére vonatkozó feltételek
árokfeltöltés a vezetékövezet felett aTv-dvWk-a 127 szerint

A1
rétegenként a természetes fekvésű talaj irányában tömörített árokfeltöltés (a tömörítési fok igazolása nélkül).

A2
csőárok függőleges biztosítása vasszádpallókkal vagy könnyű szádfal-profilokkal, amiket csak a feltöltés után húznak ki. 
Biztosító lemezek vagy -eszközök, amiket a feltöltés során fokozatosan távolítanak el. Tömörítetlen árokfeltöltés. feltöltés 
beiszapolása (csak a g1 csoportba tartozó talajok).

A3 csőárok függőleges biztosítása szádfal-profilokkal, fapallókkal, biztosító lemezekkel és -eszközökkel, amiket csak a 
feltöltést követően távolítanak el.

A4
rétegenként a természetes fekvésű talaj irányában tömörített árokfeltöltés a zTve-stB által megkövetelt tömörítési 
fok igazolásával, siemens (berlini) dúcolásra is érvényes. az a4 borítási feltétel nem alkalmazható a g4 talajcsoport 
esetében.

B1 rétegenként a természetes fekvésű talaj irányában, ill. rétegenként a rézsűfeltöltésben tömörített ágyazat (a tömörítési 
fok igazolása nélkül).

B2 függőleges biztosítás a vezetékövezeten belül vasszádpallókkal vagy könnyű szádfal-profilokkal, amiket csak a feltöltés 
után húznak ki. Biztosítólemezek vagy -eszközök, azzal a feltétellel,
hogy a tömörítés ezek eltávolítása után is biztosított marad.

A csövek beágyazásának feltételei az árokfeltöltéshez

a tömörítés foka a vezetékövezetben
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Méret: dn/od.................. dn/od.................. dn/od..................

B3
függőleges biztosítás a vezetékövezeten belül szádfal-profilokkal, fapallókkal és tömörítéssel a biztosításhoz, amely az 
árokfenékig ér.

B4
rétegenként a természetes fekvésű talaj irányában, ill. rétegenként a rézsűfeltöltésben tömörített ágyazat a zTvestB 
szerint megkövetelt proctor-sűrűség igazolásával. a B4 ágyazási feltétel nem alkalmazható a g4 talajcsoport esetében.

Alá-

tömörítési

vastagság:

ts= ...................m ts= ...................m ts= ...................m

Közlekedési terhelés:  nincs  nincs  nincs

 lkW 12  lkW 12  lkW 12

 slW 30  slW 30  slW 30

 slW 60  slW 60  slW 60

 uic 71 egyvágányos  uic 71 egyvágányos  uic 71 egyvágányos

 uic 71 többvágányos  uic 71 többvágányos  uic 71 többvágányos

 reptéri terhelés Bfz
    ..............

 reptéri terhelés Bfz
    ..............

 reptéri terhelés Bfz
    ..............

 egyebek
    felületi terhelés
    ..............kn/m2

 egyebek
    felületi terhelés
    ..............kn/m2

 egyebek
    felületi terhelés
    ..............kn/m2

Útburkolat:  igen  nem  igen  nem  igen  nem

Alátámasztás a 
feszültség
igazolásához 
(2a)

 60°  60°  60°

 90°  90°  90°

 120°  120°  120°

 egyebek ............°  egyebek ............°  egyebek ............°

Különleges csőfektetési helyzetek vázlata:

t
s

Megjegyzések/kiegészítések:

Dátum:

Aláírás:
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(SN 16)
DN 160

Az AWADUKT HPP (SN16) a fenti keretadatok figyelembe vételével
0,5 m és 8 m között SLW 60 alatt további statikai számítás nélkül
alkalmazható. Eltérő beépítési feltételek esetén szíveskedjenek teljesen kitölteni a statikai 
kérdőívet, és faxon vagy e-mailben elküldeni az illetékes értékesítési irodának.

AWADUKT HPP (SN16) statikai számítás a DIN EN 1852 szerint
(DN 160 – DN 630)

Statikai számítás az ATV-DVWK-A 127 szerint

1 Keretfeltételek

Közlekedési terhelés: SLW 60 útburkolattal
Ágyazati anyag, vezetékövezet: Nem kötött talaj G1
Tömörítési fok, vezetékövezet: D pr = 95%
Környező talaj/Árokfeltöltés: Kötött kevert talaj G3
Tömörítési fok, környező talaj/
Árokfeltöltés: D pr = 92%
Árokszélesség (mérettől függően a DIN 4124, 
ill. DIN EN 1610 előírásainak megfelelően): 0,8 m – 1,7 m
Ágyazati-/árokfeltöltési feltétel: B1/A1 rétegenként a termett talaj esetén,
 ill. A2/B2 a dúcolás közbeni munkálatoknál
Rézsűszög: 60° / 90° (dúcolás)
Csőalátámasztási szög: 90°

2. Eredmények

A 110–630 névleges átmérőjű AWADUKT HPP a fenti keretadatok figyelembe vételével 
a következő beépítési eseteknél alkalmazható:

Befedési vastagság a cső 
felső pontja felett

Talajvíz a cső felső 
pontja felett

Eredmények, hosszú időre vonatkozóan

Deformálódás Horpadások elleni védelem

0,5 m - rendben rendben

0,5, m 0,3 m rendben rendben

8,0 m - rendben rendben

0,8 m 6,0 m rendben rendben

Határértékek az ATV-DVWK-A 127 előírásainak megfelelően:
Deformálódás: max. 6% (normális esetben), ill. max. 9% (indokolt esetekben)
Horpadások elleni védelem: min. 2,5

Szabványos beépítések
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AWADUKT SN10 statikai számítás a DIN EN 1852 szerint
(DN 110 – DN 630)

Statikai számítás az ATV-DVWK-A 127 szerint

construction
automotive
industry
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Az AWADUKT PP SN10 a fenti keretadatok figyelembe vételével 0,5 m és 6 m között SLW 60 
alatt további statikai számítás nélkül alkalmazható.
Eltérő beépítési feltételek esetén szíveskedjenek teljesen kitölteni a statikai kérdőívet,
és faxon vagy e-mailben elküldeni az illetékes értékesítési irodának.

1 Keretfeltételek

Közlekedési terhelés: SLW 60 útburkolattal
Ágyazati anyag, vezetékövezet: Nem kötött talaj G1
Tömörítési fok, vezetékövezet: D pr = 95%
Környező talaj/Árokfeltöltés: Kötött kevert talaj G3
Tömörítési fok, környező talaj/
Árokfeltöltés: D pr = 92%
Árokszélesség (mérettől függően a DIN 4124, 
ill. DIN EN 1610 előírásainak megfelelően): 0,8 m – 1,7 m
Ágyazati-/árokfeltöltési feltétel: B1/A1 rétegenként a termett talaj esetén,
 ill. A2/B2 a dúcolás közbeni munkálatoknál
Rézsűszög: 60° / 90° (dúcolás)
Csőalátámasztási szög: 90°

2. Eredmények

A 110–630 névleges átmérőjű AWADUKT PP SN10 a fenti keretadatok figyelembe vételével 
a következő beépítési eseteknél alkalmazható:

Befedési vastagság a cső 
felső pontja felett

Talajvíz a cső felső 
pontja felett

Eredmények, hosszú időre vonatkozóan

Deformálódás Horpadások elleni védelem

0,5 m - rendben rendben

0,5, m 0,3 m rendben rendben

6,0 m - rendben rendben

6.0 m 5,0 m rendben rendben

Határértékek az ATV-DVWK-A 127 előírásainak megfelelően:
Deformálódás: max. 6% (normális esetben), ill. max. 9% (indokolt esetekben)
Horpadások elleni védelem: min. 2,5

Szabványos beépítések
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A REHAU csAtoRnAtEcHnikA

AZ ELŐnYÖk ÁttEkintÉsE

AZ AwAscHAcHt REndsZER

ÚJ: AwAscHAcHt PP dn 800

sZERviZsZoLgÁLtAtÁsok

sZÁLLítÁsi PRogRAm dn 1000

sZÁLLítÁsi PRogRAm dn 800

sZÁLLítÁsi PRogRAm dn 600

AwAscHAcHt tARtoZÉkok BioFiLtERREL

EgYEdi AknÁk – tERmÉkvÁLtoZAtok

AwAscHAcHt PP dn 400/315
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alkalmazási terület szennyvíz/vegyes/esővíz
Általános megnevezés Tisztító- és ellenőrző akna Tisztító- és ellenőrző akna Tisztító- és ellenőrző akna Tisztító- és ellenőrző akna

Megnevezés aWasCHaCHT PP dn 1000 aWasCHaCHT PP dn 800 aWasCHaCHT PP dn 600 aWasCHaCHT dn 400/315

névleges átmérő (dn) dn 1000 dn 800 dn 600 dn 400/315
Járható igen igen nem nem

Anyag PP töltőanyagmentes, újrahasznosított anyagok és habosító adalékok hozzáadása nélkül PP töltőanyagmentes, újrahasznosított anyagok és habosító adalékok hozzáadása nélkül PP töltőanyagmentes, újrahasznosított anyagok és habosító adalékok hozzáadása nélkül PP adalékmentes/Pvc

kivitel (moduláris felépítés/monolitikus felépítés) moduláris/monolit hegesztett (opcionális) moduláris/monolit hegesztett (opcionális) moduláris moduláris

maximális beépítési mélység (ajánlott 8 m (5 m) 5 m (3 m) 5 m (3 m) 5 m (3 m)

maximális közlekedési terhelés sLw 60 (F900) méretig sLw 60 (F900) méretig sLw 60 (F900) méretig d 400

Felúszás elleni biztonság (megengedett talajvízszint a cső alsó pontja fölött) 5 m 5 m 5 m 3 m

csőcsatlakozások (tokos/hegeszthető) tokos csatlakozás/hegesztett kötés tokos csatlakozás/hegesztett kötés tokos csatlakozás/hegesztett kötés tokos kötés

Ráépített alkatrészek tömítettsége (csőcsatlakozás) 0,8 bar (2,4 bar) 1 bar (2,4 bar) 0,5 bar (2,4 bar) 0,5 bar (0,5 bar)

minimális beépítési mélység (d400 betonöntvény) 1,25 m / 0,79 m (beton fedőlemezzel) 1,04 m 1,01 m

csatorna kezdő aknája 0 + ++

Ellenőrző akna (pl. a csatorna állapotfelméréséhez) - ++

Bekötőakna 0 ++ ++ ++

Belvárosi alkalmazás helyszűke esetén 0 ++ +

Búvóakna tényleges leszálláshoz + ++

irányváltó akna dn 160–250 folyásfenékkel + ++

Felújítás nyitott építési móddal ++ ++

Búvóakna normál gyakoriságú bejáráshoz ++

irányváltó akna dn 315–630 folyásfenékkel ++

Akna (több) oldalsó beömléssel ++ + +

gravitációs vízelvezetés (csatornaakna) igen igen igen igen

szennyvíz nyomóvezeték (szivattyúakna) igen igen igen

szennyvíz nyomóvezeték (nyomáscsökkentő akna) igen igen igen

meredek szakaszokról történő vízelvezetés (energiatörő akna) igen, dn 200–500 befolyó/lefolyó igen, dn 160–200 befolyó/lefolyó igen, dn 110–160 befolyó/lefolyó

ikerakna (sw/Rw egy aknában) igen igen, dn 160

visszatorlódás ellen védett akna igen igen (kérésre)

Öblítőakna (önálló csatornaöblítő) igen

vízóra akna igen igen (kérésre)

dn 1200/1500 aknafenekek nagyobb csőméretekhez igen

diBt-engedély Z-42.1-400 Z-42.1-400 Z-42.1-404 Z-42.1-357

külső felügyelet mFPA weimar mFPA weimar mFPA weimar mFPA weimar

teljesített vonatkozó szabványok din En 13598-2, din En 476 din En 13598-2, din En 476 din En 13598-2, din En 476 din En 476

további teszteredmények/szakvélemény

Egyenes átfolyás dn 110–630 dn 110–400 dn 160–400

íves folyásfenék dn 110–500 (dn 400: max. 45°, dn 500 max. 30°) dn 110–315 dn 200 (30°, 60°, 90°)

oldalsó beömlések dn 110–315 dn 110–250

Flexibilis csatlakozások (± 7,5°) dn 160–315 dn 160–315 dn 160–315 nem

vegyi ellenálló-képesség pH 1–13 pH 1–13 pH 1–13 pH 1–13

Hőállóság -20 °c-tól rövid ideig akár 90 °c-ig is -20 °c-tól rövid ideig akár 90 °c-ig is -20 °c-tól rövid ideig akár 90 °c-ig is

Újrahasznosítható igen igen igen igen

idegen vízzel szemben tömített és biztonságos ideális tényleges leszálláshoz
gazdaságilag: alacsony anyagköltség az optimalizált 

aknaátmérőnek köszönhetően
ideális házi ellenőrzőaknaként területek vízelvezetéséhez

stabil és terhelhető nagy közlekedési terhelések alatt (sLw 60-ig) stabil és terhelhető nagy közlekedési terhelések alatt (sLw 60-ig) hosszú élettartamú: a korrózióálló PP növeli az élettartamot gyorsan és egyszerűen beépíthető a különböző rendszerelemeknek köszönhetően

magas talajvízszintnél is felúszásbiztos magas talajvízszintnél is felúszásbiztos biztonságos és könnyen karbantartható a narancssárga színnek köszönhetően drága eszközök nélkül beépíthető

a tanúsított, 100 éves élettartam garantálja a megtérülést hosszú élettartamú és tömített könnyű kezelhetőség. Alacsony bér- és eszközköltség
átvizsgáló, vizsgáló és tisztítókészülékek problémamentes 

bevezetése

1A fröccsöntött minőség polipropilénből könnyen ellenőrizhető és biztonságos az önsúlyból és a szerelésből adódó előnyök folytán abszolút tömítettség jellemzi és kevés karbantartást igényel

akna rugalmas építőkockaelv szerint, beépített létrával gazdaságos az optimális aknaátmérőnek köszönhetően

könnyen karbantartható aknakoncepció minden alkalmazási esetre tökéletesen kombinálható a dn 1000-rel
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Általános megnevezés Tisztító- és ellenőrző akna Tisztító- és ellenőrző akna Tisztító- és ellenőrző akna Tisztító- és ellenőrző akna

Megnevezés aWasCHaCHT PP dn 1000 aWasCHaCHT PP dn 800 aWasCHaCHT PP dn 600 aWasCHaCHT dn 400/315

névleges átmérő (dn) dn 1000 dn 800 dn 600 dn 400/315
Járható igen igen nem nem

Anyag PP töltőanyagmentes, újrahasznosított anyagok és habosító adalékok hozzáadása nélkül PP töltőanyagmentes, újrahasznosított anyagok és habosító adalékok hozzáadása nélkül PP töltőanyagmentes, újrahasznosított anyagok és habosító adalékok hozzáadása nélkül PP adalékmentes/Pvc

kivitel (moduláris felépítés/monolitikus felépítés) moduláris/monolit hegesztett (opcionális) moduláris/monolit hegesztett (opcionális) moduláris moduláris

maximális beépítési mélység (ajánlott 8 m (5 m) 5 m (3 m) 5 m (3 m) 5 m (3 m)

maximális közlekedési terhelés sLw 60 (F900) méretig sLw 60 (F900) méretig sLw 60 (F900) méretig d 400

Felúszás elleni biztonság (megengedett talajvízszint a cső alsó pontja fölött) 5 m 5 m 5 m 3 m

csőcsatlakozások (tokos/hegeszthető) tokos csatlakozás/hegesztett kötés tokos csatlakozás/hegesztett kötés tokos csatlakozás/hegesztett kötés tokos kötés

Ráépített alkatrészek tömítettsége (csőcsatlakozás) 0,8 bar (2,4 bar) 1 bar (2,4 bar) 0,5 bar (2,4 bar) 0,5 bar (0,5 bar)

minimális beépítési mélység (d400 betonöntvény) 1,25 m / 0,79 m (beton fedőlemezzel) 1,04 m 1,01 m

csatorna kezdő aknája 0 + ++

Ellenőrző akna (pl. a csatorna állapotfelméréséhez) - ++

Bekötőakna 0 ++ ++ ++

Belvárosi alkalmazás helyszűke esetén 0 ++ +

Búvóakna tényleges leszálláshoz + ++

irányváltó akna dn 160–250 folyásfenékkel + ++

Felújítás nyitott építési móddal ++ ++

Búvóakna normál gyakoriságú bejáráshoz ++

irányváltó akna dn 315–630 folyásfenékkel ++

Akna (több) oldalsó beömléssel ++ + +

gravitációs vízelvezetés (csatornaakna) igen igen igen igen

szennyvíz nyomóvezeték (szivattyúakna) igen igen igen

szennyvíz nyomóvezeték (nyomáscsökkentő akna) igen igen igen

meredek szakaszokról történő vízelvezetés (energiatörő akna) igen, dn 200–500 befolyó/lefolyó igen, dn 160–200 befolyó/lefolyó igen, dn 110–160 befolyó/lefolyó

ikerakna (sw/Rw egy aknában) igen igen, dn 160

visszatorlódás ellen védett akna igen igen (kérésre)

Öblítőakna (önálló csatornaöblítő) igen

vízóra akna igen igen (kérésre)

dn 1200/1500 aknafenekek nagyobb csőméretekhez igen

diBt-engedély Z-42.1-400 Z-42.1-400 Z-42.1-404 Z-42.1-357

külső felügyelet mFPA weimar mFPA weimar mFPA weimar mFPA weimar

teljesített vonatkozó szabványok din En 13598-2, din En 476 din En 13598-2, din En 476 din En 13598-2, din En 476 din En 476

további teszteredmények/szakvélemény

Egyenes átfolyás dn 110–630 dn 110–400 dn 160–400

íves folyásfenék dn 110–500 (dn 400: max. 45°, dn 500 max. 30°) dn 110–315 dn 200 (30°, 60°, 90°)

oldalsó beömlések dn 110–315 dn 110–250

Flexibilis csatlakozások (± 7,5°) dn 160–315 dn 160–315 dn 160–315 nem

vegyi ellenálló-képesség pH 1–13 pH 1–13 pH 1–13 pH 1–13

Hőállóság -20 °c-tól rövid ideig akár 90 °c-ig is -20 °c-tól rövid ideig akár 90 °c-ig is -20 °c-tól rövid ideig akár 90 °c-ig is

Újrahasznosítható igen igen igen igen

idegen vízzel szemben tömített és biztonságos ideális tényleges leszálláshoz
gazdaságilag: alacsony anyagköltség az optimalizált 

aknaátmérőnek köszönhetően
ideális házi ellenőrzőaknaként területek vízelvezetéséhez

stabil és terhelhető nagy közlekedési terhelések alatt (sLw 60-ig) stabil és terhelhető nagy közlekedési terhelések alatt (sLw 60-ig) hosszú élettartamú: a korrózióálló PP növeli az élettartamot gyorsan és egyszerűen beépíthető a különböző rendszerelemeknek köszönhetően

magas talajvízszintnél is felúszásbiztos magas talajvízszintnél is felúszásbiztos biztonságos és könnyen karbantartható a narancssárga színnek köszönhetően drága eszközök nélkül beépíthető

a tanúsított, 100 éves élettartam garantálja a megtérülést hosszú élettartamú és tömített könnyű kezelhetőség. Alacsony bér- és eszközköltség
átvizsgáló, vizsgáló és tisztítókészülékek problémamentes 

bevezetése

1A fröccsöntött minőség polipropilénből könnyen ellenőrizhető és biztonságos az önsúlyból és a szerelésből adódó előnyök folytán abszolút tömítettség jellemzi és kevés karbantartást igényel

akna rugalmas építőkockaelv szerint, beépített létrával gazdaságos az optimális aknaátmérőnek köszönhetően

könnyen karbantartható aknakoncepció minden alkalmazási esetre tökéletesen kombinálható a dn 1000-rel
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aWasCHaCHT PP dn 1000 / aWasCHaCHT PP dn 800

Hosszú élettartam
Hosszú leírási időtartamokhoz.

Legalább 100 éves élettartam az LgA nürnberg által kiadott szakvélemény 
alapján – BBis 06001972, v. 2006.05.31.

nagy statikus és dinamikus teherbírás
A szerkezet falvastagságra is kiterjedő, nagy teherbírása tartósan garantálja 
a fellépő közlekedési terhekkel szembeni nagy ellenálló képességet.

A boltíves kúp FEm-számítása igazolja a nagy biztonságot a legnagyobb 
terheléseknél is sLw 60-ig, lásd az LgA BBis 04004422 jelű, 2004.12.06-i 
szakvéleményt.

Falvastagság, mint biztonsági tartalék
Pontszerű terhelésekkel, alakváltozással és statikus és dinamikus terheléssel 
szemben, különösen a beépítés során.

Falvastagság: kb. 12 mm - dn 1000
Falvastagság: kb. 8 mm - dn 800

Világos szín
nagy fokú munkabiztonság a világos színnek és a még
egyszerűbb állapotfelmérésnek köszönhetően.

narancssárga szín

külső víz
tartós tömítettség a kívülről behatoló külső vízzel szemben.

A németországi Földalatti infrastruktúra intézet által 0,8 bar nyomású külső 
vízzel bevizsgálva. P023742, 2009. 03. 05.

különféle anyagokra kiterjedő tömítettség
tartós tömítettség között az alátétgyűrű és az aknakónusz között.

tömítettség a beton alátétgyűrű és az aknakónusz között 0,5 bar nyomásig, 
az mPA-nRw igazolásával. 2200074531 sz., 2009. 08. 19.

Flexibilis csatlakozások
Rugalmasság az építési munkaterületen.

A gömbcsuklóknak és a csuklós tokoknak köszönhetően ± 7,5°-ban szögbe 
állítható tokonként.

rendszerszállító
csövek, csőidomok és aknák egy gyártótól, az összehangolt rendszerek 
érdekében. kevesebb ügyintézési pont, pl. hiányosságokkal kapcsolatos 
érdeklődésnél.

REHAU mint rendszerszállító:
AwAscHAcHt PP és AwAdUkt PP nagy teherbírású csőrendszer együttesen, 
egy összehangolt rendszer kialakításához.

Általános Építésfelügyeleti engedély
A din En 13598-2 szabvány teljesítése nem helyettesíti az Általános 
Építésfelügyeleti Engedélyt, mivel ez a szabvány nem szerepel az 
építésfelügyeleti előírások listáján.

Az akna rendelkezik a diBt 2011.09.15-i z-42.1-400 sz. általános 
építésfelügyeleti engedélyével

Minőségfelügyelet
A rendszeres felügyeleti vizsgálat dokumentálja az egyenletesen jó minőséget.

Az aknák minden lényeges tulajdonságát rendszeresen ellenőrzik külső 
vizsgálóintézetek.

en 13598-2 szabvány
A „műanyag aknákra vonatkozó szabvány” követelményei.

Az akna teljesítik az aknákra vonatkozó új En 13598-2 szabvány 
követelményeit.

a létrafokok biztonsága
Az aknába való biztonságos leszálláshoz.

Üvegszál-erősítésű műanyagból készült létrafokok – a BgZ épített berendezések 
szakmai bizottsága által tanúsított biztonság (621.142.124221).
Az En 13101 szabvány követelményei teljesülnek.

Járható folyásfenék
A biztonságos munkavégzéshez az aknában.

strukturált folyókafelület.
a BGIa által bevizsgált csúszásgátló hatás (r9) (090403111, 2009. 08. 13.).

Helyviszonyok az aknafenékben
A biztonságos munkavégzéshez az aknában.
Jó helyviszonyok

Folyamatos belső szélesség 1 m.

2012/01 változat
1 A vizsgálati tanúsítványokat/szakvéleményeket kérésre haladéktalanul átadja a REHAU illetékes műszaki szaktanácsadója.
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Igényekhez igazodó!
A csatornahálózatban nem kell minden aknának „1000-esnek“ lennie!
Alakítsa ki csatornaaknáit az igényeknek megfelelően és költséghatékonyan, ugyanakkor több generáció 
biztonságát figyelembe véve! A REHAU 600-as, 800-as és 1000-es névleges átmérőjű aknáiból álló 
program lehetővé teszi az igényekhez igazodó csatornarendszer kialakítását.

Stabilitás FEM-számítással igazolva

Megbízható szigetelés a tehermentesített 
elemtömítésnek köszönhetően

Merevítőbordák horgonyozzák le az aknát 
a talajban

Stabil boltíves kúp, amely akár 60 SLW-ig 
terjedő közlekedési terhelésnek képes 
ellenállni

Igény szerinti aknatervezés az AWASCHACHT családdal: • 7 x DN 1000, • 7 x DN 800, • 7 x DN 600

Eddigi aknatervezés (pl. beton): 21 x DN 1000

Az AwAscHAcHt forgalmazott változataiból igény szerinti csatornarendszer alakítható ki.

153



az awascHacHT rendszer
szakíTás az előíTéleTekkel
befekTeTés a jövőbe

A REHAU műanyag aknák nem csak meglehetősen stabilak, 
hanem felúszásmentesek is.

Az aknakónusz függőleges merevítő bordái a 
boltozatszerkezetben és a tömör falú felépítés egy, 
akár 4 tonnás kerékterhelésig terjedő (sLw 12) 
közvetlen terhelést tesznek lehetővé. A 10 tonnás 
kerékterhelésig (sLw 60) terjedő közlekedési 
terheléseket egy alátétgyűrűn keresztül a földbe 
vezetik el. Az aknafedél tehát úszó alátámasztású, 
vagyis süllyedési tulajdonságai megegyeznek az 
útépítményével, így az aknafedél nem fog megsüly-
lyedni vagy kilógni. A terhelhetőséget a nürnbergi 
tartományi ipari intézet (LgA) átfogó végeselem-szá-
mításokkal (FEm) igazolta.

Az akna 5 m mélységig építhető be. A merevítő 
bordák és a környező talaj egymásba kapaszkodá-
sának köszönhetően az AwAscHAcHt biztosan áll 
a földben. szükség esetén további, a felúszás elleni 
biztonságot szolgáló intézkedéseket is tudunk 
kínálni.
5 m-nél nagyobb beépítési mélységek megrende-
lésre.
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Beton DN 1000 AWASCHACHT DN 1000 AWASCHACHT DN 800 AWASCHACHT DN 600

Kosten

Einbaukosten

Materialkosten

Durchschnittlicher Preis
(inkl. Einbau) eines Schachts im 
System DN 1000 / DN 800 / DN 600

Schachtrahmen
und -abdeckung

Sohle Abdichtung (innen) Auskleidung

3500
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0

Kosten [€]

Beschichtung Ersatz

Reparatur Renovierung Erneuerung

0            10             20             30             40             50

<20

21-40

41-60

61-80

81-100

>100

Anzahl Betonschächte [%]

Lebensdauer Betonschächte [Jahre]

költségek

Beépítési költségek
Anyagköltségek

Akna átlagos költsége 
(beépítéssel együtt) a 
dn 1000-es / dn 800-as / 
dn 600-as rendszerben

A REHAU műanyag aknák (szinte) örökké tartanak.

A következő ábrán látható az igényekhez igazodóan kialakított 
aknarendszer átlagos költségének alakulása és az elérhető 
megtakarítás:

A beszerzési és a beépítési költséget tekintve 
az AwAscHAcHt rendszer messze felülmúlja 
a betonból készült hagyományos megoldásokat a 
hosszú élettartam és a karbantartási költség terén.

A csatornarendszerbe történő beruházás egyben 
befektetés a jövőbe – ezért már a tervezéskor 
a jövőbeni költségekhez és a megbízó számára 
elérhető megtakarításhoz kell igazodni. A pozitív
ökológiai szempontok pedig amúgy is megfizethe-
tetlenek.

Legalábbis 100 évig, és ezzel hosszabb ideig, mint 
számos betonakna. 
Az 1000-es, 800-as és 600-as átmérő kombinálá-
sával jövőbiztos aknarendszer alakítható ki!
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Új: awascHacHT PP dn 800 
alaPkiviTelŰ bÚvóakna
beválT reHaU minőség Új könTösben

kibővült az AwAscHAcHt család

Az AwAscHAcHt PP dn 800 búvóakna valóban felülmúlja a mai követelményeket. Ezzel tökéletesen 
kiegészíti az 1000-es aknát! 

az új aWasCHaCHT PP dn 800 tartja, amit ígér! 

A korszerű gyártási eljárásnak köszönhetően a dn 800 mércét állít fel a gazdaságosság terén 
– már kezdettől fogva. Az AwAscHAcHt PP dn 800 beszerzési és beépítési költsége egy szinten van 
a hagyományos anyagokéval, mint például a beton.

„Az új kompakt kategória“

az új aWasCHaCHT alapanyaga  
és szerkezete a nagy példaképet követi. 

 - A termelésben csak kiváló minőségű polipropilén 
jöhet szóba alapanyagként – természetesen 
töltőanyagok nélkül
 - A stabil szerkezet már eddig is sok éven át 
bizonyította hatékonyságát a gyakorlatban 
az AwAscHAcHt PP dn 1000 esetében 

az új aWasCHaCHT PP dn 800 egyedi előnyei 
különösen jól megmutatkoznak olyan projektek-
nél, ahol: 

 - A szűk költségvetés ellenére igény van a kiváló 
minőségű megoldásokra
 - Belvárosi környezetben a helytakarékos építési mód 
nem mehet a funkció rovására 
 - Ahol a csatornarendszer tisztítását és ellenőrzését 
elsősorban korszerű eszközökkel végzik, ugyanak-
kor lehetővé kell tenni az aknába történő leszállást
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Új: awascHacHT PP dn 800 
alaPkiviTelŰ bÚvóakna
beválT reHaU minőség Új könTösben

bizTonságos és kiváló minőségŰ 
garanTálTan TarTós akna

Búvóakna 

Az AwAscHAcHt narancssárga belső felülete 
különösen egyszerűvé és biztonságossá teszi 
az állapotfelmérést. 

A biztonságos leszállást beépített,  
csúszásbiztosfokokkal ellátott hágcsó garantálja. 
Az üvegszál-erősítésű műanyagból készült 

korróziómentes lépcsőfokok sok év után is 
biztonságosan járhatók. Az aknába kúszásbiztosító 
szerelhető. 
A padkák a szakmai szövetség munkavédelmi 
intézetének szakvéleménye alapján csúszásbiztos 
kivitelűek. Ezzel az akna teljesíti a BgR 177 
követelményeit.

Egyszerű állapotfelmérés

Az aknába történő leszállásnál különösen fontos 
szempont a karbantartók biztonsága. 

Az AwAscHAcHt PP dn 800 leszálló járata kielégíti 
a balesetmegelőzési előírásokat és a szakmai 
szövetségek irányelveit.

Biztonság

Az AwAscHAcHt PP dn 800 valódi
búvóakna. Ennek köszönhetően a kamerázás mellett 
alkalmanként személyzet által végzett ellenőrzésre 
és karbantartásra is lehetőség van. 

A balesetmegelőzési előírások értelmében az 
aknába való leszállás 0,8 m belső szélesség felett 
megengedett: BgR/gUv-v c5, 34. §; 7.
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tulajdonságok:

kiváló minőségű anyag
 - 100% polipropilén (aknafenekek) töltőanyagok 
nélkül
 - vegyi anyagoknak ellenálló pH 1–13 között
 - Hőálló -20 °c és rövid ideig 90 °c között
 - korróziómentes és hosszú élettartamú
 - Ökológiailag teljesen ártalmatlan

Termék
 - Hosszú élettartamú: korrózióálló polipropilén 
alapanyag növeli az élettartamot és óvja 
a környezetet
 - Egyszerű: A csekély önsúlynak köszönhetően 
egyszerű és gyors dúcolás. A talpfelület megkönnyíti 
a beállítást és a környező ágyazat tömörítését
 - Rugalmas: Az építőkockaelv biztosítja a könnyű 
kezelhetőséget az építési munkaterületen és az 
igényhez való igazodást csaknem minden helyzet-
ben az építési munkaterületen 
 - tömített: tehermentesített tömítés (dn 600) védett 
helyen az aknamagasító hornyában. Fixen beépített 
tömítés a csatlakozó területén
 - változatos: csatlakozás minden dn 110–400 
átmérőjű, sima falú, szabványos műanyag csatorna-
csőhöz. A15 – d 400 aknafedelek teleszkópos, 
öntöttvas vagy műanyag aknafedélként 
(dn 400/315)
 - könnyen ellenőrizhető: világos, ellenőrzést 
megkönnyítő narancssárga szín

Független vizsgálat
 - A diBt Z-42.1-404 (dn 600) és Z-42.1-357 
(dn 400/315) sz. építésfelügyeleti engedélyével

awascHacHT PP dn 600/400/315
az előnyök áTTekinTése

Előnyök: 

Gazdaságos
 - nincsenek felújítási költségek
 - kevés karbantartást igényel
 - Az optimalizált dn 400 névleges aknaátmérővel 
csökken az anyagköltség
 - Alacsony bér- és eszközköltség az önsúlyból és 
a szerelésből adódó előnyök folytán
 - kevesebb földmunka a kevesebb földkiemelési 
igénynek köszönhetően

szerviz
 - Helyi jelenlét és műszaki szakértelem
 - tervezési szolgáltatások, építkezésen nyújtott 
támogatás és objektumtámogatás
 - csatornahálózat-tervező szoftver hidraulikai 
számítással és hosszmetszetek készítésével

Tartósság
 - környezetbarát termék, újrahasznosítható
 - Energetikailag jóval környezetkímélőbb termékélet-
ciklus, mint hagyományos beton és kőagyag 
alapanyag esetén
 - minőségi és márkás termék
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Felhasználási területek:
 
aWasCHaCHT PP dn 600
 - tisztító-, ellenőrző- és átadóakna
 - magán- vagy kommunális területek 
vízelvezetéséhez
 - Udvarok, parkolók vagy sétáló övezetek 
víztelenítése

A korszerű tisztító és ellenőrző berendezések akár 
100 méteres vagy nagyobb csatornahosszal is 
megbirkóznak. Ezért már nem szükséges, hogy 
minden aknába le lehessen ereszkedni.

aWasCHaCHT PP dn 400/315
 - tisztító-, ellenőrző- és átadóakna
 - magán- vagy kommunális területek 
vízelvezetéséhez
 - Udvarok, parkolók vagy sétáló övezetek 
víztelenítése
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szervizszolgálTaTások
awascHacHT rendszerekHez

csatornahálózat-tervező szoftver 
A REHAU számára kifejlesztett szoftver lehetővé teszi gravitációs szennyvízcsatorna rendszerek tervezését, 
hidraulikai kalkulációk elvégzését, egészen a helyszínrajzok és hosszmetszetek elkészítéséig. 

gazdaságossági számítások
A tartósság megtérül. megmutatjuk, hogyan. A LAwA/dwA előírások szerinti dinamikus költség-összeha-
sonlító kalkulációval segítünk meghozni a helyes döntést. 

Felhajtóerő-számítás 
A REHAU AwAscHAcHt PP dn 1000 aknarendszere védett a felúszással szemben. Ügyfeleink speciális 
projektjeihez dokumentálni tudjuk a felúszás elleni védettséget. menjen biztosra. 

cAd tervezés támogatása
A tervezési vagy kivitelezési munkaszakaszhoz: a mindenkori alkalmazási esethez tervezzük az aknákat. 
Ellenőrzés céljából minden akna rajzát biztosítjuk a kivitelezéshez. 

Betanítás az építkezés helyén
Felkeressük az építkezést, és szakavatott felvilágosítást nyújtunk termékeinkről Önnek és kollégáinak.

műszaki támogatás 
tanácsokkal segítünk személyesen, telefonon, és a helyszínen. Egyeztessen időpontot műszaki 
szakemberünkkel, aki segít megoldani a projektben rejlő kihívást. 

Aknastatika
A REHAU AwAscHAcHt aknarendszere sLw 60-ig állja a terhelést. vállaljuk statikai számítás készítését a 
mindenkori alkalmazási esetre – ingyenesen. Biztos, ami biztos.

10 év garancia
vállaljuk a felelősséget termékmegoldásainkért. Ezért a törvény által előírtnál jóval hosszabb garanciát 
nyújtunk. 10 év garancia a beépítés és az eltávolítás költségét is beleértve a REHAU garancialevél szerint.

minőségbiztosítás vállalati és külső ellenőrzéssel
csatornaprogramunkat független vizsgálóintézetekkel rendszeresen bevizsgáltatjuk és ellenőriztetjük. 

160



ak
na

re
nd

sz
er

ek

Mire képes a kalkulációs program?
 - Az AwAscHAcHt PP dn 1000  
felúszás elleni védelmének kiszámítása
 - talajsúrlódás figyelembe vétele változó 
súrlódási szögekkel
 - Egyedi számítás az egyes aknaépítményekhez, 
objektumra vonatkoztatva

nEt-sAn: REHAU csatornatervező-szoftver

Mire használható a net-san?
 - gravitációs szennyvízcsatorna-rendszerek 
tervezése
 - Hidraulikai számítások végrehajtása
 - térképek beolvasása, méretre szabása és  
összeillesztése
 - Helyszínrajzok és hosszmetszetek készítése
 - Anyagjegyzékek kiadása 

előnyök az Ön számára:
 - Egyszerűen kezelhető
 - kedvező áron beszerezhető
 - ingyenes oktatás, frissítések és szerviz forródrót

előnyök az Ön számára:
 - A REHAU igazolása arról, hogy a kiválasztott 
aknarendszer stabil és megfelel használati célra
 - „mintakalkuláció” helyett objektumra vonatkozta-
tott számítás a ténylegesen beépített aknákról
 - töltse ki az objektumra vonatkozó kérdőívet és 
egyszerűen küldje el faxon vagy e-mailben

Mire képes a kalkulációs program?
 - Az AwAscHAcHt PP dn 1000  
statikai kiszámítása az Atv-dvwk A127 szerint
 - Eltérő talajviszonyok, beépítési helyzetek és 
terhelési esetek figyelembe vétele
 - Alakváltozási tulajdonságok meghatározása

előnyök az Ön számára:
 - A REHAU igazolása arról, hogy a kiválasztott 
aknarendszer a beépítés és a használat során 
megfelel a helyi viszonyoknak
 - Részletes, visszaellenőrizhető számítások
 - töltse ki az objektumra vonatkozó kérdőívet és 
egyszerűen küldje el faxon vagy e-mailben

Felhajtóerő-számítás

Aknastatika

h3 h1

h2

h4

hw

161



180°/ 200 gon

90°/
100 gon

270°/
300 gon

0°/ 0 gon

180°/ 200 gon

90°/
100 gon

270°/
300 gon

0°/ 0 gon

objekTUmkérdőív
TíPUs: awascHacHT PP dn 1000 csaTornaakna
           awascHacHT PP dn 800

szög [°] 
(a kifolyástól 

mérve)
(gon esetén 

kérjük 
megadni)

Csatlakozó 
dn/Od 

Csat-
lakozó 

anyaga:

külső bukó Beömlés 
magassága a 
fő folyóka alsó 
pontja fölött *) 

Folyóka lejtése Csatlakozó-
csonk  
lejtése

° mm mm % %

kimenet 0
 szabványos

0, ill. 1%**)
(minden bemenet)

1. bemenet *)  egyedi

2. bemenet *)  egyedi

3. bemenet *)  egyedi

1. plusz 
bemenet a 
padka felett 

 igen

nem
2. plusz 
bemenet a 
padka felett 

 igen

nem
3. plusz 
bemenet a 
padka felett 

 igen

nem

Figyelmeztetés: Technikailag indokolt esetben az aknafenék DN 1200, ill. DN 1500 névleges átmérővel is előállítható. Pl. nagy átmérőjű folyóka, sok csatlakozás 
esetén. Lásd a termékkatalógust.
*) Legalább 15 mm, ha a bemenet DN/OD mérete kisebb, mint a fő folyókáé (kimeneté)
**) 0% egyenes átömlésnél; 1% sarkos átömlésnél; a változtatások jogát fenntartjuk; lásd a projektspecifikus aknarajzot.

Bélyegző

 
______________________________________________________ 
dátum, ügyfél aláírása

(online ügyintézésnél bélyegző + aláírás nélkül)

Építkezés megnevezése: 
____________________________________________________________ 

Aknaszám:
____________________________________________________________ 

A kivitelezés tervezett időpontja:
____________________________________________________________ 

tervrajz elkészítésének határideje:
____________________________________________________________ 

Aknafedél* (osztály/típus):
____________________________________________________________
(Ha nincs megadva, akkor D400 oszt. BEGU fedél kerül feltételezésre)

Alátétgyűrű választása: ❏ Polimer alátétgyűrű ❏ Beton alátétgyűrű
____________________________________________________________ 

Beépítési mélység:   mm
____________________________________________________________
(GOK-tól indulva az akna közepén futó folyóka fenekéig)

talajvízszint (gw):   mm
____________________________________________________________
(GOK-tól mérve)  

küldje el az objektumkérdőívet faxon, 
az illetékes értékesítési irodának.

cég: 
____________________________________________________________ 

Utca:
____________________________________________________________ 

irányítószám/hely:
____________________________________________________________ 

tel.:
____________________________________________________________ 

Fax:
____________________________________________________________ 

❏  DN 1000                                ❏  Árajánlatkérés

❏  DN 800                                  ❏  megrendelés

A 
fo

lyá
sf

en
ék

/a
kn

af
ol

yó
ka

 a
la

tt
A 

fo
lyá

sf
en

ék
 a

la
tt

ta
la

jví
zs

zin
t

be
ép

íté
si 

m
él

ys
ég

megjegyzések:

kifolyó nyílás
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aknafedél
aknagyűrűk

Fenékmélység 
[mm] *

-tól          -ig

Beton alátétgyűrű (n = 7 cm) + kiegyenlítő habarcs (h = 1 cm) + betonöntvény aknafedél (h = 16 cm)

Gyűrű, 250-es Gyűrű, 500-as Gyűrű, 750-es Gyűrű, 1000-es

1245 1495 Aknafenék hasznos magasság 435 mm

1496 1745 Aknafenék 935 mm hasznos magassága 685 mm-re levágva

1746 1995 - Aknafenék hasznos magasság 935 mm -

1996 2245 1 - - -

2246 2495 - 1 - -

2496 2745 - - 1 -

2746 2995 - - - 1

2996 3245 1 - - 1

3246 3495 - 1 - 1

3496 3745 - - 1 1

3746 3995 - - - 2

3996 4245 1 - - 2

4246 4495 - 1 - 2

4496 4745 - - 1 2

4746 4995 - - - 3

4996 5245 1 - - 3
5246 5495 - 1 - 3

aknafedél
aknagyűrűk

Fenékmélység 
[mm] *

-tól          -ig

Beton fedőlemez (n = 18 cm) + kiegyenlítő gyűrűk/-habarcs (1 cm – 13 cm) + betonöntvény aknafedél (h = 16 cm)

Gyűrű, 250-es Gyűrű, 500-as Gyűrű, 750-es Gyűrű, 1000-es

785 910 Aknafenék hasznos magasság 435 mm

911 1035 Aknafenék 935 mm hasznos magassága 560 mm-re levágva

1036 1160 Aknafenék 935 mm hasznos magassága 685 mm-re levágva

1161 1285 Aknafenék 935 mm hasznos magassága 810 mm-re levágva

1286 1410

1411 1535** 1

1536 1660 1 - - -

1661 1785** - 1 -

1786 1910 - - 1 -

1911 2035** - - 1 -

2036 2160 - - - -

2161 2285** - - - 1

2286 2410 - - - 1

2411 2535** 1 - - 1

2536 2660 1 - - 1

2661 2785** - 1 - 1

2786 2910 - 1 - 1

az aWasCHaCHT PP dn 1000 beépítési mátrixa
Beépítési mélység szerint szükséges aknagyűrűk  
(terepszint-folyókafenék)
akna aknakónusszal és beton alátétgyűrűvel

* Az aknafedél felső peremétől a folyóka fenekéig mérve az akna közepén; a magasság igazítása az aknakónusz méretre vágásával; 
 lásd a beton alátétgyűrűre vonatkozó beépítési útmutatót. 
** Az aknagyűrűt szükség esetén a helyszínen 125 mm-rel rövidebbre kell vágni. Lásd a beton aknafedélre vonatkozó beépítési útmutatót.

akna aknakónusz nélkül beton fedőlemezzel
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az awascHacHT PP dn 1000 és 800 beéPíTési máTrixa 
egyszerŰen az igényekHez igazíTHaTó

az aWasCHaCHT PP dn 800 beépítési mátrixa
keretfeltételek: Aknakónusz (n = 570–820 mm), beton alátétgyűrű 50 mm átfedéssel (n = 70 mm), betonöntvény aknafedél d 400 (n = 160 mm), habarcshézag (n = 10 mm)

gd, RmL 0%-os lejtés gd, RmL 0%-os lejtés gd, RmL 0%-os lejtés gd, RmL 0%-os lejtés normál 1–2%-os lejtés normál 1–2%-os lejtés
dn 160 dn 200 dn 250 dn 315 dn 160/200 dn 250/315

Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] aknagyűrű [mm]
455 495 535 590 310 435

Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Gyűrű, 125-ös Gyűrű, 250-es Gyűrű, 375-ös Gyűrű, 500-as Gyűrű, 625-ös Gyűrű, 750-es Gyűrű, 875-ös
Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

1060 1310 1100 1350 1140 1390 1195 1445 915 1165 1040 1290 Aknafenék aknagyűrű nélkül
1311 1435 1351 1475 1391 1515 1446 1570 1166 1290 1291 1415 1
1436 1560 1476 1600 1516 1640 1571 1695 1291 1415 1416 1540 1
1561 1685 1601 1725 1641 1765 1696 1820 1416 1540 1541 1665 1
1686 1810 1726 1850 1766 1890 1821 1945 1541 1665 1666 1790 1
1811 1935 1851 1975 1891 2015 1946 2070 1666 1790 1791 1915 1
1936 2060 1976 2100 2016 2140 2071 2195 1791 1915 1916 2040 1
2061 2185 2101 2225 2141 2265 2196 2320 1916 2040 2041 2165 1
2186 2310 2226 2350 2266 2390 2321 2445 2041 2165 2166 2290 1 1
2311 2435 2351 2475 2391 2515 2446 2570 2166 2290 2291 2415 1 1
2436 2560 2476 2600 2516 2640 2571 2695 2291 2415 2416 2540 1 1
2561 2685 2601 2725 2641 2765 2696 2820 2416 2540 2541 2665 1 1
2686 2810 2726 2850 2766 2890 2821 2945 2541 2685 2666 2790 2
2811 2935 2851 2975 2891 3015 2946 3075 2686 2790 2791 2915 1 1
2936 3060 2976 3100 3016 3140 3076 3195 2791 2915 2916 3040 1 2

*Az aknafedél felső peremétől a folyóka fenekéig mérve az akna közepén; a magasság igazítása az aknakónusz méretre vágásával;lásd a beton alátétgyűrűre vonatkozó 
beépítési útmutatót.
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az aWasCHaCHT PP dn 800 beépítési mátrixa
keretfeltételek: Aknakónusz (n = 570–820 mm), beton alátétgyűrű 50 mm átfedéssel (n = 70 mm), betonöntvény aknafedél d 400 (n = 160 mm), habarcshézag (n = 10 mm)

gd, RmL 0%-os lejtés gd, RmL 0%-os lejtés gd, RmL 0%-os lejtés gd, RmL 0%-os lejtés normál 1–2%-os lejtés normál 1–2%-os lejtés
dn 160 dn 200 dn 250 dn 315 dn 160/200 dn 250/315

Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] aknagyűrű [mm]
455 495 535 590 310 435

Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Gyűrű, 125-ös Gyűrű, 250-es Gyűrű, 375-ös Gyűrű, 500-as Gyűrű, 625-ös Gyűrű, 750-es Gyűrű, 875-ös
Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

1060 1310 1100 1350 1140 1390 1195 1445 915 1165 1040 1290 Aknafenék aknagyűrű nélkül
1311 1435 1351 1475 1391 1515 1446 1570 1166 1290 1291 1415 1
1436 1560 1476 1600 1516 1640 1571 1695 1291 1415 1416 1540 1
1561 1685 1601 1725 1641 1765 1696 1820 1416 1540 1541 1665 1
1686 1810 1726 1850 1766 1890 1821 1945 1541 1665 1666 1790 1
1811 1935 1851 1975 1891 2015 1946 2070 1666 1790 1791 1915 1
1936 2060 1976 2100 2016 2140 2071 2195 1791 1915 1916 2040 1
2061 2185 2101 2225 2141 2265 2196 2320 1916 2040 2041 2165 1
2186 2310 2226 2350 2266 2390 2321 2445 2041 2165 2166 2290 1 1
2311 2435 2351 2475 2391 2515 2446 2570 2166 2290 2291 2415 1 1
2436 2560 2476 2600 2516 2640 2571 2695 2291 2415 2416 2540 1 1
2561 2685 2601 2725 2641 2765 2696 2820 2416 2540 2541 2665 1 1
2686 2810 2726 2850 2766 2890 2821 2945 2541 2685 2666 2790 2
2811 2935 2851 2975 2891 3015 2946 3075 2686 2790 2791 2915 1 1
2936 3060 2976 3100 3016 3140 3076 3195 2791 2915 2916 3040 1 2

*Az aknafedél felső peremétől a folyóka fenekéig mérve az akna közepén; a magasság igazítása az aknakónusz méretre vágásával;lásd a beton alátétgyűrűre vonatkozó 
beépítési útmutatót.
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awascHacHT PP dn 1000 szállíTási Program

kereskedelemben kapható 
betonöntvény aknafedelek
dn 800 minden terhelési osztályban 
(nincs a szállítási programban)

kereskedelemben kapható 
betonöntvény aknafedelek
dn 600 minden terhelési osztályban 
(nincs a szállítási programban)

viatop aknafedél
(nincs a szállítási programban)

Öntöttvas aknafedél dn 
625 – B 125 oszt.

Beton fedőlemez 1000/800,
ill. 1000/625

Beton alátétgyűrű dn 800

különleges belépő létrafok 
(opcionális)

Aknakónusz/adapter dn 1000/800

ikercső (opcionális)

tangenciális/központos 
beömlőcső csonk (opcionális)

AwAdock csatlakozócsonk 
(opcionális)

Projektspecifikus aknafenekek  
dn 1000 – dn 130–630 folyóka / 

különleges aknafenekek 
(pl. dn 1200/1500 aknafenék, 

energiatörő akna fenék, ...)

waterflush/öblítőmodul 
(opcionális)

Aknafenekek (fröccsöntvény)  
dn 1000 – folyásfenék 
dn 160–400, 0% lejtés

Aknakónusz dn 1000/625

tömítés (anyagszám 
11908591001)

tömítés (anyagszám: 
11904491001)

tömítés (anyagszám: 11903551001)

tömítés (anyagszám: 11903551001)

tömítés (anyagszám: 
11906451001)

gömbcsukló dn 160/200 csuklós tok dn 250–315

vagy

szabványos dn 1000 padlók –  
dn 160–315 folyóka, 1–3%-os lejtés

Aknagyűrű dn 1000

kúszásbiztosító (opcionális)

Polimer alátétgyűrű dn 625 Beton alátétgyűrű dn 625 Beton alátétgyűrű viatophoz
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Folyásfenék alakja Lehajlás dn befolyó/lefolyó dn 160 dn 200 dn 250 dn 315 dn 400

Anyagszám 11919301160 11910021200 11903191250 11904591315 11904661400
180° (gd) élletöréses csővég

Anyagszám 11908271200
15° élletöréses csővég

Anyagszám 11908281200
30° élletöréses csővég

Anyagszám 11908291200
45° élletöréses csővég

Anyagszám 11904961001 11904981001 11904991001
90° tok

Anyagszám 11910031001 11904581001 11904631001
RmL 90° tok

Anyagszám 11908321001 11908371001 11908421001
Rm balos 270° tok

Anyagszám 11908331001 11908381001 11908431001
mL jobbos 90° tok

Anyagszám 11908361001 11908391001 11908461001
RL középső tok

Hasznos magasság n <--  435 mm -->

Magasság H <--  605 mm -->

aWasCHaCHT PP dn 1000 – szabványos aknafenék
sík felállító felülettel; EPdm tömítőgyűrűvel (safety-Lock); fröccsöntött 
kivitel; gömbcsukló/csuklós tok opcionálisan
0%-os lejtés
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga
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aWasCHaCHT PP dn 1000 – szabványos aknafenék
sík felállító felülettel; fixen behelyezett EPdm-tömítőgyűrűs (safety-
Lock) csuklós beömlésekkel, melyek +/-7,5°-kal vízszintesen vagy 
függőlegesen fokozatmentesen szögbe állíthatók; élletöréses csővéges 
hegesztett változat,
Lefolyó élletöréses csővégként, változó lejtéssel 1–3% között, 
előállítható, standard 1%
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

szabványos aknafenék PP dn 1000 – lejtés 1–3%

Példa: szabványos aknafenék

dn befolyó/lefolyó Lehajlás
dn 160 dn 200 dn 250 dn 315
anyagszám anyagszám anyagszám anyagszám

180°
(anyagszám +1001)

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1191006 1191086 1191156 1191226

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1190633 1190648 1190663 1190673

15°

165° (anyagszám 
+1001)
195° (anyagszám 
+1100)

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1191016 1191096 1191166 1191236

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1190623 1190647 1190662 1190677

30°

150° (anyagszám 
+1001)
210° (anyagszám 
+1100)

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1191026 1191106 1191176 1191246

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1190632 1190646 1190659 1190676

45°

135° (anyagszám 
+1001)
225° (anyagszám 
+1100)

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1191036 1191116 1191186 1191256

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1190629 1190643 1190658 1190673

60°

120° (anyagszám 
+1001)
240° (anyagszám 
+1100)

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1191046 1191126 1191276 1191286

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1190628 1190642 1190657 1190672

75°

105° (anyagszám 
+1001)
255° (anyagszám 
+1100)

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1191366 1191376 1191386 1191396

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1190627 1190639 1190656 1190669

90°

90° (anyagszám 
+1001)
270° (anyagszám 
+1100)

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1191056 1191296 1191306 1191316

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1190626 1190638 1190653 1190668
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dn befolyó/lefolyó Lehajlás
dn 160 dn 200 dn 250
anyagszám anyagszám anyagszám

45°

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1191326 1191136 1191206

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1190636 1190649 1190667

90°

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1191066

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1190637

180° excentrikus

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1190727 1190728

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál
Anyagszám 1190729 1190732

dn befolyó/lefolyó Lehajlás
dn 250/dn 200 dn 315/dn 200
anyagszám anyagszám

90/180°

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál
Az anyagszámot lásd a 0°-os lejtésű szabványos aknafenekeknél, 169. o.

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál
Az anyagszámot lásd a 0°-os lejtésű szabványos aknafenekeknél, 169. o.

180/270°

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál
Az anyagszámot lásd a 0°-os lejtésű szabványos aknafenekeknél, 169. o.

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál
Az anyagszámot lásd a 0°-os lejtésű szabványos aknafenekeknél, 169. o.
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dn befolyó/lefolyó Hasznos magasság n Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [mm] [kg/db]
160 935 1105 64
200 935 1105 66
250 935 1105 71
315 935 1105 79
400 935 1105 124
500 935 1105 145
630 935 1105 179
* nem csuklós beömlés, kettős karmantyú fixen behelyezett EPdm-tömítőgyűrűvel (safety-Lock).

dn befolyó/lefolyó Hasznos magasság n Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [mm] [kg/db]
160 435 605 64
200 435 605 66
250 435 605 71
315 435 605 79

aWasCHaCHT PP dn 1000 – projektspecifikus aknafenekek, 
egyenes
sík felállító felülettel; egy, fixen behelyezett EPdm-tömítőgyűrűs (safety-Lock) 
csuklós beömléssel, amely +/-7,5°-kal vízszintesen vagy függőlegesen 
fokozatmentesen szögbe állítható; hegesztett változat élletöréses csővégként; 
lefolyó élletöréses csővégként, változó lejtés 1–2% között, felár > 2%, 
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál (terepszint–folyókafenék)

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál (terepszint–folyókafenék)

dn befolyó/lefolyó Hasznos magasság n Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [mm] [kg/db]
160 435 605 64
200 435 605 66
250 435 605 70
315 435 605 78

dn befolyó/lefolyó Hasznos magasság n Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [mm] [kg/db]
160 935 1105 64
200 935 1105 66
250 935 1105 70
315 935 1105 78
400 (max. 45°)* 935 1105 130
500 (max. 45°)* 935 1105 155
* nem csuklós beömlés, kettős karmantyú fixen behelyezett EPdm-tömítőgyűrűvel (safety-Lock).

aWasCHaCHT PP dn 1000 – projektspecifikus aknafenekek, 
sarkos
sík felállító felülettel; egy fixen behelyezett EPdm-tömítőgyűrűs 
(safety-Lock) csuklós beömléssel, amely +/-7,5°-kal vízszintesen 
vagy függőlegesen fokozatmentesen szögbe állítható; hegesztett 
változat élletöréses csővégként; változó lejtés 1–2% között, felár 
> 2%, alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

935 mm hasznos magasság ≥ 1496 mm aknamagasságnál (terepszint–folyókafenék)

435 mm hasznos magasság < 1496 mm aknamagasságnál (terepszint–folyókafenék) 
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dn befolyó/lefolyó Hasznos magasság n Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [mm] [kg/db]
Üres fenék 475 605 59
Üres fenék 975 1105 89

aWasCHaCHT PP dn 1000 – aknafenék folyóka nélkül
sík felállító felülettel
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

dn befolyó/lefolyó
[mm]
110
160
200
250
315

Oldalsó beömlés
Fixen behelyezett EPdm-tömítőgyűrűvel (safety-Lock); +/-7,5°-kal 
vízszintesen vagy függőlegesen fokozatmentesen szögbe állítható, 
legalább 15 mm magassági eltolással a fővezetéktől
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

Megnevezés
Beömlő csőcsonk dn 110
Beömlő csőcsonk dn 160
Beömlő csőcsonk dn 200
Beömlő csőcsonk dn 250
Beömlő csőcsonk dn 315
Beömlő csőcsonk dn 400
Beömlő csőcsonk dn 500
Beömlő csőcsonk dn 630

„a folyásfenék felett utólag behegesztett csonk“
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anyagszám Hasznos hossz n Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [kg/db]

11903131001 125 220 19,7
11904901100 250 345 22
11905001100 500 595 36
11904361001 750 845 48
11909001100 1000 1095 65

anyagszám Hasznos hossz n Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [kg/db]

11907961100 500 595 28
11907861100 875 970 40

aWasCHaCHT PP dn 1000 – aknagyűrűk dn 1000
dn 1000 hágcsóval és tömítéssel
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

aWasCHaCHT PP dn 1000 – aknakónusz dn 1000/800
dn 1000 hágcsóval és tömítéssel
Felhasználások: Aknakónusz dn 1000 dn 800 méretre, 
aknafedélhez dn 800
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga
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anyagszám n max n min Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

11904001100 820 570 915 45

aWasCHaCHT PP dn 1000 – aknakónusz dn 1000/625
dn 1000 és dn 625 hágcsóval és tömítéssel;  
Rövidíthető méret: max. 250 mm
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

aWasCHaCHT PP dn 1000 – Tömítőgyűrűk és aknafedelek 
Alátétgyűrűk és fedelek AwAscHAcHt PP dn 1000 rendszerekhez 
a 180. oldalon találhatók.
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awascHacHT PP dn 800 szállíTási Program

kereskedelemben kapható 
betonöntvény aknafedelek
dn 600 minden terhelési osztályban 
(nincs a szállítási programban)

kereskedelemben kapható 
betonöntvény aknafedelek
dn 800 minden terhelési osztályban 
(nincs a szállítási programban)

viatop aknafedél
(nincs a szállítási 
programban)

Öntvényfedél B 125 oszt.

ikercső (opcionális)

tangenciális/központos beömlőcső 
csonk (opcionális)

Projektspecifikus aknafenekek 
dn 800 – dn 110–400 folyóka; különleges 

aknafenekek (energiatörő aknafenék,
üres fenék...)

Projektspecifikus aknafenekek  
dn 1000 – dn 160–630 folyóka /

különleges aknafenekek

Aknakónusz/adapter 
dn 1000/800

tömítés dn 1000

Aknafenekek (fröccsöntvény)
dn 800 – folyásfenék dn 160–315, 

0%-os lejtés

Aknakónusz dn 800/625

gömbcsukló dn 160/200 csuklós tok dn 250–315

vagy

szabványos aknafenekek 
dn 800 – folyásfenék 

dn 160–315, 1–2%-os lejtés

Aknagyűrű dn 800

Létra (opcionális, csak legalább egy 
aknagyűrű esetén)

Polimer alátétgyűrű dn 625 Beton alátétgyűrű dn 625 Beton alátétgyűrű viatophoz Beton alátétgyűrű dn 800

tömítés (anyagszám 
11904491001)

tömítés (anyagszám 
11908591001)

tömítés (anyagszám 
11908591001)

tömítés (anyagszám 
11906451001)

AwAdock csatlakozócsonk 
(opcionális)
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awascHacHT PP dn 800

aWasCHaCHT PP dn 800 – standard aknafenekek
sík, alaktartó, lapos aknafenék, fröccsöntött kivitel
Beömlő és kifolyó élletöréses csővégként,
opcionális gömbcsukló/karmantyú, 0%-os lejtés 
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

Folyásfenék alakja Lehajlás dn 125 dn 160 dn 200 dn 250 dn 315 

gd 180°
anyagszám 11920051160 11920251200 11920451250 11920751315

2

RmL 90°*
anyagszám 11920031125 11920151160 11920351200 11920651250 11920851315

Hasznos magasság n 425 mm 455 mm 495 mm 535 mm 590 mm

Magasság H 535 mm 535 mm 535 mm 600 mm 665 mm

Tömeg [kg/db] 22 kg 23 kg 24 kg 27 kg 32 kg
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Példa: szabványos aknafenék

dn befolyó/lefolyó Lehajlás dn 160 dn 200 dn 250 dn 315

                      
180°
(anyagszám +1001)

anyagszám 1191138 1191157 1191172 1191183

                      15°

165° (anyagszám 
+1001)
195° (anyagszám 
+1100)

anyagszám 1191139 1191158 1191173 1191184

                      30°

150° (anyagszám 
+1001)
210° (anyagszám 
+1100)

anyagszám 1191143 1191159 1191174 1191187

                      45°

135° (anyagszám 
+1001)
225° (anyagszám 
+1100)

anyagszám 1191147 1191162 1191177 1191188

                       60°

120° (anyagszám 
+1001)
240° (anyagszám 
+1100)

anyagszám 1191148 1191163 1191178 1191197

                       75°

105° (anyagszám 
+1001)
255° (anyagszám 
+1100)

anyagszám 1191149 1191164 1191179

                        90°

90° (anyagszám 
+1001)
270° (anyagszám 
+1100)

anyagszám 1191152 1191167 1191194

                        45°
RmL (anyagszám 
+1001)

anyagszám 1191154

Hasznos magasság n 310 mm 310 mm 435 mm 435 mm
Magasság H db 375 mm 375 mm 500 mm 500 mm
Tömeg [kg/db] 33 kg 34 kg 40 kg 42 kg

aWasCHaCHT PP dn 800 – standard aknafenekek
sík felállító felülettel; fixen behelyezett EPdm-tömítőgyűrűs (safety-
Lock) csuklós beömlésekkel, melyek +/-7,5°-kal vízszintesen vagy 
függőlegesen fokozatmentesen szögbe állíthatók (gömbcsukló: 
dn 160–200; csuklós karmantyú: dn 250–315); élletöréses csővéges 
hegesztett változat,
kifolyás élletöréses csővégként, változó lejtéssel 1–2% között, 
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga
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dn befolyó/lefolyó Hasznos magasság n Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [mm] [kg/db]
110* 310 375 30
125* 310 375 32
160 310 375 33
200 310 375 34
250 435 500 40
315 435 500 42
400* 435 500 46

* Nem csuklós beömlés, kettős karmantyú fixen behelyezett EPDM-tömítőgyűrűvel (Safety-Lock).

aWasCHaCHT PP dn 800 – projektspecifikus aknafenekek, 
egyenes
sík felállító felülettel; egy, fixen behelyezett EPdm-tömítőgyűrűs (safety-Lock) 
csuklós beömléssel, amely +/-7,5°-kal vízszintesen vagy függőlegesen 
fokozatmentesen szögbe állítható; hegesztett változat élletöréses csővégként; 
kifolyás élletöréses csővégként, változó lejtés 1–2% között, felár > 2%, 
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

dn befolyó/lefolyó Hasznos magasság n Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [mm] [kg/db]
110* 310 470 30
125* 310 470 32
160 310 470 33
200 310 470 34
250 435 595 40
315 435 595 42
400 (max. 5°)* 435 595 46

* Nem csuklós beömlés, kettős karmantyú fixen behelyezett EPDM-tömítőgyűrűvel (Safety-Lock).

aWasCHaCHT PP dn 800 – projektspecifikus aknafenekek, 
iránytörés
sík felállító felülettel; egy, fixen behelyezett EPdm-tömítőgyűrűs 
(safety-Lock) csuklós beömléssel, amely +/-7,5°-kal vízszintesen 
vagy függőlegesen fokozatmentesen szögbe állítható; hegesztett 
változat élletöréses csővégként; változó lejtés 1–2% között, felár > 
2%, alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

anyagszám dn befolyó/lefolyó Hasznos magasság n Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

1191142 1001 Üres fenék 500 595 40
1191189 1001 Üres fenék 875 970 53

aWasCHaCHT PP dn 800 – aknafenék folyóka nélkül
sík felállító felülettel
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga
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dn befolyó/lefolyó Hasznos magasság n
[mm] [mm]
110* 105
160 137
200 151
250 185
* Nem csuklós beömlés, kettős karmantyú fixen behelyezett EPDM-tömítőgyűrűvel (Safety-Lock).

Oldalsó beömlés
Fixen behelyezett EPdm-tömítőgyűrűvel (safety-Lock); +/-7,5°-kal 
vízszintesen vagy függőlegesen fokozatmentesen szögbe állítható, 
legalább 15 mm magassági eltolással a fővezetéktől
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

Megnevezés
Beömlő csőcsonk dn 110
Beömlő csőcsonk dn 160
Beömlő csőcsonk dn 200
Beömlő csőcsonk dn 250
Beömlő csőcsonk dn 315
Beömlő csőcsonk dn 400

„a folyásfenék felett utólag behegesztett csonk“

anyagszám Változat Hasznos hossz n Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [kg/db]

11912081001 kapaszkodólétra nélkül 125 220 6
11912071001 kapaszkodólétra nélkül 250 345 10
11911921100 kapaszkodólétra nélkül 375 470 15
11911931100 kapaszkodólétra nélkül 500 595 19
11912021001 kapaszkodólétra nélkül 625 720 23
11911991001 kapaszkodólétra nélkül 750 845 27
11911981001 kapaszkodólétra nélkül 875 970 31
11914751100 kapaszkodólétrával 125 220 7
11914651100 kapaszkodólétrával 250 345 11
11914551100 kapaszkodólétrával 375 470 16
11914451100 kapaszkodólétrával 500 595 20
11914351100 kapaszkodólétrával 625 720 24
11914251100 kapaszkodólétrával 750 845 29
11914151100 kapaszkodólétrával 875 970 33

aWasCHaCHT PP dn 800 – aknagyűrűk dn 800
tömítés dn 800
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga
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aWasCHaCHT PP dn 800 – Tömítőgyűrűk és aknafedelek
Alátétgyűrűk és fedelek AwAscHAcHt PP dn 800 rendszerekhez 
a 180. oldalon találhatók.

aWasCHaCHT PP dn 800 – adapter dn 1000/800
dn 1000 kapaszkodólétrával és tömítéssel
Felhasználások: dn 1000 aknafenék szűkítése  
dn 800 aknagyűrűre
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

anyagszám Hasznos hossz n Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [kg/db]

11907961100 500 595 28
11907861100 875 970 40

anyagszám Változat n max n min Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

11907661100 kapaszkodólétrával 615 365 710 20
11908331100 kapaszkodólétra nélkül 615 365 710 19

aWasCHaCHT PP dn 800 – aknakónusz dn 800/625
dn 800 és dn 625 kapaszkodólétrával és tömítéssel;  
Rövidíthető méret: max. 250 mm
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga
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aWasCHaCHT polimer alátétgyűrű 800/1000 1-es típus
kereskedelemben kapható betonöntvény aknafedelekhez, 
dn 625, En 124 szerint
Alapanyag: újrahasznosított műanyag
szín: szürke

anyagszám Megnevezés dn Tömeg
[kg/db]

11904281001 Polimer alátétgyűrű 625 45
11904491001 tömítés kúpos alátétgyűrűhöz (opcionális) 625 0,5
11904731001 Polimer habarcs polimer alátétgyűrűhöz 25

awascHacHT dn 1000/dn 800
aknafedelek, aláTéTgyŰrŰk, TarTozékok

anyagszám Típus dn

11902481001 B 125 625
11902571001 B 125 v 625
11902581001 B 125 tgw 625

aWasCHaCHT öntvényfedél, dn 625
B 125-ös osztályú, betonöntvény aknafedéllel, din 19584, 
En 124 szerinti szellőzéssel
Alapanyag: öntvény/beton
szín: fekete/szürke

anyagszám Megnevezés dn Tömeg
[kg/db]

11900161001 Beton alátétgyűrű 625 155

aWasCHaCHT beton alátétgyűrű 800/1000 1-es típus
kereskedelemben kapható betonöntvény aknafedelekhez, dn 625 
En 124 szerint
Alapanyag: beton
szín: szürke

anyagszám Megnevezés dn Tömeg
[kg/db]

11908631001 Beton alátétgyűrű 800 300

aWasCHaCHT beton alátétgyűrű 800/1000 1-es típus
kereskedelemben kapható betonöntvény aknafedelekhez, dn 800 
En 124 szerint
Alapanyag: beton
szín: szürke
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anyagszám dn darab/
raklap

11900361001 625 7

aWasCHaCHT beton alátétgyűrű 800/1000 2-es típus
viatop szintbeli aknafedélhez
belül végig > 680 mm
Alapanyag: beton
szín: szürke

anyagszám dn Tömeg
[kg/db]

11902171001 Aknafedél 625 715
11902271001 Aknafedél 800 685

aWasCHaCHT beton fedőlemez 1000 1-es típus
kereskedelemben kapható betonöntvény aknafedelekhez din 19584, 
En 124 szerint
Alapanyag: beton
szín: szürke

anyagszám Megnevezés
11903551001 Póttömítés, dn 1000
11908591001 Póttömítés, dn 800
11906451001 tömítés a dn 625 aknakónusz-betongyűrű / rendszerfedél
11910651001 Elem-összehegesztés, dn 1000
11906251001 kapaszkodólétra védőfogantyúval, kb. 1,60 m hosszú
11906351200 Persely a kapaszkodólétrához, beépítés nélkül, Ø 38 mm
11906351300 Persely a kapaszkodólétrához, beépítéssel, Ø 38 mm
11910751001 külön belépő lépcsőfok dn 1000 / 625 aknakónuszhoz
11902771001 m 12-es kötélhurok beton alátétgyűrűhöz

aWasCHaCHT PP dn / dn 800 / dn 600 - Pótalkatrészek / tartozékok
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awascHacHT PP dn 600 szállíTási Program

kereskedelemben kapható 
betonöntvény aknafedelek
dn 625 minden terhelési osztályban 
(nincs a szállítási programban)

kereskedelemben kapható 
betonöntvény aknafedelek
dn 625 A-B terhelési osztályban 
(nincs a szállítási programban)

viatop aknafedél
(nincs a szállítási programban)

Aknamagasító dn 600Aknamagasító dn 600

tangenciális beömlőcső csonk 
(opcionális)

Projektspecifikus aknafenekek dn 
600 – dn 160–250 folyóka; különleges 
aknafenekek (energiatörő akna fenék, ...)

Aknafenekek (fröccsöntvény)
dn 600 – dn 160–400 folyásfenék, 

0%-os lejtés

Bekötő tömítés, dn 160
utólagos oldalsó

bekötésekhez (opcionális)

gömbcsukló dn 160/200 csuklós tok dn 250–315

vagy

dn 600 standard fenék – dn 200 
sarkos folyásfenék, 0%-os lejtés

Járható műanyag aknafedél

Beton alátétgyűrű dn 625 teleszkópos adapterBeton alátétgyűrű viatophoz

tömítés (anyagszám 
11902561001)

tömítés (anyagszám 
11902561001)

tömítés (anyagszám 
11902461001)
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awascHacHT PP dn 600

anyagszám dn befolyó/kifolyás Hasznos magasság n Magasság H h1 darab/raklap
[mm] [mm] [mm] [mm]

11920951160 160 250 536 206 8
11921151200 200 290 536 206 8
11921351250 250 330 600 206 6
11921551315 315 385 664 206 6

aWasCHaCHT PP dn 600 – aknafenekek, egyenes
sík, alaktartó, lapos aknafenék, fröccsöntött kivitel
Beömlő és kifolyó élletöréses csővégként,
opcionális gömbcsukló/karmantyú, 0%-os lejtés
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

anyagszám dn befolyó/kifolyás Hasznos magasság n Magasság H h1 darab/raklap
[mm] [mm] [mm] [mm]

11921051160 160 250 560 206 8
11921251200 200 290 560 206 8
11921451250 250 330 710 206 6
11921651315 315 385 710 206 6

aWasCHaCHT PP dn 600 – aknafenekek, rML 90°
sík, alaktartó, lapos aknafenék, fröccsöntött kivitel
Beömlő és kifolyó élletöréses csővégként,
opcionális gömbcsukló/karmantyú, 0%-os lejtés
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga
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anyagszám dn befolyó/kifolyás Folyásfenék szögtörése Hasznos magasság n Magasság H h1 h2 darab/raklap
[mm] [°] [mm] [mm] [mm] [mm]

11902381100 200 30 230 500 220 50 4
11902371100 200 60 230 500 220 50 4
11902471100 200 90 230 500 220 50 4

dn befolyó/lefolyó Folyásfenék szögtörése Hasznos magasság n Magasság H h1 h2 darab/raklap
[mm] [°] [mm] [mm] [mm] [mm]
160 120–240 230 500 220 50 4
160 90–119 vagy 241–270 230 500 220 50 4
200 135–225 230 500 220 50 4
200 90–134 vagy 226–270 230 500 220 50 4
250 150–210 230 500 220 50 4
250 90–149 vagy 211–270 230 500 220 50 4

aWasCHaCHT PP dn 600 
Fenék íves folyásfenékkel
aknafenék-aknafalcső kötéshez való tömítéssel
0%-os lejtés
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

szabványos

Projektspecifikus

anyagszám Beépítési hossz L da di darab/HrV
[mm] [mm] [mm]

11900561001 700 680 600 2
11900661001 1000 680 600 2
11900761001 1200 680 600 2
11900861001 1500 680 600 2
11900961001 2000 680 600 2
11902361001 3000 680 600 2
11901261001 6000 680 600 2

anyagszám Beépítési hossz da di darab/HrV
[mm] [mm] [mm]

11900941001 6000 680 595 2

aWasCHaCHT PP dn 600 – aknafalcső bélés nélkül
belül és kívül hullámos  
belül végig dn 600
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

aWasCHaCHT PP dn 600 – aknafalcső béléssel
belül sima (béléssel) kívül hullámos  
belül végig dn 600
csak a beton alátétgyűrűvel kompatibilis
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga
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anyagszám dn darab/
raklap

11900361001 625 7

aWasCHaCHT beton alátétgyűrű 600 2-es típus
viatop szintbeli aknafedélhez
belül végig > 680
Alapanyag: beton
Szín: szürke

anyagszám dn darab/raklap
11900161001 625 7

anyagszám dn darab/raklap
11904761001 600 8

anyagszám Hasznos magasság n1 Hasznos magasság n2 Magasság H d1 d2 darab/raklap
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

11900461001 300 140 490 590 770 4
11905371001   300 140 490 590 850 4

aWasCHaCHT beton alátétgyűrű 600 1-es típus
kereskedelemben kapható betonöntvény aknafedelekhez, dn 625 
En 124 szerint
Alapanyag: beton
szín: szürke

aWasCHaCHT PP dn 600 – lépésálló aknafedél
200 kg-ig terhelhető, tÜv-vizsgával
reteszeléssel együtt, csúszásgátolt felülettel
tömítéssel (anyagszám: 190246-001)
Alapanyag: műanyag
szín: fekete

AWASCHACHT PP DN 600 – teleszkópos adapter
0–30 cm-ig állítható magasságú, a csőteleszkóp 
kötéshez való tömítőgyűrűvel együtt, kereskedelem-
ben kapható betonöntvény aknafedelekhez, DN 625 
A-B osztályú, EN 124 szerint
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: fekete

awascHacHT PP dn 600
aknafedelek, aláTéTgyŰrŰk, TeleszkóPos adaPTerek
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dn 600/200 Gd vagy rML
aknafalcső hossza Beépítési mélység 1) 6)

[mm] [mm]
  700

  700

  700   920–1290

1000 1291–1590

1200 1591–1790

1500 1791–2090

2000 2091–2591

3000 2591–3591

dn 600/200 aG
aknafalcső hossza Beépítési mélység 2)

[mm] [mm]
  700

  700

  700   870–1230

1000 1231–1530

1200 1531–1730

1500 1731–2030

2000 2031–2530

3000 2531–3530

beton alátétgyűrűvel d 400 osztályú aknafedélhez – rML

dn 600/200 Gd vagy rML
Beépítési mélység 2)

[mm]
  685–895 4)

  896–1175 5)

1176–1425

1426–1675

1676–1925

1926–2175

2176–2675 6)

2676–3675 6)

teleszkóppal B 125-ös osztályú aknafedélhez

dn 600/200 aG
Beépítési mélység 2)

[mm]
  725–895 4)

  896–1175 5)

1176–1375

1376–1675

1676–1875

1876–2175

2176–2675 6)

2676–3675 6)

dn 600/160 Gd vagy rML
aknafalcső hossza Beépítési mélység 1) 6)

[mm] [mm]
  700

  700

  700   880–1250

1000 1251–1550

1200 1551–1750

1500 1751–2050

2000 2051–2550

3000 2551–3550

dn 600/160 Gd vagy rML
Beépítési mélység 2)

[mm]
  685–895 4)

  896–1175 5)

1176–1425

1426–1675

1676–1925

1926–2175

2176–2675 6)

2676–3675 6)

beéPíTési magasságok
awascHacHT PP dn 600

186



ak
na

re
nd

sz
er

ek

dn 600/400 Gd
aknafalcső hossza Beépítési mélység 1) 6)

[mm] [mm]
  700

  700

  700 1060–1430

1000 1431–1730

1200 1731–1930

1500 1931–2230

2000 2231–2730

3000 2731–3730

dn 600/400 Gd

Beépítési mélység 2)

[mm]

  835–1045 4)

1046–1325 5)

1326–1575

1576–1825

1826–2075

2076–2325

2326–2825 6)

2826–3825 6)

1)  D 400-as osztályú aknafedéllel  együtt; magasság: 160 mm; 10 mm habarcshézag az aknafedél és a beton alátétgyűrű között; legalább 70 mm és legfeljebb 130 mm átfedés 

 Beton alátétgyűrű és aknamagasító 
2)  B125 oszt. aknafedéllel együtt; magasság: 125 mm; 50 mm távolság a teleszkópcső és az aknamagasító között
4)  A teleszkópcsövet az építkezés helyén 220 mm-rel le kell rövidíteni, és az aknamagasítót szükség szerint 210–420 mm-re méretre kell vágni
5)  Az aknamagasítót szükség szerint az építkezés helyén 420–700 mm-re méretre kell vágni
6)  Az aknafalcső szükség szerint lerövidítendő, a fűrészelést a hullám tetején kell végezni

  dn 600/315 Gd vagy rML
aknafalcső hossza Beépítési mélység 1) 6)

[mm] [mm]
  700

  700

  700 1015–1385

1000 1386–1685

1200 1686–1885

1500 1886–2185

2000 2186–2685

3000 2686–3685

dn 600/315 Gd vagy rML
Beépítési mélység 2)

[mm]
  815–1025 4)

1026–1305 5)

1306–1555

1556–1805

1806–2055

2056–2305

2306–2805 6)

2806–3805 6)

beton alátétgyűrűvel d 400-as osztályú aknafedélhez teleszkóppal B 125-ös osztályú aknafedélhez

dn 600/250 Gd vagy rML
aknafalcső hossza Beépítési mélység 1) 6)

[mm] [mm]
  700

  700

  700   960–1330

1000 1331–1630

1200 1631–1830

1500 1831–2130

2000 2131–2630

3000 2631–3630

dn 600/250 Gd vagy rML
Beépítési mélység 2)

[mm]
  785–995 4)

  996–1275 5)

1276–1525

1526–1775

1776–2025

2026–2275

2276–2775 6)

2776–3775 6)
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TarTozékok, 
csaTornaakna-biofilTerrel
TermékTUlajdonságok és előnyök

aWadOCk oldalsó bekötés
A dn 160/200 átmérőjű utólagos bekötések speciá-
lisan az AwAscHAcHt rendszerekhez kifejlesztett 
AwAdock csatlakozócsonkkal kivitelezhetők.

aWadOCk koronafúró

Csatornaakna-bioszűrők

Gömbcsukló dn 160/200
dn 250/315 csuklós tokok
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Miért keletkeznek szagok?
 - magas hőmérséklet (meleg évszak)
 - Anaerob (oxigénben szegény) víz
 - csökkenő lakossági vízfelhasználás a növekvő 
költség- és környezettudatosság miatt
 - A szennyvízcsatornák és -vezetékek túlméretezé-
se, ipari szennyvizek túlzottan magas aránya
 - nagy mennyiségű kereskedelmi és ipari  
szennyvíz
 - csekély mennyiségű elvezetett szennyvíz a 
csapadék elszivárogtatása miatt
 - szétválasztó rendszerek a keverő rendszerek 
helyett
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REHAU
cellulóz-granulátum Kókuszrost Mulcs

Eredmények/szakvélemény:

reHaU cellulóz-granulátum

A hatásfok 97–100% volt, vagyis 
a H2s eliminálása csaknem 
teljesen megvalósult. Eliminációs 
teljesítmény: max. 18 mg H2s/ 
(l x h) Az ember már kb. 5 ppm 
értékű H2s tartalmat is erős 
szagterhelésnek érzékel.

kókuszrost szűrő

A szűrési hatásfok rendkívül nagy 
ingadozásokat mutatott 
– a vizsgálati körülményektől 
függően 31–100% között 
mozgott.
Eliminációs teljesítmény:
max. 3 mg H2s/(l x h)  

Mulcs szűrő 

Hatásfok: 58–100%

Eliminációs teljesítmény:
max. 4 mg H2s/(l x h).

a csatornaakna-bioszűrő működése:
A JenaBios környezet-biotechnológiai intézet 
a REHAU megbízásából különböző,
biofilterekben alkalmazott anyagok esetében 
vizsgálta a kénhidrogén eliminálását, a következő 
feltételek mellett:
10–200 ppm H2s-koncentráció a beáramló 
levegőben.

csaTornaakna-bioszŰrők
TermékTUlajdonságok és előnyök
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Az előnyök gyors áttekintése

 - kiváló eliminációs teljesítmény a kénhidrogén és 
a betegségeket okozó csírák kiszűrésével, amit 
a JenaBios intézet vizsgálatai is igazolnak.

 - A szagok megbízható megkötése akár 5 éven át.

 - korrózióálló a PE- és rozsdamentes anyagnak 
köszönhetően.

 - Az akna szellőztető hatása változatlan marad.

 - A szennyvízaknák tömítése PUR-anyaggal, 
körbefutó rendszertömítéssel.

 - nagymértékben égésbiztos, mivel lehetőség van 
horganyzott acéllemezből készült, kapható 
lombfogó használatára (teljesül a „diBt” német 
Építéstechnikai intézet követelménye).

 - Lényegesen kisebb térfogat, a hagyományos 
szűrő-anyagokkal, pl. mulcs összehasonlítva.

 - mindkét oldalon optimális kiáramlási felület

 - nagyfokú üzembiztosság

 - gyors és könnyű szerelés

 - A szűrőgranulátum gyors cserélhetősége
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awascHacHT TarTozékok biofilTerrel

anyagszám Típus aWasCHaCHT PP rendszerekhez dn/Od Cse
11903651200 standard dn 1000 160 egyenként
11911751200 k/U dn 1000 160 egyenként
11913451200 standard dn 1000 200 egyenként
11913551200 k/U dn 1000 200 egyenként

Bekötő idom PVC és PP anyagú csatornacsövek 
aWasCHaCHT PP dn 100
Alapanyag: elasztomer/PP
szín: fekete/zöld

aWadOCk kG aWasCHaCHT-ra K/U típus belső élletöréses csővéggel Standard

anyagszám Ø mm-ben
11900281100 200
11904571001 250

aWadOCk koronafúró 
műanyag csövek és aknák megfúrásához
központosító fúró felfogatással, fúrótokmánnyal, 
központosító fúró kiütővel
szerszámkofferbe csomagolva

±3.75°

L

t

D 
ma

x

kGMM vario élletöréses csővéggel
AwAdUkt PP kettős karmantyú élletöréses csővéggel
Fokozatmentesen +/- 7,5°-kal vízszintesen 
vagy függőlegesen szögbe állítható
EPdm tömítőgyűrűkkel (safety-Lock)
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

anyagszám dn/Od L dmax t Tömeg Cse
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

11760371001 250 260 286 120 4,10 egyenként
11760381001 315 298 355 136 6,50 egyenként
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x

±7.5°

Gömbcsukló
AwAdUkt PP gömbcsukló idom
Fokozatmentesen +/- 7,5°-kal vízszintesen vagy 
függőlegesen szögbe állítható
EPdm tömítőgyűrűkkel 
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

anyagszám kivitel dn/Od L dmax t1 t2 Tömeg Cse
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/db]

11760451001 tok/tok 160 202 210 82 101 1,31 72
11760551001 tok/élletöréses csővég 160 207 210 – 101 1,21 92
11725551001 tok/tok 200 226 253 78 112 2,10 45
11725651001 tok/élletöréses csővég 200 243 253 – 112 2,05 45

±3.75° ±3.75°

D m
ax

L

tkGMM vario
AwAdUkt PP kettős karmantyú
Fokozatmentesen +/- 7,5°-kal vízszintesen vagy függőlegesen 
szögbe állítható
EPdm tömítőgyűrűkkel (safety-Lock)
Alapanyag: RAU-PP 2300
szín: narancssárga

anyagszám dn/Od L dmax t Tömeg Cse
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

11760751001 250 260 286 120 1,85 32
11760851001 315 298 355 136 3,30 16

anyagszám Megnevezés
11902461001 teleszkópos adapterhez való tömítéshez
11902561001 Aknamagasítóhoz – aknafenékhez vagy aknamagasítóhoz – beton alátétgyűrű kötéshez való tömítés

anyagszám Megnevezés darab/raklap
11904671001 Bekötő tömítés, dn 160-as kg-cső dn 600–as aknamagasítóra, dA 172 mm egyenként
11706811001 koronafúró dA 172 mm-es bekötő tömítéshez egyenként

aWasCHaCHT PP dn 600 – tartozékok/pótalkatrészek

aWasCHaCHT PP dn 600
Bekötő tömítés, dn 160
dn/id 160, dn 600-as kg csövek dn 600-as aknamagasítóra való 
utólagos bekötéséhez
Anyaga:
szín: fekete
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reHaU csatornaakna-bioszűrők
REHAU dn 600-as aknakónuszhoz alkalmazható csatornaakna-bioszű-
rő; amely a következőkből áll: szűrőpatron beoltott granulátummal, 
Alaplemez nemesacél függesztő sarokidommal, 160 mm hosszú
Anyag: PE/sBR/nemesacél
szín: fekete

anyagszám dn Távozó levegő legfeljebb Tömeg
[kg/csomagolási egység]

11700321001 600   7,00 m3/h 14
11708821001 600 10,00 m3/h 17

Utcai összefolyó bűzzáró aknafedél 
alkalmazható vegyes szennyvízcsatornák emésztőaknáinak bűzzárója-
ként, amely a következőkből áll: gyűrűs fülekkel összecsavarozott 
fedélkarima összefolyó ráccsal, elfordíthatóan alátámasztott bűzzáró 
aknafedél, vegyszerálló gumihuzallal előfeszítve.
Anyag: PE
szín: fekete

anyagszám Méret Tömeg
[kg/db]

11709121001 500 x 500 2,9
11709221001 300 x 500 2,8

anyagszám Térfogat Távozó levegő legfeljebb
[liter] [m3/h]

11709321001 15   7,00
11709421001 20 10,00

Cellulózgranulátum cserecsomag

anyagszám kivitel Hossz Tömeg Cse
[mm] [kg/csomagolási egység] [db]

11708921001 közepes 150 0,66 4
11709021001 rövid   30 0,38 4

Tartozékok:
opcionális függesztő sarokidom 
Alapanyag: acél, tüzihorganyzott
szín: ezüst
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egyedi aknák – TermékválTozaTok
awascHacHT PP dn 1000 
– minden alkalmazási TerüleTre

A REHAU aknakoncepció

Egy csatornacső önmagában még nem jelent 
biztonságos csatornahálózatot. Az aknák lényeges 
szellőző, ellenőrző és karbantartási csomópontok-
ként szolgálnak. viszont az összes csatornaakna 
majdnem felének – többnyire a betonból készült 
aknák esetén – már a beépítés után elégtelen a 
tömítése, állítja a gelsenkircheni Földalatti infrast-
ruktúra intézet (ikt).

Az AwAscHAcHt PP dn 1000 termékek 
szabványos aknákhoz és különleges alkalmazási 
területekre egyaránt változatos megoldásokat 
kínálnak. A jól átgondolt szerkezetek és alapanya-
gok hozzájárulnak ahhoz, hogy a drága és nagy 
ráfordítással járó aknajavítások elkerülhetők 
legyenek.

rugalmas szabványos csatornaakna
nagyobb rugalmasság az építési munkaterületen.

dn 1200/1500 átmérőjű aknafenekek
nagy átmérőjű folyókákhoz és több oldalsó 
beömléshez.

Ikerakna
szennyvíz és esővíz egy aknában történő elvezeté-
séhez.

energiatörő, nyomáscsökkentő akna
meredek szakaszokról történő vízelvezetéshez, illetve 
a szennyvíz nyomásának a gravitációs vezetékre 
történő átvezetéséhez.

Az alkalmazáshoz igazodó aknakoncepci-

óval költség takarítható meg!
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Visszatorlódás ellen védett akna
megakadályozza a szennyvíz-visszatorlódást 
a pincében.

Vízöblítés
Önálló öblítőrendszer csatornákhoz.

Vízóra akna
több vízóra egység telepítéséhez.

szivattyúakna
A fő- és a bevezető csatorna közötti magasságelté-
résnél használandó.

Beton aknafenék adapter
Aknafenék alatti betonakna-felújításhoz.
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DN 1200/1500 átmérőjű akNafeNekek
terméktulajDoNságok és szállítási program

Minden célra a megfelelő akna:
A DN 100–630 folyókaméretekhez kapható számos 
aknafenéknek köszönhetően az AWASCHACHT PP 
DN 1000 szinte minden alkalmazási területen 
használható.
A legjobb rendszernek is megvannak azonban a 
maga korlátai. Nagy, DN 315–630 csőméreteknél 
és több oldalsó beömlésnél esetenként előfordulhat, 

hogy technikailag nem lehet a folyókát DN 1000 
aknaátmérőnél alkalmazni.
Ilyen alkalmazási esetekre fejlesztette ki a REHAU az 
új DN 1200, ill. 1500 átmérőjű aknafenekeket. 
A DN 1200/1500 átmérőjű aknafenekek 
AWASCHACHT PP DN 1000 aknagyűrűkhöz és 
aknakónuszhoz igazodnak.

Milyen előnyökkel járnak 
a DN 1200/1500 átmérőjű 
aknafenekek?

 - Aknafenekek nagy átmérőjű folyókákhoz és több 
oldalsó beömléshez. Optimalizált aknafenék-átmé-
rő minden alkalmazási esetre
 - A polipropilénből készült töltőanyagmentes, tömör 
falszerkezet hosszú élettartamot garantál
 - Kopásálló folyóka PP-ből 
 - Nincsenek felújítási költségek
 - Nagy vegyszertűrő képességű polipropilén. 
Alkalmas szinte minden alkalmazási esetre
 - Stabil aknakónusz. SLW 60-ig terhelhető
 - Tartósan alakzáró kötések. Nincs vízbeszivárgás, 
illetve -kiszivárgás
 - Korrózióálló lépcsőfokok, csúszásgátló folyásfe-
nék. Nincs veszély az aknába történő leszálláskor
 - Horpadásbiztos az vasbeton teherelosztó lemeznek 
és a beton feltöltőnyílásoknak köszönhetően. 
Nincs anyagi kár a környező talajvíz miatt
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Aknafelépítés:

1.1 DN 1200 vagy DN 1500 aknafenék
1.2 DN 315–630 folyóka; oldalsó beömlések 
  DN 110–500
1.3 Opcionális beton feltöltőnyílás talajvíz esetén
2 Emelőszemek
3 Tömítések
4 Vasbeton teherelosztó lemez
5 Aknakiöntő habarcs (megrendelő részéről)
6 BH 1000/750/500 aknagyűrűk 

  létrafokokkal
7 DN 1000/625 aknakónusz
8 Beton vagy műanyag alátétgyűrű
9 Fedlap (kereskedelemben kapható, 

  megrendelő részéről)

9

8

7

6

5

4

3

21.31.2

1.1

Tulajdonságok:

1A minőség
 - Polipropilén
 - Töltőanyag nélkül

Terhelhető SLW 60-ig
 - Nagy gyűrűmerevség a tömör falszerkezetnek 
köszönhetően
 - Stabil aknakónusz – számítás
 - Az LGA szakvéleménye szerint (FEM-számítás)

Ellenálló
 - Vegyszertűrő, pH-érték 1–13
 - Korrózióálló és kopásálló
 - Hőálló (rövid ideig 90 °C-ig, hosszabban 60 °C-ig)

Karbantartás
 - Egyszerű karbantartás a felületek simaságának 
köszönhetően
 - Ellenőrzést megkönnyítő szín

Biztonságos
 - Csúszásgátló üvegszál-erősítésű műanyag lépcsőfokok
 - Csúszásbiztos folyásfenék (a BGIA által tanúsítva)

Talajvíznél horpadásbiztos, köszönhetően 
a következőknek:
 - Tömítés
 - Vasbeton teherelosztó lemez
 - Beton feltöltőnyílás
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DN befolyó/lefolyó Hasznos magasság N Magasság H
[mm] [mm] [mm]
315 700 925
400 785 1010
500 875 1100
630 995 1220

DN befolyó/lefolyó Hasznos magasság N Magasság H
[mm] [mm] [mm]
315 700 925
400 785 1010
500 875 1100
630 995 1220

AWASCHACHT PP DN 1000 – DN 1200 átmérőjű aknafenekek
Projekttől függő, egyenes folyóka
fenéklemezzel, beömlés kettős karmantyúval 
fixen behelyezett EPDM-tömítőgyűrűvel (Safety-Lock);
kifolyó élletöréses csővégként,
1–3% között változtatható lejtés, felár > 3%
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: narancssárga/szürke

AWASCHACHT PP DN 1000 – DN 1200 átmérőjű aknafenekek
Projekttől függő szögű folyásfenék
fenéklemezzel, beömlés kettős karmantyúval 
fixen behelyezett EPDM-tömítőgyűrűvel (Safety-Lock);
kifolyó élletöréses csővégként,
1–3% között változtatható lejtés, felár > 3%
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: narancssárga/szürke

DN befolyó/lefolyó Oldalsó beömlések szögtartománya
[mm] [mm] [mm]
110 90–175° vagy 185–270°
125 90–175° vagy 185–270°
160 90–175° vagy 185–270°
200 90–175° vagy 185–270°
250 90–175° vagy 185–270°
315 90–175° vagy 185–270°
400 90–145° vagy 215–270°

AWASCHACHT PP DN 1000 – DN 1200 átmérőjű aknafenekek
Projektfüggő oldalsó beömlés
kettős karmantyúval, fixen behelyezett EPDM-tömítőgyűrűvel (Safety-
Lock), legalább 15 mm magassági eltolással a fővezetéktől
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: narancssárga
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Projekttől függő, egyenes folyóka
fenéklemezzel, beömlés kettős karmantyúval 
fixen behelyezett EPDM-tömítőgyűrűvel (Safety-Lock);
kifolyó élletöréses csővégként,
1–3% között változtatható lejtés, felár > 3%
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: narancssárga/szürke

AWASCHACHT PP DN 1000 – DN 1500 átmérőjű aknafenekek
Projekttől függő szögű folyóka
fenéklemezzel, beömlés kettős karmantyúval 
fixen behelyezett EPDM-tömítőgyűrűvel (Safety-Lock);
kifolyó élletöréses csővégként,
1–3% között változtatható lejtés, felár > 3%
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: narancssárga/szürke

DN befolyó/lefolyó Hasznos magasság N Magasság H
[mm] [mm] [mm]
315 700 925
400 785 1010
500 875 1100
630 995 1220

DN befolyó/lefolyó Hasznos magasság N Magasság H
[mm] [mm] [mm]
315 700 925
400 785 1010
500 875 1100
630 995 1220

DN befolyó/lefolyó Oldalsó beömlések szögtartománya
[mm] [mm] [mm]
110 90–175° vagy 185–270°
125 90–175° vagy 185–270°
160 90–175° vagy 185–270°
200 90–175° vagy 185–270°
250 90–175° vagy 185–270°
315 90–175° vagy 185–270°
400 90–145° vagy 215–270°
500 90–135° vagy 225–270°

AWASCHACHT PP DN 1000 – DN 1500 átmérőjű aknafenekek
Ügyfélspecifikus oldalsó beömlés
kettős karmantyúval, fixen behelyezett EPDM-tömítőgyűrűvel 
(Safety-Lock), legalább 15 mm magassági eltolással a fővezetéktől
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: narancssárga

Árak és gyárthatóság ajánlatkérés alapján: 
Lejtés > 3%
Felúszás elleni védelemmel
Oldalsó beömlések a fő folyóka fölött a folyásfenék illesztésével

Ikeraknák
Energiatörő szerkezetek
Egyszeres vagy kettős szivattyúk
Nyomáscsökkentő aknák

DN 1000 átmérőjű aknagyűrűk és kónuszok az AWASCHACHT PP DN 1000 szállítási programban találhatók a 166. oldalon.
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Anyagszám DN befolyó/lefolyó Tömeg
[kg/db]

11000471001 710

Anyagszám DN befolyó/lefolyó Tömeg
[kg/db]

11000571001 1130

AWASCHACHT teherelosztó lemez DN 1000/1200
D400 osztályú terhelésekhez alkalmas (1–5 m beépítési mélység), 
kissé kúpos kivágásokkal, 4 darab M12 méretű csavaros horgony 
bebetonozva, 4 darab gyűrűs csavar szerelve
Alapanyag: vasbeton (minőség: C35/45)
Szín: szürke

AWASCHACHT teherelosztó lemez DN 1000/1500
D400 osztályú terhelésekhez alkalmas (1–5 m beépítési mélység), 
kissé kúpos kivágásokkal, 4 darab M12 méretű csavaros horgony 
bebetonozva, 4 darab gyűrűs csavar szerelve
Alapanyag: vasbeton (minőség: C35/45)
Szín: szürke
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Beton aknafenékhez való adapter 
a DIN 4034-1 szerint

Beton aknafenékhez való adapter, sima

Betonakna felújítása az aknafenék fölött.
A DWA 2004-ben készült felmérése alapján a 
betonaknák összes károsodásának 80%-a az 
aknafenék fölötti szerkezeti elemekben keletkezik. 
Ennek következménye lehet a létrafokok károsodá-
sa, az aknák tömítetlensége, valamint a betonak-

nákban keletkező repedések. Az ilyen anyagi károk 
elkerüléséhez a beton aknafenékhez való REHAU 
adapterrel problémamentesen cserélhetők a károso-
dott szerkezeti elemek. A beton aknafenék cseréje 
nem szükséges. 
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Anyagszám DN Hasznos magasság N Magasság H
[mm] [mm]

11907381001 1000 285 360

Anyagszám DN Hasznos magasság N Magasság H
[mm] [mm]

11907481001 1000 360 360

Adapter AWASCHACHT PP DN 1000-hez való beton aknafenékhez
DIN V 4034-1 szerint, tömítettség 0,5 barig bevizsgálva
3 db emelőszem, 3 db gyűrűs csavar szerelve,
AWASCHACHT PP DN 1000 gyűrűvel bebetonozva.
Alapanyag: beton (minőség: 035/45)
Szín: narancssárga/szürke

Adapter AWASCHACHT PP DN 1000-hez való beton aknafenékhez
„Sima” kivitel, tömítettség 0,5 barig bevizsgálva
3 db emelőszem, 3 db gyűrűs csavar szerelve,
AWASCHACHT PP DN 1000 gyűrűvel bebetonozva.
Alapanyag: beton (minőség: 035/45)
Szín: narancssárga/szürke
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IKERAKNA elkülönített csatornarendszerekhez
Az IKERAKNA aknamegoldásnak köszönhetően az 
esővíz- és szennyvízcsövek egy csőárokban, 
egymással párhuzamosan fektethetők és egymástól 
függetlenül elvezethetők. Mindkét rendszert 
ugyanabba az aknába kötik be, azonban 

egymástól függetlenül történik az elvezetésük. 
A szennyvíz egy nyitott folyókában folyik, míg az 
esővíz egy zárt, excentrikus, tisztítónyílással ellátott 
csővezetékben folyik. 

ikerakNa
terméktulajDoNságok és szállítási program

Milyen előnyökkel jár 
az IKERAKNA?

 - Az IKERAKNA aknamegoldásnak köszönhetően az 
esővíz- és szennyvízcsövek egy csőárokban, 
egymással párhuzamosan fektethetők és egymás-
tól függetlenül elvezethetők. Az anyag- és építési 
költségek több mint 50%-a megtakarítható.
 - Az IKERAKNA alkalmazásával a helyigény 
a felére csökken. Nemcsak a csőárokban, hanem 
a szállításnál is.
 - Kék esővízcsatorna az optikai megkülönböztethető-
ség érdekében. Így elkerülhető a téves csatla-
koztatás.
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Akna Megnevezés
[DN] [DN]
1000+800 Ikercső DN 160 blue
1000 Ikercső DN 200 blue
1000 Ikercső DN 250 blue
1000 Ikercső DN 315 blue

PP IKERAKNA-ikercső tisztítónyílással, PVC, egyenes

DN 1000 és DN 800 átmérőjű aknafenekek, aknagyűrűk és kónuszok az AWASCHACHT PP DN 1000 szállítási programban találhatók a 166. 
oldalon és AWASCHACHT PP DN 800 szállítási program a 174. oldalon.
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Dátum, ügyfél aláírása

Küldje el az objektumkérdőívet faxon az illetékes értékesítési irodának. 

Szög
(A kifolyó idomtól  

mérve)

Csatlakozó 
DN/OD Kieg. csatlakozó 

magassága a cső 
alsó pontja fölött*)

Lejtés a 
folyókában

Csatlako-
zócsonk 
lejtése

Egység ° gon mm mm % %

Kimenet (SW)
szabványos 
0%

_______
1. Bemenet 
(SW) *)

2. Bemenet 
(SW) *)

1. kiegészítő 
bemenet a 
folyásfenék 
fölött (SW)

Kimenet (RW)  
szabványos 
0%

_______Bemenet (RW)

*) Legalább 15 mm, ha a bemenet DN/OD mérete kisebb, mint a fő folyókáé (a kifolyó idomé)
Megjegyzések:

jobbra az SW-
csatornától

balra az 
SW-csatornától

Cég:

Cím:

Tel.:

Fax: 

180°/200 gon

270°/
300 gon

90°/
100 gon

0°/0 gon
Auslauf

SW

Abstand B

Abstand B

RW

oBjektumkérDőív
aWasCHaCHt pp DN 1000/800 átmérőHöz
típus: ikerakNa

Építkezés megnevezése: 
____________________________________________________________ 
Aknaszám:
____________________________________________________________ 
A kivitelezés tervezett időpontja:
____________________________________________________________ 
Tervrajz elkészítésének határideje:
____________________________________________________________ 
Aknafedél* (osztály/típus):
____________________________________________________________
(Ha nincs megadva, akkor D400 oszt. BEGU fedél kerül feltételezésre)

Alátétgyűrű választása: ❏ Polimer alátétgyűrű ❏ Beton alátétgyűrű
____________________________________________________________ 
Beépítési mélység:   mm
____________________________________________________________
(GOK-tól mérve)

Talajvízszint (GW):   mm
____________________________________________________________
(Terepszinttől mérve)

Távolság (A):   mm
____________________________________________________________
(Folyóka függőleges RW–SW távolsága az akna közepén)

Távolság (B):   mm
____________________________________________________________
(Vízszintes távolság az RW és SW csőtengely között)

❏  DN 1000                                ❏  Árajánlatkérés

❏  DN 800                                  ❏  Megrendelés

Esővíz ikercső AWASCHACHT DN 800 rendszerekhez csak DN 160 méretben gyártható.
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távolság B

távolság B

kifolyó nyílás
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eNergiatörő akNa
terméktulajDoNságok és szállítási program

Energiatörő akna a meredek szakaszok 
vízelvezetéséhez
Meredek lejtésű területeken egy energiatörő  
akna segítségével lehetőség van a csövek felszíni 
lejtéssel párhuzamos, drága bukóaknák nélküli 
beépítésére.

Milyen előnyei vannak egy 
nyomáscsökkentő aknának?

 - Az érkező víz egy tangenciális elhelyezkedésű 
befolyó csövön keresztül jut az aknába. 
A folyássebesség a kúpos fenékben kialakuló 
forgó mozgás következtében erősen lecsökken.
 - A bukóaknákkal összehasonlítva az építmények-
től mért távolság akár 100%-kal nőhet.
 - Kevesebb talajkitermelésre van szükség. Ezáltal 
megtakarítás érhető el az anyagköltség és az 
építés kivitelezési költsége terén.

A beépített bukóaknák összehasonlítása 
az energiatörő aknákkal:
 - Az aknafenék „kúpos formája” eredményeként 
még egy plusz tisztítóhatást is elérünk. 
Ezzel minimálisra csökken a dugulás veszélye.
 - A magas áramlási sebességek erősebben igénybe 
veszik az anyagot. A magas kopásállósággal 
rendelkező PP alapanyagnak köszönhetően 
azonban itt a kopás minimális mértékű.

A tangenciális beömlésnek és a kúpos fenéknek köszönhetően 
jelentősen csökken a folyássebesség
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Alkalmas esővíz- és vegyes víz 

csatornákhoz.

Meredek szakaszokról történő vízelvezetés REHAU energiatörő aknával 

Az energiatörő aknával megtakarítás 

érhető el az anyagköltség és 

a földkitermelés terén.
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Akna Kifolyó idom Hasznos magasság N Magasság H Tömeg
[DN] [DN] [mm] [mm] [kg/db]
600 110 431 701 18
600 125 431 701 18
600 160 431 701 18
800 160 310 470 32
800 200 310 470 33
1000 160 435 605 81
1000 200 435 605 83
1000 250 435 605 85
1000 315 435 605 88
1000 400 935 1105 125
1000 500 935 1105 125

AWASCHACHT PP fenék, DN 1000 – energiatörő, ill. 
nyomáscsökkentő akna kúpos fenékkel
fenéklemezzel, kúpos fenékkel, 
élletöréses csővégű kifolyóval
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: narancssárga

akna Beömlés
[DN] [DN]
1000 + 800 + 600 50
1000 + 800 + 600 63
1000 + 800 + 600 75
1000 + 800 + 600 90
1000 + 800 + 600 110
1000 + 800 + 600 125
1000 + 800 + 600 160
1000 + 800 + 600 200
1000 + 800 + 600 250
1000 + 800 + 600 315
1000 + 800 + 600 400
1000 + 800 + 600 500

Tangenciális csőcsonk (RST) beömlésként a kúpos fenékkel 
ellátott energiatörő, ill. nyomáscsökkentő aknához
Lejtés max. 15%

A PP csőcsonkról a nyomóvezetékre (PE stb.) történő tangenciális átvezetés ajánlatkérés alapján.
DN 1000 átmérőjű aknafenekek, aknagyűrűk és kónuszok az AWASCHACHT PP DN 1000 szállítási programban találhatók a 166. oldalon.
DN 800 átmérőjű aknafenekek, aknagyűrűk és kónuszok az AWASCHACHT PP DN 800 szállítási programban találhatók a 174. oldalon.
DN 600 átmérőjű aknafenekek, aknagyűrűk és kónuszok az AWASCHACHT PP DN 600 szállítási programban találhatók a 182. oldalon.
* A PP csőcsonkról a nyomóvezetékre (PE stb.) történő tangenciális átvezetés Plasson-csatlakozóval történik
* A PP csőcsonkról a nyomóvezetékre (PE stb.) történő tangenciális átvezetés húzóterhelésnek ellenálló tokos kötéssel történik
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Bélyegző

 
 

Dátum, ügyfél aláírása
(Online ügyintézésnél dátum és aláírás nélkül)

Küldje el az objektumkérdőívet faxon az illetékes értékesítési irodának. 

Kifolyó idom adatai (➀): Beömlő idom adatai (➁):

DN/OD: DN/OD: 

Dőlés (N1): % Dőlés (N2): %

Bekötőcső: Bekötőcső: 

Átfolyás [l/s]: 
(Kötelező megadni)

Átfolyás [l/s]: 
(Kötelező megadni)

Cég:

Cím:

Tel.:

Fax: 

Megjegyzések:

   05.2011 

 
Objektfragebogen für AWASCHACHT PP DN 1000 
Typ: Energieumwandlungsschacht 
 

     Anfrage                          Bestellung 
 
Bauvorhaben:        
 
 

Schacht-Nr:        
 
 

Geplanter Realisierungszeitraum:        
 
 

Abdeckung (Klasse/Typ) :        
(Wenn keine Angabe, dann wird Kl. D400 BEGU angenommen) 
 

Geländeneigung (NG):         % 
 
 

Einbautiefe (H):         mm 
(Von Sohle Auslauf bis zum tiefsten Punkt der Abdeckung)           
 

Grundwasserspiegel (GW):         mm 
(gemessen vom tiefsten Punkt der Abdeckung)           
 

Abstand (A):         mm 
(zwischen Sohle Zulauf und Sohle Auslauf) 
 

Richtungsänderung (W):        ° 
(Abwinklung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steigleiter:  Ja   
(Standard: Keine Steigleiter eingebaut) 
 
 
Bemerkungen:       
 
 

Bitte faxen Sie diesen Objektfragebogen an:  
0 91 31-92 51 54 71 oder an Ihr zuständiges Verkaufsbüro. 

 

Angaben zum Auslauf (): 
 
DN/OD:       
 
 

Neigung (N1):         % 
 
 

Anschlussrohr:        
 
 

Durchfluss [l/s]:        
(Pflichtangabe) 

 

Angaben zum Zulauf (): 
 
DN/OD:       
 
 

Neigung (N2):         % 
 
 

Anschlussrohr:        
 
 

Durchfluss [l/s]:        
(Pflichtangabe)

 
      

  
Firma 
      

  

Anschrift 
      

 Stempel 
 
 
 
 

Tel.: 
      

 

Fax.: 
      

 
Datum, Unterschrift Kunde 

  (Stempel & Unterschrift entfallen bei Online-Bearbeitung) 

oBjektumkérDőív
típus: pp DN 1000 eNergiatörő akNa  
 pp DN 800

Építkezés megnevezése: 
____________________________________________________________ 
Aknaszám:
____________________________________________________________ 
A kivitelezés tervezett időpontja:
____________________________________________________________
Aknafedél* (osztály/típus):
____________________________________________________________
(Ha nincs megadva, akkor D400 oszt. BEGU fedél kerül feltételezésre)

Alátétgyűrű választása: ❏ Polimer alátétgyűrű ❏ Beton alátétgyűrű
____________________________________________________________ 
Terep lejtése (NG):          %
____________________________________________________________ 
Beépítési mélység (H):   mm
____________________________________________________________
(A kifolyó idom alsó pontjától a fedél legalsó pontjáig)

Talajvízszint (GW):   mm
____________________________________________________________
(A fedél legalsó pontjától mérve)

Távolság (A):   mm
____________________________________________________________
(a befolyó- és a kifolyó cső alsó pontja között)

Irányváltozás (W):   
____________________________________________________________
(behajlás)

❏  DN 1000                                ❏  Árajánlatkérés

❏  DN 800                                  ❏  Megrendelés

Létra:                                                                                                                             ❏ Igen
(alapkivitelben: nincs beépítve létra)
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Bélyegző

 
 

Dátum, ügyfél aláírása
(Online ügyintézésnél dátum és aláírás nélkül)

Küldje el az objektumkérdőívet faxon az illetékes értékesítési irodának. 

Kifolyó idom adatai (➀): Beömlő idom adatai (➁):

DN/OD:             110  ❏     125  ❏     160  ❏ DN/OD: 
(max. DN 160)

Dőlés (N1): % Dőlés (N2): %

Bekötőcső: Bekötőcső: 

Átfolyás [l/s]: 
(Kötelező megadni)

Átfolyás [l/s]: 
(Kötelező megadni)

Cég:

Cím:

Tel.:

Fax: 

Megjegyzések:

oBjektumkérDőív
típus: eNergiatörő akNa
aWasCHaCHt pp DN 600

Építkezés megnevezése: 
____________________________________________________________ 

Aknaszám:
____________________________________________________________ 

A kivitelezés tervezett időpontja:
____________________________________________________________

Aknafedél* (osztály/típus):
____________________________________________________________
(Ha nincs megadva, akkor D400 oszt. BEGU fedél kerül feltételezésre)

Alátétgyűrű választása: ❏ Polimer alátétgyűrű ❏ Beton alátétgyűrű
____________________________________________________________ 

Beépítési mélység (H):   mm
____________________________________________________________
(Terepszint és a kiömlés folyókafeneke között)

Talajvízszint (GW):   mm
____________________________________________________________
(Terepszinttől mérve)

Távolság (A):   mm
____________________________________________________________
(A folyóka beömlés és folyóka kiömlés között).

Csak 210–335 mm között és 730 mm-től lehetséges)

Irányváltozás (W):        °
____________________________________________________________

tá
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 (H
)

kifolyó nyílás

szög (W)

kifolyó nyílás

befolyó nyílás

befolyó nyílás

210



AW
AS

CH
AC

HT

Nyomáscsökkentő akna kúpos fenékkel
A nyomáscsökkentő aknát az átadóakna helyett 
építik be a szennyvíz-nyomóvezetékekről a 
gravitációs vezetékekre való átmenetnél. 
A polipropilén kiváló anyagtulajdonságainak 
köszönhetően a REHAU nyomáscsökkentő akna 
ellenáll a gyakran fellépő kénhidrogén-korróziónak. 
Nincs szükség a betonaknáknál megszokott, 
ellenesésű folyókára. A REHAU nyomáscsökkentő 
akna kúpos fenékkel és tangenciálisan magasabban 
fekvő beömlésekkel készül. Ez az építési mód az 

akna öntisztító hatását eredményezi, és minimálisra 
csökken a gázképződés. A nyomóvezetékről 
nyomáscsökkentő aknára történő átmenetet 
– a nyomócső külső átmérőjétől függően – egy 
Plasson-csatlakozóval vagy egy húzásnak ellenálló 
összetolható karmantyúval oldják meg. A REHAU 
csatornaakna-bioszűrő a keletkező gázokat egy 
szagsemleges és káros anyagokban szegény távozó 
levegővé alakítja át.

NyomásCsökkeNtő akNa 
terméktulajDoNságok és szállítási program

Milyen előnyökkel jár 
a nyomáscsökkentő akna?

 - A kénhidrogén-korrózióval szemben ellenálló 
polipropilén alapanyagnak köszönhetően az akna 
stabil és tömített marad. Nem szivárog be a 
talajvíz, ami külön terhelést jelent a tisztítómű 
számára. Nem szivárog ki szennyvíz, ami 
szennyezi a környezetet. Megtakaríthatók a 
költséges felújítások, és kímélhető a környe-
zet. 
 - A tangenciális beömlések és a kúpos fenekek 
öntisztító hatást eredményeznek az aknában. 
Minimálisra csökken a dugulás veszélye. 
 - A szennyvíz a kúpos fenéknek köszönhetően 
lefolyik. Ezzel minimálisra csökken a gázkép-
ződés az aknában. 
 - A REHAU csatornaakna-biofilter semlegesíti a 
szag- és károsanyagokat. A gázok egy cellulózgra-
nulátumon mennek át, miközben a szűrőanyagban 
megtelepedett mikroorganizmusok azt szagsemle-
ges és káros-anyagban szegény levegővé alakítják 
át. A kénhidrogén megbízhatóan, 97–100%-os 
hatásfokkal kerül eliminálásra. Elkerülhetővé 
válik a kellemetlen szagú és károsanyagokkal 
teli távozó levegő. 
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Tangenciális beömlés húzóterhelésnek ellenálló tokos kötéssel Tangenciális beömlés Plasson-csatlakozóval

Szennyvíz nyomóvezeték RAUPROTECT nyomócsövekkel és REHAU nyomáscsökkentő aknával
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Akna Kifolyó idom Hasznos magasság N Magasság H Tömeg
[DN] [DN] [mm] [mm] [kg/db]
600 110 431 701 18
600 125 431 701 18
600 160 431 701 18
800 160 310 470 32
800 200 310 470 33
1000 160 435 605 81
1000 200 435 605 83
1000 250 435 605 85
1000 315 435 605 88
1000 400 935 1105 125
1000 500 935 1105 125

AWASCHACHT PP fenék, DN 1000 – energiatörő, ill. 
nyomáscsökkentő akna kúpos fenékkel
fenéklemezzel, kúpos fenékkel, 
élletöréses csővégű kifolyóval
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: narancssárga

Akna Beömlés
[DN] [DN]
1000 + 800 + 600 50
1000 + 800 + 600 63
1000 + 800 + 600 75
1000 + 800 + 600 90
1000 + 800 + 600 110
1000 + 800 + 600 125
1000 + 800 + 600 160
1000 + 800 + 600 200
1000 + 800 + 600 250
1000 + 800 + 600 315
1000 + 800 + 600 400
1000 + 800 + 600 500

Tangenciális csőcsonk (RST) beömlésként a kúpos fenékkel 
ellátott energiatörő, ill. nyomáscsökkentő aknához
Lejtés max. 15%

A PP csőcsonkról a nyomóvezetékre (PE stb.) történő tangenciális átvezetés ajánlatkérés alapján.
DN 1000 átmérőjű aknafenekek, aknagyűrűk és kónuszok az AWASCHACHT PP DN 1000 szállítási programban találhatók a 166. oldalon.
DN 800 átmérőjű aknafenekek, aknagyűrűk és kónuszok az AWASCHACHT PP DN 800 szállítási programban találhatók a 174. oldalon.
DN 600 átmérőjű aknafenekek, aknagyűrűk és kónuszok az AWASCHACHT PP DN 600 szállítási programban találhatók a 182. oldalon.
* A PP csőcsonkról a nyomóvezetékre (PE stb.) történő tangenciális átvezetés Plasson-csatlakozóval történik
* A PP csőcsonkról a nyomóvezetékre (PE stb.) történő tangenciális átvezetés húzóterhelésnek ellenálló tokos kötéssel történik
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3

LIEFERPROGRAMM

RAUGRIP Doppelsteckmuffe aus PE 100-RC SDR 11/17
Material: Grip-Ring aus PA/PPS,
Lippendichtung 3S aus EPDM und Schmutzdichtung
Farbe: Schwarz

RAUGRIP Bögen aus PE 100-RC SDR 11/17
Material: Grip-Ring aus PA/PPS,
Lippendichtung 3S aus EPDM und Schmutzdichtung
Farbe: Schwarz

Art.-Nr. d in mm €/St.
150048-001   90 79,50
150049-001 110 95,50
150054-001 125 110,50
150055-001 160 129,50
150056-001 180 165,50
150058-001 225 229,50

Art.-Nr. d in mm Winkel €/St.
150059-001   90 15° 210,50
150064-001   90 30° 168,00
150065-001   90 45° 168,00
150066-001   90 90° 169,00

150067-001 110 15° 233,00
150068-001 110 30° 185,50
150069-001 110 45° 185,50
150074-001 110 90° 189,50

150075-001 125 15° 252,00
150076-001 125 30° 217,50
150077-001 125 45° 217,50
150078-001 125 90° 231,50

150079-001 160 15° 370,00
150084-001 160 30° 265,50
150085-001 160 45° 265,50
150086-001 160 90° 295,00

150087-001 180 15° 385,50
150088-001 180 30° 290,50
150089-001 180 45° 290,50
150094-001 180 90° 326,50

150099-001 225 15° 459,50
150104-001 225 30° 445,50
150105-001 225 45° 445,50
150106-001 225 90° 486,50

RAUPROTECT kettős karmantyú PE 100-RC SDR 11/17 anyagból
Átmeneti idom szennyvíz nyomóvezetékhez PP aknacsonkra
Anyag: tapadógyűrű PA/PPS anyagból,
3S ajakos tömítés EPDM anyagból és szennytömítés
Szín: fekete

Anyagszám d mm-ben
11500481001   90
11500491001 110
11500541001 125
11500551001 160
11500561001 180
11500581001 225
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Bélyegző

 
 

Dátum, ügyfél aláírása
(Online ügyintézésnél dátum és aláírás nélkül)

Küldje el az objektumkérdőívet faxon az illetékes értékesítési irodának. 

Kifolyó idom adatai (➀): Beömlő idom adatai (➁):

DN/OD             DN/OD: 

Dőlés (N1): % Dőlés (N2): %

Bekötőcső: Bekötőcső: 

Átfolyás [l/s]: 
(Kötelező megadni)

Átfolyás [l/s]: 
(Kötelező megadni)

Cég:

Cím:

Tel.:

Fax: 

Megjegyzések:

oBjektumkérDőív
típus: NyomásCsökkeNtő akNa kúpos feNékkel
aWasCHaCHt pp DN 1000 / aWasCHaCHt pp DN 800

Építkezés megnevezése: 
____________________________________________________________ 

Aknaszám:
____________________________________________________________ 

A kivitelezés tervezett időpontja:
____________________________________________________________

Aknafedél* (osztály/típus):
____________________________________________________________
(Ha nincs megadva, akkor D400 oszt. BEGU fedél kerül feltételezésre)

Alátétgyűrű választása: ❏ Polimer alátétgyűrű ❏ Beton alátétgyűrű
____________________________________________________________ 

Terep lejtése (NG):   %
____________________________________________________________

Beépítési mélység (H):   mm
____________________________________________________________
(A kifolyó idom alsó pontjától a fedél legalsó pontjáig)

Talajvízszint (GW):   mm
____________________________________________________________
(A fedél legalsó pontjától mérve)

Távolság (A):   mm
____________________________________________________________
(a befolyó- és a kifolyó cső alsó pontja között)

Irányváltozás (W):        °
____________________________________________________________
(behajlás)

GOK

Abdeckung
Geländeneigung

(NG)

Zulauf

90° 270°

180°

Auslauf  0°

Winkel
(W)

(N2)
(N1)

GW

(A)

(H)

Ei
nb

au
tie

fe
(vo

n 
So

hl
e 

Au
sla

uf
 b

is 
zu

m
 ti

ef
st

en
 P

un
kt

 d
er

 A
bd

ec
ku

ng
)

Ab
st

an
d

Létra:  Igen ❏
____________________________________________________________
(alapkivitelben: nincs beépítve létra)

be
ép

íté
si 

m
él

ys
ég

talaj lejtése
aknafedél

szög

befolyó nyílás

tá
vo

lsá
g

kifolyó nyílás 0º

(a
 k

ifo
lyó

 n
yíl

ás
 a

lsó
 p

on
tjá

tó
l a

 fe
dé

l l
eg

al
só

 p
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tjá
ig

)

215



Az éghajlatváltozás miatt egyre szélsőségesebbé 
váló időjárás a heves esőzésekkel súlyos terhet 
jelent a csatornarendszerek számára. Nő a 
szennyvíz csatornából háztartásba történő visszator-
lódásának veszélye, ami számottevő anyagi 
károkhoz vezethet. A korszerű polipropilén anyagból 
készülő, beépített visszatorlódás elleni védelemmel 
ellátott aknával megelőzhetők a potenciális károk. 
Új közművesítéshez és utólagos beépítéshez 
egyaránt alkalmas.

visszatorlóDás elleN véDett akNa
terméktulajDoNságok és szállítási program

Milyen előnyökkel jár 
a visszatorlódás ellen védett 
akna?

 - Elkerülhető a szennyvíz csatornából háztartásba 
való visszatorlódása, és ezáltal megtakarítható 
a magas felújítási költség
 - A töltőanyagmentes polipropilén alkalmazásának 
köszönhetően az akna ellenáll az agresszív 
anyagoknak a pH 1–13 tartományban
 - Legalább 100 éves használati élettartam 
– az LGA Nürnberg szakvéleménye alapján

A REHAU visszatorlódás ellen védett aknafenék 
két változatban készül:
 - Fekáliamentes szennyvízhez való használathoz 
kettős mechanikai védelemmel visszatorlódás 
ellen, és beépített vészhelyzeti zárral
 - Fekáliát tartalmazó szennyvízhez való használathoz 
automatikus fekália-visszatorlasztással 

Hatékony védelem a szennyvíz 

csatornából való visszatorlódásával 

szemben.
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Szennyvíz-visszatorlódás a pincében.

A REHAU fekáliát tartalmazó szennyvízhez kínált „Quatrix-K” visszatorlódás ellen védett aknájával megelőzhető a szennyvíz-visszatorlódás a pincében.

Megnevezés DN befolyó/lefolyó Hasznos magasság N Magasság H Tömeg
[mm] [mm] [mm] [kg/db]

RSB GD DN 160 fekáliamentes „Triplex-K-2” 160 435 595 62
RSB GD DN 160 fekáliát tartalmazó „Quatrix-K”, jelzőberendezéssel 160 435 595 66
Beömlő idom KGB DN 160 45° + KGRE 160
DN 160 135/225°-os beömlő idomok + KGRE 160
Hosszabbítókészlet „Quatrix-K”-hoz

AWASCHACHT PP DN 1000 – visszafolyásgátló lapos kialakítású 
aknafenék
fixen behelyezett EPDM-tömítőgyűrűs (Safety-Lock) csuklós beömlé-
sek, melyek +/-7,5°-kal vízszintesen vagy függőlegesen fokozatmen-
tesen szögbe állíthatók,
Kifolyó élletöréses csővégként
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: narancssárga

DN 1000 átmérőjű aknafenekek, aknagyűrűk és kónuszok az AWASCHACHT PP DN 1000 szállítási programban találhatók a 166. oldalon.
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Bélyegző

 
 

Dátum, ügyfél aláírása
(Online ügyintézésnél dátum és aláírás nélkül)

Küldje el az objektumkérdőívet faxon az illetékes értékesítési irodának. 

Cég:

Cím:

Tel.:

Fax: 

Visszatorlódás ellen védett aknafenék DN 1000

1
Visszatorlódás ellen védett aknafenék egyenes átmenettel 
DN 1000/160 fekáliát nem tartalmazó szennyvízhez (Triplex-K-2)

Igen £  Nem £

2
Visszatorlódás ellen védett aknafenék egyenes átmenettel 
DN 1000/160 fekáliát nem tartalmazó szennyvízhez (Quatrix-K)

Igen £  Nem £

3 Oldalsó beömlés DN 160 135° KGRE-vel
Oldalsó beömlés DN 160 225° KGRE-vel

Igen £  Nem £
Igen £  Nem £

4 Jelzőberendezés Quatrix-K-hoz (10 m kábelhossz) Igen £  Nem £

5 Hosszabbítókészlet Quatrix-K-hoz (5 m kábelhossz) Igen £  Nem £

Objektfragebogen für AWASCHACHT PP DN 1000 
Typ: Rückstausicherungsschacht 
 

     Anfrage                          Bestellung   
 
Bauvorhaben:         
 
 
Schacht-Nr:        
 
 
Geplanter Realisierungszeitraum:         
 
 
Termin für Zeichnungserstellung:         
 
 
Abdeckung (Klasse/Typ) :        
(Wenn keine Angabe, dann wird Kl. D400 BEGU angenommen) 
 
Einbautiefe:        mm 
(Von GOK bis Rohrsohle) 
 
Grundwasser (GW):         mm 
(Gemessen von GOK) 
 

 

 
Bemerkungen:       
 
 
 

Bitte faxen Sie diesen Objektfragebogen an: 0 91 31-92 51 53 70 oder an Ihr zuständiges Verkaufsbüro. 

Rückstausicherungsschachtboden 

1 
Rückstausicherungsschachtboden mit gerader 
Durchgang DN 1000/ 160 für fäkalienfreies 
Abwasser (Triplex-K-2) 

Ja     Nein 
        

2 
Rückstausicherungsschachtboden mit gerader 
Durchgang DN 1000/ 160 für fäkalienhaltiges 
Abwasser (Quatrix-K) 

Ja     Nein 
        

3 

 
Seitlicher Zulauf DN 160 135° mit KGRE 
 
Seitlicher Zulauf DN 160 225° mit KGRE 

Ja      Nein 
        

 
        

4 Signalanlage für Quatrix-K (10 m Kabellänge) Ja      Nein 
        

5 Verlängerungsset für Quatrix-K (5 m Kabellänge) Ja     Nein 
        

 
      

  
Firma 
      

  

Anschrift 
      

 Stempel 
 
 
 
 

Tel.: 
      

 

Fax.: 
      

 

Unterschrift Kunde 
Datum  (Stempel & Unterschrift entfallen bei Online-Bearbeitung) 

180° / 200 gon

0° / 0 gon

Auslauf

270° /  
300 gon90° /  

100 gon 

oBjektumkérDőív
aWasCHaCHt pp DN 1000 átmérőHöz
típus: visszatorlóDás elleN véDett akNa

Építkezés megnevezése: 
____________________________________________________________ 

Aknaszám:
____________________________________________________________ 

A kivitelezés tervezett időpontja:
____________________________________________________________

Tervrajz elkészítésének határideje:
____________________________________________________________

Aknafedél* (osztály/típus):
____________________________________________________________
(Ha nincs megadva, akkor D400 oszt. BEGU fedél kerül feltételezésre)

Alátétgyűrű választása: ❏ Polimer alátétgyűrű ❏ Beton alátétgyűrű
____________________________________________________________ 

Beépítési mélység:   mm
____________________________________________________________
(GOK-tól indulva a befolyócsonk folyókájának fenekéig)

Talajvízszint (GW):   mm
____________________________________________________________
(GOK-tól mérve)

❏  DN 1000                                ❏  Árajánlatkérés

                                                   ❏  Megrendelés

Megjegyzések:

ta
la

jví
zs

zin
t

kifolyó nyílás

be
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si 

m
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ég

218



AW
AS

CH
AC

HT

A társadalomban végbemenő demográfiai változá-
sok, a csökkenő vízfogyasztás és a terjedőben lévő, 
elkülönített csatornarendszerek hatására sok 
közösség számára jelentenek egyre nagyobb 
problémát és magasabb költséget a csatornákban 
keletkező lerakódások és eltömődések.

A REHAU hatékony megoldást kínál erre a 
problémára. 
Az öblítőaknával akár a legkisebb mennyiségű eső-, 
háztartási és tetőről levezetett csapadékvíz is 
hatékonyan alkalmazható öblítésre. A szagterhelést 
és csődugulást kiváltó okok hatékonyan leküzdhe-
tők. A lerakódások folyamatosan továbbítódnak a 
víztisztító berendezésekbe. Az öblítőakna önműkö-
dő, és nincs működési költsége. Ráadásul az 
öblítőszerkezet utólag is beépíthető már meglévő 
aknákba.

Önműködő:
 - Nem igényel külső energiát
 - Nem szükséges kiegészítő szabályozástechnika
 - Automatikusan öblít, már a legkisebb beömlési 
mennyiségnél is

vízöBlítés
terméktulajDoNságok és szállítási program

1518,74

Csekély karbantartásigény:
 - Robusztus öblítőelem nemesacélból

Gazdaságos:
 - Megtakarítja az üzemeltetési költséget
 - Alacsony karbantartási költség
 - Többé nincs szükség a csatornák manuális 
tisztítására

Változatos:
 - A DN 200 és DN 400 közötti mérettartományban  
képes tisztítani a csatornacsöveket 
 - Új szerkezetként vagy utólagosan, PP-gyűrűként 
DN 1000 méretben

Önálló öblítőrendszer csatornákhoz.
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Milyen előnyökkel jár a VÍZÖBLÍTÉS?

Az AWASCHACHT vízöblítésnek köszönhetően többé nincs szükség 
a csatornaaknák drága, manuális tisztítására. Többé nincs szükség 
csatornaöblítő kocsira a tisztításhoz. Nagy költségmegtakarítás 
érhető el a csatornarendszer karbantartásában.

A heves esőzés nem terheli túl a víztisztító berendezéseket, mert a 
csatornák sokkal tisztábbak. Elmarad a heves esőzésnél fellépő 
szennyözön. 

Az AWASCHACHT vízöblítés önműködő, nem igényel külső energiát, 
már csekély mennyiségű esővíz, használati víz vagy tetőről bevezetett 
víz esetén is öblít. Alig keletkezik működési költség.

Robusztus szerkezet nemesacélból. Csekély karbantartási igény.

A szagterhelést (anaerob víz, kénhidrogén) és a csatornarendszer 
dugulását kiváltó okok hatékonyan leküzdhetők. Magasabb életminő-
ség a lakók számára.

H

DA

DN

h

Megnevezés DN DA H h csatorna-Ø Tömeg
[mm] [mm] [mm] [mm] DN/OD [mm] [kg/db]

A típusú öblítőmodul 100 250 400 390 200–315 25
B típusú öblítőmodul 100 250 800 790 200–315 39
C típusú öblítőmodul 150 350 400 390 250–400 32
D típusú öblítőmodul 150 350 800 790 250–400 44

AWASCHACHT PP DN 1000 – vízöblítés
Öblítőmodul belső átemelővel, önálló
öblítéses tisztításhoz (közbenső fenékkel, aknagyűrű nélkül)
Adott h töltésszintnél magától működésbe lép.
Az öblítési térfogat kb. 315/630 l.
Anyaga: 1.4301 (V2A/PE/PP)
Színe: narancssárga/ezüst

DN

hH

DN 1000 átmérőjű aknafenekek, aknagyűrűk és kónuszok az AWASCHACHT PP DN 1000 szállítási programban találhatók a 166. oldalon.
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Bélyegző

 
 

Dátum, ügyfél aláírása

Küldje el az objektumkérdőívet faxon az illetékes értékesítési irodának. 

Cég:

Cím:

Tel.:

Fax: 

Szög
(A kifolyó

idomtól mérve)

Csatla-
kozás
DN/OD

Kieg. 
csatlakozó 
magassága 
a cső alsó 

pontja fölött*)

Lejtés 
a folyó-
kában

Csatla-
kozó-
csonk 
lejtése

Egység ° gon mm mm % %

Kifolyó idom

£ 
Szabvá-
nyos %

£
____1. Bemenet

            *)

2. Bemenet
            *)

3. Bemenet
            *)

1. kiegészítő bemenet 
a folyásfenék fölött

2. kiegészítő bemenet 
a folyásfenék fölött

Öblítési szakasz

Hosszú öblítési szakasz 
[m] (‰)

Különlegességek (pl. 
bemenetek, irányváltozások)

*) Legalább 15 mm, ha a bemenet DN/OD mérete kisebb, mint a fő folyókáé (a kifolyó idomé)

Megjegyzések:

16
0

Gr
un

dw
as

se
rs

ta
nd

GW

Ei
nb

au
tie

fe

Zulauf RW

Zulauf
180°/200gon

Auslauf
0°/0gon

Winkel

1518,74

90°/
100gon

270°/
300gon

oBjektumkérDőív
aWasCHaCHt pp DN 1000 átmérőHöz
típus: öBlítőakNa

Építkezés megnevezése: 
____________________________________________________________ 

Aknaszám:
____________________________________________________________ 

A kivitelezés tervezett időpontja:
______________________________________________________________

Tervrajz elkészítésének határideje:
______________________________________________________________

Aknafedél* (osztály/típus):
____________________________________________________________
(Ha nincs megadva, akkor D400 oszt. BEGU fedél kerül feltételezésre)

Alátétgyűrű választása: ❏ Polimer alátétgyűrű ❏ Beton alátétgyűrű
____________________________________________________________ 

Beépítési mélység:   mm
____________________________________________________________
(GOK-tól indulva az akna közepén futó folyóka fenekéig)

Talajvízszint (GW):   mm
____________________________________________________________
(GOK-tól mérve)

❏  Ajánlatkérés                            ❏  Megrendelés

ta
la

jví
zs

zin
t

befolyó nyílás

kifolyó nyílás

befolyó nyílás

szög
be

ép
íté

si 
m

él
ys

ég
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Szivattyúakna
Az egy- vagy kétszivattyús szivattyúakna szennyvíz 
nyomóvezeték rendszerekkel együtt használatos 
olyankor, ha a főcsatorna és a behordócsatorna 
között magasságkülönbséget kell áthidalni.
 

szivattyúakNa
terméktulajDoNságok és szállítási program

Milyen előnyökkel jár 
a szivattyúakna?

Költséghatékony
A szennyeződések lerakódásával és agresszív 
anyagokkal szemben ellenálló polipropilén alap-
anyagnak köszönhetően az akna stabil és tömített 
marad. Nem szivárog be a talajvíz, ami külön 
terhelést jelent a tisztítómű számára. Nem szivárog 
ki szennyvíz, ami szennyezi a környezetet. Megtaka-
ríthatók a költséges felújítások, és kímélhető 
a környezet. 

Könnyű kezelhetőség az építési munkaterületen
Egyszerű szerelés a magas fokú gyártás-előkészí-
tésnek (akna fenékelem nyomóvezetékkel) és 
az egyes szerkezeti elemek csekély önsúlyának 
köszönhetően. Ezáltal költség takarítható meg 
a kivitelezésnél.

A kénhidrogén eliminálása
A REHAU csatornaakna-bioszűrő semlegesíti 
a szag- és károsanyagokat. Elkerülhető a kellemet-
len szagú és károsanyagokkal teli távozó levegő. 

A szivattyúakna összegyűjti a gravitációs vezetékből 
érkező szennyvizet, és egy nyomóvezetéken 
keresztül átszivattyúzza a főcsatornába. Ez egy 
átadó vagy nyomáscsökkentő aknába torkollik, majd 
többnyire gravitációs vezetékké alakul át.

A PP DN 1000 szivattyúakna alkalmas 

magán, kommunális és ipari vízelvezetés-

hez.

Szivattyúakna a behordócsatorna és a főcsatorna közötti magasságkülönbség esetén.
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Megnevezés Beépítési magasság
[mm]

DN 600 szivattyúakna, 1 szivattyú 1000
DN 800 szivattyúakna, 1 szivattyú 980
DN 1000 szivattyúakna, 1 szivattyú 1105
DN 1000 szivattyúakna, 2 szivattyú 1105
DN 1500 szivattyúakna, 1 szivattyú 1980
DN 1500 szivattyúakna, 2 szivattyú 1980

Anyagszám Megnevezés

11908121001 Nemesacél cső 45 x 1,5*
11908131001 Nemesacél leeresztő lánc 5 x 35*
*méterenként és szivattyúnként

Szivattyúakna-fedél
fenéklemezzel, beleértve a szivattyúk beépítését, a csövezést, az 
áthidalókat; nyomócső csonk kivitelben; DN 110-es beömlőcső-csonk 
kábelátvezetéshez; szivattyúk/csövezés nélkül.
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Szivattyú, ZFS kivitel
Merülőmotoros szennyvízszivattyú szürkeöntvényből, helyhez kötött és hordozható használatra
 - IP 68 védettség – teljesen elárasztható
 - Motor- és szivattyúház, tömítéstartó és járókerék szürkeöntvényből
 - Vágóberendezés edzett és korrózióálló speciális ötvözetből, tömítés kettős, forgásiránytól független 
csúszógyűrűs tömítéssel, közbenső olajtérrel
 - Vízszintes DN 50 nyomásleeresztő, ill. 2°BM, oldalsó kábelbemenet tehermentesítéssel húzóerővel 
szemben és kábeltörés elleni védelemmel

Szállítási tartozékként 10 m csatlakozókábellel.
Ár külön kérésre.

Szivattyú, ZFS és ZF kivitel
Merülőmotoros szennyvízszivattyú szürkeöntvényből, helyhez kötött és 
hordozható használatra
 - IP 68 védettség – teljesen elárasztható
 - Motor- és szivattyúház, tömítéstartó és járókerék szürkeöntvényből
 - Vágóberendezés edzett és korrózióálló speciális ötvözetből, tömítés 
kettős, forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, közbenső 
olajtérrel
 - Vízszintes DN 50 nyomásleeresztő, ill. 2°BM, oldalsó kábelbemenet 
tehermentesítéssel húzóerővel szemben és kábeltörés elleni 
védelemmel

ZF 80, illetve ZF 100 kivitelnél további 80/100 mm szabad átjárás 
az eltömődésmentes üzemhez, valamint robbanásbiztos motor.
Szállítási tartozékként 10 m csatlakozókábellel.
Ár külön kérésre.

Pneumatikus vezérlés
 - Falra szerelhető műanyag kapcsolószekrény
 - Üzemállapotok szöveges kijelzése és jelzőlámpák
 - 1 vagy 2 váltóáramú és háromfázisú váltóáramú szivattyú automati-
kus üzeme
 - Kettős vezérlésnél automatikusan változó üzem
 - Csúcsterhelésnél a 2. szivattyú bekapcsolása, üzemzavar esetén 
váltás az álló szivattyúra
 - Programozható indítási késleltetés, késleltetési idő után
 - Optikai és akusztikus hibajelzés potenciálmentes kimenetekkel
 - Szintszabályozás torlónyomásos eljárással, 10 m légtömlővel
 - Üzemórák és áramfogyasztás kijelzése, valamint szervizintervallum-
kijelző

Szállítási tartozékként Pitot-cső konzollal 10 m pneumatikus tömlővel.
Ár külön kérésre.

DN 1000 átmérőjű aknafenekek, aknagyűrűk és kónuszok az AWASCHACHT PP DN 1000 szállítási programban találhatók a 166. oldalon.
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Bélyegző

 
 

Dátum, ügyfél aláírása
(Online ügyintézésnél bélyegző + aláírás nélkül)

Küldje el az objektumkérdőívet faxon az illetékes értékesítési irodának. 

Cég:

Cím:

Tel.:

Fax: 

Egyéb megjegyzések:

Építkezés megnevezése: 
____________________________________________________________ 

Aknaszám:
____________________________________________________________ 

A kivitelezés tervezett időpontja:
____________________________________________________________

Tervrajz elkészítésének határideje:
____________________________________________________________

Aknafedél* (osztály/típus):
____________________________________________________________
(Ha nincs megadva, akkor D400 oszt. BEGU fedél kerül feltételezésre)

Alátétgyűrű választása: ❏ Polimer alátétgyűrű ❏ Beton alátétgyűrű
____________________________________________________________ 

Beépítési mélység:   mm
____________________________________________________________
(GOK-tól indulva az akna közepén futó folyóka fenekéig)

Talajvízszint (GW):   mm
____________________________________________________________
(GOK-tól mérve)

❏  DN 1000                                ❏  Árajánlatkérés

❏  DN 800                                  ❏  Megrendelés

oBjektumkérDőív
típus: pp DN 1000 szivattyúakNa pp DN 800

Befolyó nyílás (B) Kifolyó nyílás, nyomócső (A)

Anyag
Vezeték

DN/OD
(mm)

Szög
fok

Magasság, 
B

(mm)

Anyag
Vezeték

DN
(mm)

Nyomásfokozat
(bar)

Magasság, 
Α

(mm)
1
2
3

Szivattyú méretezési paraméterek Kábelátvezetés (C)
Szállított 

mennyiség
(l/s)

Emelőmagasság
Hgeo

(mm)

Hossz
Nyomóvezeték

(mm)

DN/OD
(mm)

Magasság, 
C

(mm)

Szög
fok

110 °
Szivattyúk száma Egy szivattyú ❏  Két szivattyú ❏
REHAU szivattyútípus
(Zehnder szivattyúk) Igen ❏  Nem ❏

Alternatív szivattyútípus
Gyárilag beépített szivattyú
(Tartó rudazat, rudazat,
nyomóvezeték, szivattyú)

Igen ❏  Nem ❏

Fekáliát tartalmazó szennyvíz Igen ❏  Nem ❏

GOK

GW

kifolyó nyílás 0°
nyomócső-vezeték

sz
ög

ká
be

lát
ve

ze
tés

szög

be
ép

íté
si 

m
él

ys
ég

ta
la

jví
zs

zin
t

kif
ol
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 n

yíl
ás

 (A
)

ká
be
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tv
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 (C

)

be
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 (B
)
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A vízóraakna
Leszálló akna több vízóraegység telepítéséhez.

vízóraakNa
terméktulajDoNságok és szállítási program

Milyen előnyökkel jár 
a vízóraakna?
 - Az egy méteres átmérőnek köszönhetően a 
leolvasás problémamentesen elvégezhető. 
Nem szükséges a vízóra felemelése, 
mint a DN 600-as aknáknál.

 
 - A világos és barátságos narancssárga szín nem 
csak az ellenőrzést segíti, hanem nagyban 
hozzájárul a személyzet munkabiztonságához is.

 - A maximális biztonsággal történő leereszke-
dést biztosítja a rozsdamentes, csúszásgátló 
lépőfelülettel kialakított beépített létra. Az aknába 
kúszásbiztosító is szerelhető. 

 - Az aknakónuszban elhelyezett polisztirol hőszige-
telő lemez szigetel a fagy ellen.

 - A tartós tömítettséget a tehermentesített 
kapcsolóelem-tömítés biztosítja.

 - Kívánság szerint két vízóra is telepíthető egy 
aknába. Megtakarítható az anyagköltség.

 - Hosszú élettartamú – Legalább 100 éves 
használati élettartam – az LGA Nürnberg szerint.
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Megnevezés
[DN]
Vízóraakna tartozékokkal*
Vízóraakna tartozékok nélkül*

* DA 110 x 3,4 mm méretű be- és kimenetek
 Vízóra hidak visszacsapó és ferdeülékű szeleppel 
 QN 2,5 vízórához
 1”-es menetes adapterek DA 32 vagy DA 40 mérethez
 Tömítések mindkét oldalon a bemeneten és a kimeneten
 100 mm vastag polisztirol tömbök
 Építési magasság 595 mm

** Vízóraakna a fent leírtak szerint 
 de helyszíni felszereléshez, beleértve a PP-tartókat
 a vízóra hidakhoz, valamint a polisztirol tömböt
 Építési magasság 595 mm
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Vízóraakna-fenék Vízóra:

1
Be- és kimenetek, vízóra hidak, visszacsapó és ferdeülékű szeleppel 
vízórákhoz, tömítések mindkét oldalon a bemeneten és a kimeneten, 
100 mm vastag polisztirol tömb

db

QN

A fent leírtak szerint, de helyszíni felszereléshez, beleértve a PP-tartót 
a vízóra hidakhoz, valamint a polisztirol tömböt

db

QN

oBjektumkérDőív
aWasCHaCHt pp DN 1000 átmérőHöz
típus: vízóraakNa

Építkezés megnevezése: 
____________________________________________________________ 

Aknaszám:
____________________________________________________________ 

A kivitelezés tervezett időpontja:
____________________________________________________________

Tervrajz elkészítésének határideje:
____________________________________________________________

Aknafedél* (osztály/típus):
____________________________________________________________
(Ha nincs megadva, akkor D400 oszt. BEGU fedél kerül feltételezésre)

Alátétgyűrű választása: ❏ Polimer alátétgyűrű ❏ Beton alátétgyűrű
____________________________________________________________ 

Beépítési mélység:   mm
____________________________________________________________
(GOK-tól indulva az akna közepén futó folyóka fenekéig)

Talajvízszint (GW):   mm
____________________________________________________________
(GOK-tól mérve)

❏  Ajánlatkérés        ❏  Megrendelés

Bélyegző

 
 

Dátum, ügyfél aláírása
(Online ügyintézésnél bélyegző + aláírás nélkül)

Küldje el az objektumkérdőívet faxon az illetékes értékesítési irodának. 

Cég:

Cím:

Tel.:

Fax: 
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szállítási program

N

N

Anyagszám DN Be-/kifolyás M Z N darab/raklap
[DN/OD]

11754231001 315 110 79 527 177 8
11754431001 315 160 74 394 244 10
11754631001 315 200 84 402 263 10
11755531001 400 110 79 527 174 8
11754831001 400 160 72 485 240 8
11755031001 400 200 84 474 266 8

Aknafenék, GD
egyenes átfolyás
Alapanyag: RAU-PP
Szín: narancssárga

Aknafenék, RML
3 befolyás, 1 kifolyás
Alapanyag: RAU-PP
Szín: narancssárga

Anyagszám DN Be-/kifolyás M Z N darab/raklap
[DN/OD]

11754331001 315 110   79 527 177 8
11754531001 315 160   91 360 223 8
11754731001 315 200 109 352 269 8
11755631001 400 110   79 527 174 8
11754931001 400 160   72 485 240 8
11755431001 400 200   84 474 266 8
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N H2

H1

N H2

H1

Anyagszám DN Be-/kifolyás H1 H2 N darab/raklap
[DN/OD]

11760571001 400 250 204 714 455 4
11760581001 400 315 204 714 455 4
11760591001 400 400 204 714 455 4
Szállítási határidő ajánlatkérésre

DN 400 GD aknafenék
egyenes átfolyás
behelyezett tömítésekkel
Alapanyag: RAU-PP
Szín: narancsbarna

DN 400 RML aknafenék
3 befolyás, 1 kifolyás
behelyezett tömítésekkel
Alapanyag: RAU-PP
Szín: narancsbarna

Anyagszám DN/OD DN1 DN2 Z H1 H2 N darab/raklap
[DN/OD] [DN/OD]

11760661001 400 250 160 204 714 455 6
11760671001 400 250 200 204 714 455 6
11760681001 400 250 250 204 714 455 6
11760691001 400 315 160 204 714 455 6
11760761001 400 315 200 204 714 455 6
11760771001 400 315 250 204 714 455 6
11760781001 400 315 315 204 714 455 6
11760791001 400 400 160 204 714 455 6
11760861001 400 400 200 204 714 455 6
11760871001 400 400 250 204 714 455 6
11760881001 400 400 315 204 714 455 6
Szállítási határidő ajánlatkérésre

N

Anyagszám DN/OD Be-/kifolyás M Z N darab/raklap
11713631001 160 160 72 276 216 28
11715261001 200 110 56 268 192 32
11713731001 200 160 72 276 215 24
11713831001 200 200 84 282 233 17

AWASCHACHT tisztítóidom 
behelyezett tömítésekkel
Tok/tok talp nélkül
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: narancsbarna

MM Z

Az aknamagasítókat lásd az AWADUKT PP SN10 RAUSISTO szállítási programban vagy a kereskedelmi forgalomban kapható KG csöveknél 
az EN 1401 szerinti méretekben.
Fedlapként 176930-051 cikkszámú tokelzáró dugó vagy más, kereskedelmi forgalomban kapható tokelzáró dugó.
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Anyagszám DN/OD Be-/kifolyás M Z N darab/raklap
11714131001 160 160 72 276 216 24
11715361001 200 110 56 268 192 30
11714231001 200 160 72 276 215 24
11714331001 200 200 84 282 233 16

AWASCHACHT tisztítóidom 
behelyezett tömítésekkel
Tok/tok talppal
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: narancsbarna

M

N

M Z

Az aknamagasítókat lásd az AWADUKT PP SN10 RAUSISTO szállítási programban vagy a kereskedelmi forgalomban kapható KG csöveknél 
az EN 1401 szerinti méretekben.
Fedlapként 176930-051 cikkszámú tokelzáró dugó vagy más, kereskedelmi forgalomban kapható tokelzáró dugó.

Anyagszám DN/OD Be-/kifolyás M Z N darab/raklap
11714531001 160 160 72 276 216 28
11715161001 200 110 56 268 192 32
11714631001 200 160 72 276 215 24
11714731001 200 200 84 282 233 17

Anyagszám DN/OD Be-/kifolyás M Z N darab/raklap
11715931001 160 160 72 276 216 24
11715281001 200 110 56 268 192 30
11716031001 200 160 72 276 215 24
11716131001 200 200 84 282 233 16

AWASCHACHT tisztítóidom 
behelyezett tömítésekkel
Tok/élletöréses csővég talp nélkül
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: narancsbarna

AWASCHACHT tisztítóidom 
behelyezett tömítésekkel
Tok/élletöréses csővég talppal
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szín: narancsbarna

M

M

N N

Z

Z

Az aknamagasítókat lásd az AWADUKT PP SN10 RAUSISTO szállítási programban vagy a kereskedelmi forgalomban kapható KG csöveknél 
az EN 1401 szerinti méretekben.
Fedlapként 176930-051 cikkszámú tokelzáró dugó vagy más, kereskedelmi forgalomban kapható tokelzáró dugó.

Az aknamagasítókat lásd az AWADUKT PP SN10 RAUSISTO szállítási programban vagy a kereskedelmi forgalomban kapható KG csöveknél 
az EN 1401 szerinti méretekben.
Fedlapként 176930-051 cikkszámú tokelzáró dugó vagy más, kereskedelmi forgalomban kapható tokelzáró dugó.
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Teleszkópadapter
amely a következőkből áll: PVC teleszkópcső, DN/OD 315, 600 mm 
hosszú, gyárilag fixen beszerelt öntöttvas fedlappal, teleszkópgallérral 
és szerelési útmutatóval
Szín: narancssárga/fekete

Aknamagasító
Alapanyag: RAU-PVC 1100
Szín: narancssárga

Anyagszám DN BL darab/raklap
[mm]

11758521002 315 600 9
11758621002 315 1000 9
11758721002 315 2000 9
11754211002 400 600 6
11754311002 400 750 6
11754411002 400 1000 6
11754511002 400 1250 6
11754611002 400 1500 6
11754711002 400 2000 6

Anyagszám Típus BL Külső méret Nmin Nmax darab/raklap
[mm] [mm]

11755111100 B 125 V négyszög keresztmetszetű 620 340 x 340 120 470 6
11755211100 B 125 G négyszög keresztmetszetű 620 340 x 340 120 470 6
11755511100 D 400 V kör keresztmetszetű 660 Ø 420 190 510 4
11755611100 D 400 G kör keresztmetszetű 660 Ø 420 190 510 4
11750251100 D400 G négyszög keresztmetszetű 660 420 x 420 190 510 6
11755711100 D 400 TGW kör keresztmetszetű 660 Ø 420 190 510 4
G = zárt, V = rácsos, TGW =  víztömör

B 125-ös teleszkópadapter Teleszkópos fedél D400, gallérral együtt 
(fenti ábra)
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Teleszkóp-tömítőgallér
Alapanyag: RAU-EPDM
Szín: fekete

Anyagszám DN darab/raklap
11756611001 400/315 66

Öntöttvas aknafedél, DN 400
amely öntöttvas fedélből és betongyűrűből áll
Alapanyag: öntöttvas/beton
Szín: fekete

Anyagszám Típus DN Külső méret [mm] Nmin Nmax darab/raklap
11756331001 B 125 G 400 Ø 630 50 90 16
11756431001 B 125 V 400 Ø 630 50 90 16
G = zárt, V = rácsos

Öntöttvas aknafedél, DN 315
Öntöttvas keret, behelyezett tömítőgyűrűvel és öntöttvas fedéllel együtt
Alapanyag: öntöttvas
Szín: fekete

Anyagszám Típus Külső méret [mm] N darab/raklap
11755341001 B 125 R 420 x 420 130 24
11755241001 B 125 G 420 x 420 130 24
11755141001 D 400 R 420 x 420 130 24
11755041001 D 400 G 420 x 420 130 24
11755841001 D 400 TGW 420 x 420 130 24
G = zárt, V = rácsos, TGW = víztömör
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A15-ös osztályú aknafedél PP anyagból
gyerekzárral
Alapanyag: PP
Szín: fekete

Anyagszám Típus DN Külső méret [mm] N darab/raklap
11750081001 A15 PP-ből 400 Ø 451 7 60

A 15-ös osztályú lépésálló öntöttvas aknafedél
gyerekzárral
Alapanyag: öntöttvas
Szín: fekete

Lombfogó kosár
Alapanyag: RAU-PE
Szín: fekete

Anyagszám DN Külső méret [mm] N darab/raklap
11761011001 315 Ø 330 7 100
11756711001 400 Ø 422 7 60

Anyagszám DN darab/raklap
12618831001 315 egyenként
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CsatorNaakNák tervezése és fektetése
CsatorNaakNák



Beépítési útmutató – aWasCHaCHt pp DN 1000 és 800
BetoN alátétgyűrűvel és szaBváNyos (Begu) feDéllel

1 Az aknafenék alatti alátámasztási felületet a DIN EN 1610 
előírásainak megfelelően kell előkészíteni. Az altalajnak teherbírónak 
és egyenesnek kell lennie. Ehhez egy legalább 10 cm vastagságú 
ágyazati réteget (pl. kiegyenlítő réteget) kell készíteni.

2 Az aknafeneket a tervelőírásoknak megfelelően az előírt magas-
ságban el kell helyezni, be kell igazítani, és a csatlakozócsövekhez kell 
pozicionálni. Az aknafenék síkosítóanyaggal bevont kiömlőjét rá kell 
tolni a csőre. 
Összetolás: Vigyen fel síkosítóanyagot az élletöréses csővégre, a 
ráhelyezés előtt ellenőrizze a tömítések előírásszerű illeszkedését, és 
távolítsa el a szennyeződéseket. A csövet és az aknát ütközésig össze 
kell tolni.

3 Helyezze fel a csuklós tokot/gömbcsuklót (ha az aknafenék 
szállítási tartozéka) az aknafenék beömlési oldalán. Kötött irányú tok/
gömbcsukló esetén kövesse a tokon található útmutatásokat. Tartsa 
be a 2. pont felhelyezéssel kapcsolatos útmutatásait. DN 160/DN 200 
gömbcsukló felhelyezésekor ügyelni kell az áramlási irányra is, melyet 
a beütött nyilak jeleznek. Szükség esetén stabilizálja az aknafeneket az 
ágyazat anyagával.

4 Helyezze fel a csövet az aknafenék beömlési oldalán. Tartsa be 
a 2. pont felhelyezéssel kapcsolatos útmutatásait. Végül igazítsa 
a csövet a vezeték irányához. A csuklós tokokkal/gömbcsuklókkal 
változó lejtés, valamint legfeljebb 7,5°-os bal/jobb irányváltás is 
megvalósítható. Egyidejű változó lejtés és irányváltás esetén csökken-
het a kitérés értéke.

Tájékoztató csuklós tokok beépítéséhez*:
A csuklós tokokat a teljes változtatható oldallal kell felhelyezni az akna-
fenékre. Arra is ügyelni kell, hogy a felső oldalon lévő jelölés felfelé 
nézzen (lásd a rajzot). Be kell tartani a csuklós tokon lévő szerelési 
tudnivalókat.

5 Az aknaelemek összekötéséhez elsőként be kell vonni a legfelső 
tömítőrést síkosítóanyaggal. Ez megkönnyíti az aknaelem-tömítés 
behelyezését, és biztosítja annak megfelelő illeszkedését.
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6 A legfelső tömítő résbe írással felfelé be kell helyezni az elemtö-
mítést, majd meg kell vizsgálni, hogy nincsenek-e rajta sérülések, és 
megfelelően a helyére került-e, valamint el kell távolítani róla a 
szennyeződéseket.

7 Tisztítsa meg a felhelyezendő aknagyűrű tokját, és kenje be 
egyenletesen síkosítóanyaggal. (Tanács a beépítéshez: a tömítésre ne 
kerüljön síkosítóanyag.) Ügyelni kell arra, hogy a kenés után a tokon 
ne legyen szennyeződés.

8 Helyezze egymásra az aknaelemeket megakadás nélkül. 
Az aknagyűrű és az aknakónusz felhelyezését megkönnyíti a külső 
oldalon elhelyezkedő négy tartófül. Igazítsa egymáshoz az aknaeleme-
ket a két külső hosszirányú jelölés segítségével, biztosítva ezzel a létra 
megfelelő elhelyezését. Ezután tolja össze ütközésig a szerkezeti 
elemeket.

9 Az árok feltöltéséhez G1 vagy G2 max. 32 mm szemcsenagyságú 
(finom szemcséket tartalmazó, méret szerint osztályozott) feltöltő 
anyagot kell használni. 
Újrahasznosított anyag használata ajánlott. A feltöltéshez használt 
anyagot gondosan, 20–40 cm-es rétegenként kell betölteni, és egy 40 
cm széles sávban (ill. a talajvízbe beépített aknák esetében legalább 60 
cm-es sávban) a DIN EN 1610 ATV-DVWK-A 139 előírásai szerint 
tömöríteni kell. A tömörítés foka a közlekedőutak területén DPr ≥ 97%.

10 A további aknagyűrűket, illetve az aknakónuszt az 5–8. pontban 
leírtaknak megfelelően kell felhelyezni, majd a 9. pont szerinti feltöltő 
anyaggal rétegenként fel kell tölteni és tömöríteni kell.
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11 Az aknakónusz méretre vágás nélkül kerül a helyszínre kiszállítás-
ra, és ott kell a bebúvó nyílásnál méretre vágni. A vágási méret az 
akna beépítési mélységétől és a kiválasztott aknafedéltől függ. 
Maximálisan 25 cm kerülhet levágásra. A vágást az egymástól 1 cm 
távolságban elhelyezkedő bordák közti bemélyedésben kell elvégezni. 
A vágási felületet le kell sorjázni. A vágási méret kiszámításához lásd a 
következő oldalon található beépítési rajzot.

12 Az aknaépítmény feltöltését/beágyazását a méretre vágott 
aknakúp felső éle (OKgK) alatt 5 cm-ig el kell végezni (ld. a beépítési 
rajzot a következő oldalon). Az ágyazat felületének simának kell lennie, 
nem szabad pontszerű terhelést átvinnie a beton alátétgyűrűre 
(szükség esetén finomzúzalékot vagy habarcsot kell alátenni).

13 Az akna nyakánál elhelyezkedő DN 625 tömítést szintbe kell hozni 
a méretre vágott kúp felső élével.

14 A beton alátétgyűrű belső oldalát be kell kenni síkosítóanyaggal, 
és ügyelve a központosságra a helyére kell illeszteni. Annak érdeké-
ben, hogy a beton alátétgyűrű egyenletesen, az előkészített finom 
réteg károsítása nélkül feltámaszkodjon, kötélhurkokat (tartozék) lehet 
az alátétgyűrűbe csavarozni. A beton alátétgyűrű feladata a közlekedé-
si terhelés elvezetése az útalépítmény felé. Az alátétgyűrűnek szorosan 
és egyenesen fel kell feküdnie a felületen, kerülni kell a pontszerű 
terheléseket (lásd a 12. pontot). Szintén kerülni kell a beton alátétgyű-
rű és az aknakónusz közötti közvetlen terheléskapcsolatot. Ezt egy, az 
aknakúp és a betongyűrű közötti kb. 5 cm-es hézag biztosítja (ld. 
beépítési rajz, „hU” méret).

15 Az aknakúp felső éle és a beton alátétgyűrű között tartani kell egy 
kb. 4 cm-es távolságot. Ez biztosítja, hogy a közlekedési terhelés még 
egy esetleges megsüllyedés esetén se nehezedjen közvetlenül az 
aknára.
Fontos: az útépítési szakaszban az akna lefedéséhez egy acél 
fedőlemezt vagy hasonlót kell behelyezni a beton alátétgyűrűbe.

16 Kerülni kell a beton alátét-gyűrű és a fedél között fellépő 
pontszerű terheléseket. Ehhez a fedelet egy 1 cm vastagságú 
kiegyenlítő habarcs rétegre kell fektetni. Lásd az alábbi beépítési 
vázlatot.
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Beton alátámasztó gyűrű beépítési rajza BEGU-aknafedéllel (szabványos)

GOK

BEGU-fedél

aknakúp 
(méretre vágva)

kb. 40 mm

kb. 50 mm

méretre vágott 
kónusz felső éle

beton alátámasztó 
gyűrű alsó éle

Ágyazat: homok, kavics, homokos kavics 
vagy zúzott anyag (legnagyobb szemcseméret
32 mm) egyenletes rétegekben elhelyezve 
és tömörítve. Tömörítés min 97% DPr.

kúpos tömítés DN 625

kiegyenlítő habarcs

beton alátámasztó gyűrű
pontszerű terheléstől mentes 
alátámasztás pl. finom-
zúzalékos habarcsréteg

Figyelem!
Kb. 4 cm távolság 
szükséges az aknakúp 
és a beton alátámasztó 
gyűrű között (süllyedési 
hézag)

Elegyengetett réteg vagy alapozás. 
A beépítési helyzettől függően,
felállítási felület előkészítése
a DIN EN 1610 előírásai szerint.

GOK = talaj felső szintje; OKV = tömörítés felső éle; OKgK = méretre vágott kónusz felső éle;
hA = fedél magassága kiegyenlítéssel együtt; hM = kiegyenlítő habarcs magassága; hNB = beton alátámasztó gyűrű hasznos magassága;
hU = kónusz-beton alátámasztó gyűrű átfedése

átfedés 50 mm

OKgK

aknagyűrű(k)

tömörítési magasság 
a talaj felső szintje alatt:
OKV = GOK - hA - hM - hNB - hU

méretre vágott kónusz magassága 
a talaj felső szintje alatt:
OKgK = GOK - hA - hM - hNB

Itt: OKgK = GOK - 240

aknafenék

tömítés DN 1000

aknakúp méretre vágása 
a bordamélyedésben
(bordamélyedések távolsága: 1 cm)
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Beépítési útmutató – aWasCHaCHt pp DN 1000 és 800
BetoN alátétgyűrűvel és HeNgerelHető feDéllel

1  15 Az 1–15. beépítési lépéseket lásd a „Beépítési útmutató – AWASCHACHT PP DN 1000 és DN 800 beton alátétgyűrűvel és szabványos  
    BEGU fedéllel”című részben.
16 A hengerelhető fedél beépítéséhez az öntvény mindenkori gyártójának beépítési útmutatásait kell betartani. Ha a kiválasztott hengerelhető 

fedélhez adaptergyűrű szükséges, akkor azt 1 cm vastag kiegyenlítő habarcs rétegre kell helyezni. Lásd az alábbi beépítési vázlatot.
17 Öntöttvas fedlap beépítése a VIATOP NIVEAU 200 példáján:

Helyezze fel az aknafedelet a kerettel. Kész beépített állapotban az öntöttvas keret és a beton alátétgyűrű, ill. az adaptergyűrű között 
legalább 2 cm távolságnak kell lennie. Szükség esetén fedje le az adaptergyűrű és a keret közötti hézagot kátránylappal, hogy ne hulljon 
bele a keverékanyag. Töltsön keverékanyagot a karima alá, kb. az első réteg kész szintjéig.

18 Jelölje meg a fedél helyzetét, és dolgozza be az első burkolatréteget. Szükség esetén szórjon finom homokot a fedélre, megkönnyítve ezzel a 
későbbi tisztítást.

19 A behengerlésnél a környezettel azonos mértékű tömörítés biztosítása érdekében a keretet csákánnyal kb. a rétegvastagság 20%-áig a 
végleges szint fölé kell emelni. Ezután ismét keverékanyagot kell alátölteni, és be kell dolgozni a második réteget.

20 A fedelet a közepén többszöri hengerléssel a helyére kell nyomni, majd a teljes felület tömörítésekor készre kell hengerelni.

AWASCHACHT PP DN 1000 beépítési rajza behengerelhető aknafedéllel

GOK

behengerelhető fedél adaptergyűrűvel
együtt (pl. ACO Bituplan)

aknakúp 
(méretre vágva)

kb. 40 mm

kb. 50 mm

méretre vágott 
kónusz felső éle

beton alátámasztó 
gyűrű alsó éle

Ágyazat: homok, kavics, homokos kavics
vagy zúzott anyag (legnagyobb szemcseméret
32 mm) egyenletes rétegekben elhelyezve
és tömörítve. Tömörítés min. 97% DPr.

kúpos tömítés DN 625

beton alátámasztó gyűrű
pontszerű terheléstől mentes 
alátámasztás pl.
finomzúzalékos habarcsréteg

Figyelem!
Kb. 4 cm távolság 
szükséges az aknakúp 
és a beton alátámasztó 
gyűrű között (süllyedési 
hézag)

Elegyengetett réteg vagy alapozás. 
A beépítési helyzettől függően,
felállítási felület előkészítése
a DIN EN 1610 előírásai szerint

GOK = talaj felső szintje; OKV = tömörítés felső éle; OKgK = méretre vágott kónusz felső éle;
hAe = hasznos magassági tartomány fedél behengerelhető adapter-gyűrűvel együtt; hNB = beton alátámasztó gyűrű hasznos magassága;
hU = kónusz-beton alátámasztó gyűrű átfedése

átfedés:
50 mm

OKgK

aknagyűrű(k)

tömörítési magasság 
a talaj felső szintje alatt:
OKV = GOK - hAe - hNB - hU

méretre vágott kónusz
magassága a talaj felső szintje alatt:
OKgK = GOK - hAe - hNB

Itt: OKgK = GOK - 240

aknafenék

tömítés DN 1000

aknakúp méretre
vágása a bordamélyedésben
(bordamélyedések távolsága: 1 cm)
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ACO Bituplan aknafedél adaptergyűrűvel együtt
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Beton fedlap BEGU fedéllel és kiegyenlítő gyűrűvel (pl. H = 80 mm)

Beépítési tudnivalók – AWASCHACHT PP DN 1000 folyós 
talajokba

Az AWASCHACHT PP DN 1000 folyékony talajban történő beépítésekor 
ügyelni kell arra, hogy a beépített szerkezeti elemekre nagy felhajtóerő 
hat. A felhajtóerő hatása a folyékony talaj megszilárdulásáig tart. 
Annak megakadályozására, hogy a folyékony talajjal történő kitöltés 
hatására megváltozzon az elhelyezett aknafenék helyzete, a felhajtó-
erőnél nagyobb, járulékos terhelést kell alkalmazni. Az ellensúly 
nagysága a feltöltés magasságától függ.

Az AWASCHACHT PP DN 1000 esetében a felhajtóerő folyékony 
talajban körülbelül kétszer akkora, mint vízben.
Folyékony talajjal való feltöltésnél a magasság minden 10 cm után 
legalább 185 kg járulékos terhelést kell alkalmazni az aknára/
aknafenékre.
Miután megszilárdult a talaj, bedolgozható a folyékony talaj következő 
rétege.

GOK = talaj felső szintje; OKV = tömörítés felső éle; OKgK = méretre vágott kónusz felső éle; hA = fedél magassága kiegyenlítéssel együtt; 
hM = kiegyenlítő habarcs magassága; hNB = beton alátámasztó gyűrű hasznos magassága; hU = kónusz-beton alátámasztó gyűrű átfedése 
hBF = beton alap magassága; hS = finomzúzalék-réteg magassága

Aknafedél + kiegyenlítő habarcs magassága;
Ha a hA annyira kicsi, hogy kiegyenlítő gyűrűkkel/kiegyenlítő gyűrűk nélkül 
nem megvalósítható, akkor 
az aknagyűrűből 125 mm-t le kell vágni (lásd a beépítési útmutatót).

alap/finomzúzalék magassága a talaj felső szintje (gok) alatt:

okf = gok - ha - hNB - hu

levágott aknagyűrű magassága a talaj felső szintje (gok) alatt:

okgr = gok - ha - hNB

Elegyengetett réteg vagy 
alapozás, a beépítési helyzettől 
függően, felállítási felület 
előkészítése a DIN EN 1610 
előírásai szerint.

Ágyazat: homok, kavics, homokos kavics 
vagy zúzott anyag (legnagyobb szemcseméret 
32 mm) egyenletes rétegekben elhelyezve és 
tömörítve. Tömörítés min 97% DPr.

betonalap

átfedés:
70 mm

süllyedési hézag OKgR 
és BAP között: 50 mm

beton fedőlemez (BAP)

kiegyenlítő gyűrű (itt: H = 80 mm)

BEGU aknafedél

finomzúzalék 
teherbírású talajokon

aknagyűrű(k)

aknafenék)

tömítés
DN 1000

pl
. 2
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Beépítési útmutató – aWasCHaCHt pp DN 1000 és 800
BetoN feDlappal

1 – 9 Az 1–9. beépítési lépéseket lásd az „Beépítési útmutató – 
AWASCHACHT PP DN 1000 beton alátétgyűrűvel és szabványos BEGU 
fedéllel” című részben.
10 A további aknagyűrűket az 5–8. pontban leírtaknak megfelelően 
kell felhelyezni, majd a 9. pont szerinti feltöltő anyaggal rétegenként 
fel kell tölteni és tömöríteni kell. 

11 Az aknagyűrűket méretre vágás nélkül szállítjuk az építési munkate-
rületre. Az akna beépítési mélységétől függően az aknagyűrűből szükség 
szerint 125 mm-t le kell vágni. A levágást a tömítőrés fölött jelölt két 
vonal között kell végrehajtani. Lásd a 15. pontot is.

12 Az aknagyűrű és a fedlap között 70, legfeljebb 
90 mm átfedés legyen a tömítettség és a megfelelő teherátadás 
biztosítása érdekében. Megfelelő finomzúzalék- vagy betonalapot kell 
készíteni. Lásd a beépítési vázlatot a következő oldalon.

13 Meg kell vizsgálni az aknaelem-tömítést, hogy nincsenek-e rajta 
sérülések, és megfelelően a helyére került-e, valamint el kell távolítani 
róla a szennyeződéseket. A beton fedlap tömítő karimáját be kell vonni 
síkosítóanyaggal.

14 A beton fedlapot vízszintesen és központosan az aknagyűrű fölé 
kell emelni, és az előkészített felületre kell helyezni. A bebúvó nyílást a 
létrafokokhoz kell igazítani. Megfelelő szerelésnél az akna belsejében 
az aknagyűrű felső pereme és a beton fedlap között 30–50 mm-es 
résnek kell lennie.

15 A meglévő aknafedél beépítési magasságától függően a terep-
szinthez igazításhoz esetleg eltérő magasságú beton kiegyenlítő gyűrű-
ket kell elhelyezni. Nagyon/túlságosan kicsi kiegyenlítési magasság 
esetén az aknagyűrűből előzőleg le kell vágni pontosan 125 mm-t 
(lásd a 11. pontot). Végül a beton kiegyenlítő gyűrű(ke)t és az 
aknafedelet kiegyenlítő habarcs rétegre kell helyezni. A magasságki-
egyenlítéshez lehetőleg minél kevesebb beton kiegyenlítő gyűrűt kell 
használni.242
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Beépítési útmutató – aWasCHaCHt pp DN 1000
DN 1200/1500 átmérőjű akNafeNekekkel

1 – 4 Lásd a „Beépítési útmutató – AWASCHACHT PP DN 1000 
beton alátétgyűrűvel és szabványos BEGU fedéllel” című részben.

4.1    Az DN 1200/DN 1500 árokfenék feltöltéséhez G1 vagy G2 max. 
32 mm szemcsenagyságú (finomszemcséket tartalmazó, méret szerint 
osztályozott) feltöltő anyagot kell használni. Újrahasznosított anyag 
használata ajánlott. A feltöltéshez használt anyagot gondosan, 20–40 
cm-es rétegenként kell betölteni, és egy legalább 40 cm szélességben 
(ill. legalább 60 cm szélességben, ha az aknát talajvízbe építik be) kell 
a DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139 előírásai szerint tömöríteni. 
Tömörítési fok DPr ≥ 97%.
A feltöltéshez használt anyagot az átmeneti lemez magasságáig 
(1–2 cm-rel alatta) kell tömöríteni az aknafenék és az aknagyűrű 
között. Lásd a beépítési vázlatot a következő oldalon.

4.2    Az vasbeton teherelosztó lemez ágyazati felületének simának kell 
lennie, nem szabad pontszerű terhelést átvinnie. Ennek érdekében kb. 
20 cm széles rétegben finomzúzalékot (adott esetben homokot) kell 
felhordani, melynek felülete egy magasságba esik az átmeneti lemez 
felső oldalával.
Megjegyzés: A szint pontos kialakításához a finom zúzalék réteget pl. 
egy léccel le lehet húzni a műanyag átmeneti lemezzel egy magasság-
ba.

4.3    Szállítási tartozék az átmeneti lemez külső kerületére való 
négyszög keresztmetszetű tömítés, valamint a DN 1000 felmenő 
aknagyűrű kerületére való tömítés. Az átmeneti lemezt gondosan meg 
kell tisztítani, majd fel kell ragasztani mindkét négyszög tömítést. 
Előfordulhat, hogy a tömítések már fel vannak ragasztva a teherelosztó 
lemez alsó oldalára.
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4.4    Helyezze a vasbeton teherelosztó lemezt gyűrűs csavarokkal 
óvatosan a finomzúzalék rétegre.
Figyelem! Ügyelni kell a teherelosztó lemez helyes elforgatására, 
nehogy fennakadjon a műanyag átmeneti lemezen.

Beépítési rajz DN 1200/DN 1500 aknafenekekhez átmeneti idommal DN 1000-re

4.5    Hézag a vasbeton teherelosztó lemez és az aknagyűrű között
A DN 1000 elemet ki kell tölteni habarccsal.

5 – 16 Hajtsa végre a beépítés további lépéseit a „Beépítési 
útmutató – AWASCHACHT PP DN 1000 beton alátétgyűrűvel és 
szabványos BEGU fedéllel” című rész 5. pontjától.

Ágyazat:
G1 vagy G2 csoportba tartozó talajok esetén használatos, 
legnagyobb szemcseméret 32 mm (fokozatos szemcsenagyságú 
talajok finom talajrészecskékkel).
Ajánlott: újrahasznosított anyag / kevert beton.
A feltöltő anyagot gondosan 20–40 cm-es rétegenként kell 
betölteni, és legalább 40 cm szélességben (ill. legalább 60 cm 
szélességben, ha az aknát talajvízbe építik be) kell elhelyezni. 
Tömörítés min 97% DPr.

FIGYELEM
A vasbeton teherelosztó lemez tartófelületének 
azon a szinten kell lennie, mint a műanyag 
osztásváltó lemeznek.

kb
. 1

0–
20

 m
m

Elegyengetett réteg vagy alapozás, 
a beépítési helyzettől függően, felállítási felület előkészítése 
a DIN EN 1610 előírásai szerint

Aknagyűrű DN 1000 (hegesztett)

vasbeton teherelosztú lemez

finomzúzalék műanyag osztásváltó lemez

Habarcs

Vasbeton teherelosztú lemez

Derékszögű tömítés, kicsi

Derékszögű tömítés, nagy

Finomzúzalék/ kiegyenlítő réteg

Műanyag osztásváltó lemez

Aknafenék DN 1200, ill. DN 1500
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Általános tudnivalók

A beépítési mélységek meghatározásakor ügyelni kell az aknafenék, aknagyűrű, aknakónusz, alátétgyűrű, aknafedél és adott esetben 
a kiegyenlítő habarcs réteg eltérő hasznos magasságára. A beépítési útmutatóban foglaltakat be kell tartani.

Aknafenék hasznos magassága: a hasznos magasság az aknafenék közepére vonatkozik. A folyóka 1%-os lejtésénél a be-/kifolyás 
5-5 mm-rel magasabb/alacsonyabb. Más lejtésnél a magasság ennek megfelelően alakul.
Aknakónusz hasznos magassága: a DN 1000/625 aknakónusz hasznos magassága méretre vágás nélkül 820 mm. Méretre vágott állapotban 
570 mm. Az aknakónuszból 10 mm-es lépésekben legfeljebb 250 mm vágható le.

1. példa: szabványos beépítési eset beton alátétgyűrűvel és 
betonöntvény aknafedéllel

Előírások: Beépítési mélység:  2900 mm
  Fedél:  Szabványos betonöntvény, D400 osztály, h = 160 mm
  Aknafenék:  DN 1000/250 fenék – 240°-os ív, N = 435 mm

Visszaszámlálás az aknagyűrűk számának és az aknakónuszból levágandó méret meghatározásához:

Szerkezeti elem Hasznos magasság
[mm]

Aknafenék (pl. 435 mm) 435

+ Aknagyűrűk (amennyiben szükséges) 750

+ Aknakónusz (570 mm és 820 mm között) 650

+ Beton alátétgyűrű 5 cm átfedéssel (70 mm) 70

+ Aknafedél (pl. 160 mm) a kiegyenlítő habarcs (10 mm) figyelembe vételével 170

= Beépítési mélység (terepszint és folyókafenék között az akna közepén) 2075

Szerkezeti elem Hasznos magasság
[mm]

Maradék magasság *
[mm]

Szükséges beépítési mélység 2900

- Aknafenék 435 2465

- Aknafedél (160 mm) kiegyenlítő habarcs réteggel (10 mm) 170 2295

- Beton alátétgyűrű 70 2225

- Aknakónusz méretre vágás nélkül 820 1405

- Gyűrű h=1000 1000 405

- Gyűrű h=500 500 -95

= A maradék magasság negatív -> az aknakónuszt le kell vágni: 90 mm

* Ha a maradék magasság nagyobb, mint 0 mm, akkor még egy aknagyűrűt kell használni.
  Ha a maradék magasság kisebb vagy egyenlő 0, akkor az aknakónuszt le kell vágni erre a méretre. Be kell tartani a „Beépítési útmutató 
  – AWASCHACHT PP DN 1000 és DN 800 beton alátétgyűrűvel és szabványos BEGU fedéllel” című rész előírásait.
  -250 mm alatti eredmény nem lehetséges, mert ekkor nem teljesül a minimális beépítési mélység.

Beépítési tuDNivalók – aWasCHaCHt pp DN 1000
az aWasCHaCHt pp DN 1000 felépítéséNek leírása
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2. példa: Beépítés beton alátétgyűrűvel és hengerelhető fedéllel

Előírások: Beépítési mélység:  1800 mm
  Fedél:  BITUPLAN, ACO gyártmány, h = 160 mm
  Aknafenék:  DN 1000/400 fenék – ügyfélspecifikus folyóka, N = 935 mm

Visszaszámlálás az aknagyűrűk számának és az aknakónuszból levágandó méret meghatározásához:

3. példa: Beépítés aknakónusz nélkül beton fedőlemezzel és B125 osztályú szabványos fedéllel

Előírások:  Beépítési mélység:  970 mm
 Fedél:  Szabványos betonöntvény, B125 osztály, h = 125 mm
 Aknafenék:  DN 1000/200 fenék – ügyfélspecifikus folyóka, N = 435 mm

Visszaszámlálás az aknagyűrűk számának és az aknakónuszból levágandó méret meghatározásához:

Szerkezeti elem Hasznos magasság
[mm]

Maradék magasság *
[mm]

Szükséges beépítési mélység 1800

- Aknafenék 935 865

- Aknafedél (160 mm) süllyedési távolsággal (20 mm) 180 685

- Beton alátétgyűrű 70 615

- Aknakónusz méretre vágás nélkül 820 -205

= A maradék magasság negatív -> az aknakónuszt le kell vágni: 200 mm

Szerkezeti elem Hasznos magasság
[mm]

Maradék magasság **
[mm]

Szükséges beépítési mélység 970

- Aknafenék 435 535

- Aknafedél (125 mm) kiegyenlítő habarcs réteggel (10 mm) 135 400

- Beton fedőlemez 180 220

- Gyűrű h = 250 250 -30

= A maradék magasság negatív -> az aknagyűrűt le kell vágni: 125 mm

Megjegyzés az eredményhez:
Nem szükséges aknagyűrű. A behengerelhető fedél további 40 mm-rel kitolható.

* Ha a maradék magasság nagyobb, mint 0 mm, akkor még egy aknagyűrűt kell használni.
  Ha a maradék magasság kisebb vagy egyenlő 0, akkor az aknakónuszt le kell vágni erre a méretre. Be kell tartani a „Beépítési útmutató
  – AWASCHACHT PP DN 1000 és DN 800 beton alátétgyűrűvel és hengerelhető fedéllel” című rész előírásait.
  -250 mm alatti eredmény nem lehetséges, mert ekkor nem teljesül a minimális beépítési mélység.

Megjegyzés az eredményhez:
Az aknagyűrűből 125 mm-t le kell vágni. A 125–30 = 95 mm különbséget a helyszínen kiegyenlítő gyűrűvel és kiegyenlítő habarccsal kell 
megvalósítani. 

** Ha a maradék magasság nagyobb, mint 125 mm, akkor még egy aknagyűrűt kell használni.
 0 mm és 125 mm közötti maradék magasság esetén azt kereskedelmi forgalomban kapható kiegyenlítő gyűrűvel kell megvalósítani.
 -125 mm és 0 mm közötti maradék magasság esetén a legfelső aknagyűrűből a helyszínen pontosan 125 mm-t le kell vágni, majd
 a magasságot kereskedelmi forgalomban kapható kiegyenlítő gyűrűvel kell korrigálni. Be kell tartani a „Beépítési útmutató 
 – AWASCHACHT PP DN 1000 és DN 800 beton alátétgyűrűvel és szabványos BEGU fedéllel” című rész előírásait.
 Ha nem használnak aknagyűrűt, akkor a maradék magasság nem lehet kisebb, mint 0 (minimális beépítési mélység elérése).
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Aknafedél
Aknagyűrűk

Beton fedőlemez (N = 7 cm) + kiegyenlítő habarcs (h = 1 cm) + betonöntvény aknafedél (h = 16 cm)

Gyűrű, 250-es Gyűrű, 500-as Gyűrű, 750-es Gyűrű, 1000-es
Fenékmélység (mm)

-tól -ig
1245 1495 Aknafenék hasznos magasság 435 mm

1496 1745 Aknafenék 935 mm hasznos magassága 685 mm-re levágva

1746 1995 - Aknafenék hasznos magasság 935 mm -

1996 2245 1 - - -

2246 2495 - 1 - -

2496 2745 - - 1 -

2746 2995 - - - 1

2996 3245 1 - - 1

3246 3495 - 1 - 1

3496 3745 - - 1 1

3746 3995 - - - 2

3996 4245 1 - - 2

4246 4495 - 1 - 2

4496 4745 - - 1 2

4746 4995 - - - 3

4996 5245 1 - - 3
5246 5495 - 1 - 3

Aknafedél
Aknagyűrűk

Beton fedőlemez (N = 18 cm) + kiegyenlítő gyűrűk/-habarcs (1 cm – 13 cm) + betonöntvény aknafedél (h = 16 cm)

Gyűrű, 250-es Gyűrű, 500-as Gyűrű, 750-es Gyűrű, 1000-es
Fenékmélység (mm)

-tól -ig
785 910 Aknafenék hasznos magasság 435 mm

911 1035 Aknafenék 935 mm hasznos magassága 560 mm-re levágva

1036 1160 Aknafenék 935 mm hasznos magassága 685 mm-re levágva

1161 1285 Aknafenék 935 mm hasznos magassága 810 mm-re levágva

1286 1410

1411 1535** 1

1536 1660 1 - - -

1661 1785** - 1 -

1786 1910 - - 1 -

1911 2035** - - 1 -

2036 2160 - - - -

2161 2285** - - - 1

2286 2410 - - - 1

2411 2535** 1 - - 1

2536 2660 1 - - 1

2661 2785** - 1 - 1

2786 2910 - 1 - 1

Az AWASCHACHT PP DN 1000 beépítési mátrixa
Beépítési mélység szerint szükséges aknagyűrűk  
(GOK - Folyóka alsó pontja)
Akna aknakónusszal és beton alátétgyűrűvel

* A fedél felső élétől az akna közepén a folyóka fenekéig mérve mm-ben, a magasság megfelelő méretre igazítása az aknakónusz méretre    
 vágásával történik; lásd a beton alátétgyűrűre vonatkozó beépítési útmutatót. 
** Az aknagyűrűt szükség esetén a helyszínen 125 mm-rel rövidebbre kell vágni. Lásd a beton fedlapra vonatkozó beépítési útmutatót.

Akna aknakónusz nélkül beton fedőlemezzel
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az aWasCHaCHt pp DN 1000 és 800 Beépítési mátrixa 
egyszerűeN az igéNyekHez igazítHató

Az AWASCHACHT PP DN 800 beépítési mátrixa
Keretfeltételek: Aknakónusz (N = 570–820 mm), beton alátétgyűrű 50 mm átfedéssel (N = 70 mm), betonöntvény aknafedél D 400 (N = 160 mm), habarcshézag (N = 10 mm)

GD, RML 0%-os lejtés GD, RML 0%-os lejtés GD, RML 0%-os lejtés GD, RML 0%-os lejtés Normál 1–2%-os lejtés Normál 1–2%-os lejtés
DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 160/200 DN 250/315

Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Aknagyűrű [mm]
455 495 535 590 310 435

Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Gyűrű, 125-ös Gyűrű, 250-es Gyűrű, 375-ös Gyűrű, 500-as Gyűrű, 625-ös Gyűrű, 750-es Gyűrű, 875-ös
Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

1060 1310 1100 1350 1140 1390 1195 1445 915 1165 1040 1290 Aknafenék aknagyűrű nélkül
1311 1435 1351 1475 1391 1515 1446 1570 1166 1290 1291 1415 1
1436 1560 1476 1600 1516 1640 1571 1695 1291 1415 1416 1540 1
1561 1685 1601 1725 1641 1765 1696 1820 1416 1540 1541 1665 1
1686 1810 1726 1850 1766 1890 1821 1945 1541 1665 1666 1790 1
1811 1935 1851 1975 1891 2015 1946 2070 1666 1790 1791 1915 1
1936 2060 1976 2100 2016 2140 2071 2195 1791 1915 1916 2040 1
2061 2185 2101 2225 2141 2265 2196 2320 1916 2040 2041 2165 1
2186 2310 2226 2350 2266 2390 2321 2445 2041 2165 2166 2290 1 1
2311 2435 2351 2475 2391 2515 2446 2570 2166 2290 2291 2415 1 1
2436 2560 2476 2600 2516 2640 2571 2695 2291 2415 2416 2540 1 1
2561 2685 2601 2725 2641 2765 2696 2820 2416 2540 2541 2665 1 1
2686 2810 2726 2850 2766 2890 2821 2945 2541 2685 2666 2790 2
2811 2935 2851 2975 2891 3015 2946 3075 2686 2790 2791 2915 1 1
2936 3060 2976 3100 3016 3140 3076 3195 2791 2915 2916 3040 1 2

* A fedél felső élétől az akna közepén a folyóka fenekéig mérve mm-ben, a magasság megfelelő méretre igazítása az aknakónusz méretre vágásával történik;  
lásd a beton alátétgyűrűre vonatkozó beépítési útmutatót.
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Keretfeltételek: Aknakónusz (N = 570–820 mm), beton alátétgyűrű 50 mm átfedéssel (N = 70 mm), betonöntvény aknafedél D 400 (N = 160 mm), habarcshézag (N = 10 mm)

GD, RML 0%-os lejtés GD, RML 0%-os lejtés GD, RML 0%-os lejtés GD, RML 0%-os lejtés Normál 1–2%-os lejtés Normál 1–2%-os lejtés
DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 160/200 DN 250/315

Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Hasznos magasság [mm] Aknagyűrű [mm]
455 495 535 590 310 435

Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Fenékmélység* Gyűrű, 125-ös Gyűrű, 250-es Gyűrű, 375-ös Gyűrű, 500-as Gyűrű, 625-ös Gyűrű, 750-es Gyűrű, 875-ös
Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

1060 1310 1100 1350 1140 1390 1195 1445 915 1165 1040 1290 Aknafenék aknagyűrű nélkül
1311 1435 1351 1475 1391 1515 1446 1570 1166 1290 1291 1415 1
1436 1560 1476 1600 1516 1640 1571 1695 1291 1415 1416 1540 1
1561 1685 1601 1725 1641 1765 1696 1820 1416 1540 1541 1665 1
1686 1810 1726 1850 1766 1890 1821 1945 1541 1665 1666 1790 1
1811 1935 1851 1975 1891 2015 1946 2070 1666 1790 1791 1915 1
1936 2060 1976 2100 2016 2140 2071 2195 1791 1915 1916 2040 1
2061 2185 2101 2225 2141 2265 2196 2320 1916 2040 2041 2165 1
2186 2310 2226 2350 2266 2390 2321 2445 2041 2165 2166 2290 1 1
2311 2435 2351 2475 2391 2515 2446 2570 2166 2290 2291 2415 1 1
2436 2560 2476 2600 2516 2640 2571 2695 2291 2415 2416 2540 1 1
2561 2685 2601 2725 2641 2765 2696 2820 2416 2540 2541 2665 1 1
2686 2810 2726 2850 2766 2890 2821 2945 2541 2685 2666 2790 2
2811 2935 2851 2975 2891 3015 2946 3075 2686 2790 2791 2915 1 1
2936 3060 2976 3100 3016 3140 3076 3195 2791 2915 2916 3040 1 2

* A fedél felső élétől az akna közepén a folyóka fenekéig mérve mm-ben, a magasság megfelelő méretre igazítása az aknakónusz méretre vágásával történik;  
lásd a beton alátétgyűrűre vonatkozó beépítési útmutatót.
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Beépítési útmutató – aWasCHaCHt pp DN 600

1 Az aknafenék alatti alátámasztási felületet a DIN EN 1610 
előírásainak megfelelően kell előkészíteni. Az altalajnak teherbírónak 
és egyenesnek kell lennie. Ehhez egy legalább 10 cm vastagságú 
ágyazati réteget (pl. kiegyenlítő réteget) kell készíteni.

2 Az aknafeneket a tervelőírásoknak megfelelően az előírt magas-
ságban el kell helyezni, be kell igazítani, és a csatlakozócsövekhez kell 
pozicionálni. Ráhelyezés: Vigyen fel síkosítóanyagot az élletöréses 
csővégre, a ráhelyezés előtt ellenőrizze a csatlakozó tömítések 
előírásszerű illeszkedését, és távolítsa el a szennyeződéseket. A csövet 
és az aknát ütközésig össze kell tolni.

2a Az opcionális gömbcsuklókkal/csuklós tokokkal legfeljebb 13%-os 
lejtés vagy 7,5°-os balra/jobbra forgatás valósítható meg. Egyidejű 
változó lejtés és irányváltás esetén megfelelően csökken a kitérés 
értéke. Gömbcsuklók és csuklós tokok esetén ügyelni kell az áramlási 
irányra, melyet egy beütött nyíl jelöl. 

3 Ellenőrizni kell, hogy megfelelő-e az aknafenék irányának és 
esésének beállítása (az aknafolyóka esése 0%).

4 A mellékelt tömítés ráhúzásához elsőként az aknamagasító 
legalsó hullámának völgyét meg kell tisztítani a szennyeződésektől, és 
be kell vonni síkosítóanyaggal. Ezután rá kell húzni a tömítést.
A következő lépésben az aknafenék illesztési területét be kell vonni 
síkosítóanyaggal, és ütközésig be kell tolni az aknamagasítót.
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5 Az aknaelem feltöltéséhez G1 vagy G2, max. 16 mm szemcse-
nagyságú (finomszemcséket tartalmazó, méret szerint osztályozott)
feltöltő anyagot kell használni. Újrahasznosított anyag használata 
ajánlott.
A feltöltéshez használt anyagot gondosan, 20–40 cm-es rétegenként
kell betölteni, és egy legalább 40 cm széles  sávban (ill. a talajvízbe
beépített aknák esetében legalább 60 cm-es sávban) a DIN EN 1610,
ATV-DVWK-A 139 előírásai szerint tömöríteni kell. Tömörítési fok
közlekedési utak esetén: DPr ≥ 97%. 

6 A további aknafelépítmény az alkalmazandó aknafedél-osztálytól 
függ.

6a1 D400 osztályú aknafedél:
Az aknamagasítót a terepszint alatt 37 cm-ig (16 cm borítás +1 cm 
habarcshézag + 20 cm beton alátétgyűrű) kell feltölteni. A beton 
alátétgyűrű ágyazati felületének simának kell lennie, nem szabad 
pontszerű terhelést átvinnie a beton alátétgyűrűre (szükség esetén 
finom zúzalékot vagy habarcsot kell alátenni).

6a2 Szükség esetén az aknamagasítót az akna teljes magasságának 
figyelembe vételével rövidebbre kell vágni. A vágást egy hullám felső 
pontján kell végrehajtani, az átfedés a beton alátétgyűrűvel legalább 7 
cm legyen. Az aknamagasító átfedése a beton alátétgyűrűvel azonban 
legfeljebb 13 cm lehet. A tömítés számára egy teljes hullámvölgynek 
rendelkezésre kell állnia. A vágási felületet sorjamentesíteni kell.

6b1 A15, ill. B125 osztályú aknafedél:
A teleszkópcsővel 30 cm magasságkiegyenlítés valósítható meg. 
Szükség esetén az aknamagasító az akna teljes magasságának 
figyelembe vételével rövidebbre vágható.

6b2 A teleszkópcső tömítését fel kell helyezni az aknamagasító belső 
oldalára az első és a második hullám közé. Tolja be a teleszkópcsövet 
az aknamagasítóba (használjon síkosítóanyagot). A hosszabbításnak  
 talaj felső szintjéhez történő beállításakor ügyelni kell arra, hogy 
a teleszkópcső legalább 14 cm-re belógjon az aknamagasítóba. 
A teleszkópcsőhöz a terhelésétől függően kell megfelelő teherbírású 
alapozást készíteni. Ezután a teleszkópcsőbe be kell helyezni 
a DN 600 A vagy B osztályú aknafedelet.

6a3 A beton alátétgyűrű opcionális tömítését az aknamagasító külső 
oldalára kell felhelyezni. Helyezze fel a beton alátétgyűrűt az aknama-
gasítóra (használjon síkosítóanyagot). Ez a fedél vezeti el a közlekedési 
terheléseket az út alépítménye felé. Éppen ezért feltétlenül ügyelni kell 
arra, hogy ne jöjjön létre közvetlen terhelési érintkezés a fedél és az 
akna között. Azt, hogy az akna és a fedél, valamint ezek eltolás elleni 
biztosítása ne tudjon szétkapcsolódni, a két szerkezeti elem közötti 
legalább 7, legfeljebb 13 cm-es átfedés biztosítja. Mivel az aknama-
gasító csak 6,5 cm-es lépésekben vágható, a teleszkópos beton 
alátámasztó gyűrű szerkezeti magassága 7–13 cm, amit az akna 
magasságának a meghatározásánál figyelembe kell venni. Végül a 
beton alátétgyűrűre egy réteg kiegyenlítő habarcson fel kell helyezni 
egy kereskedelmi forgalomban kapható D 400 osztályú aknafedelet.
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Beton alátétgyűrű D 400-as osztályú aknafedéllel

Teleszkópcső B 125 osztályú aknafedéllel

kiegyenlítő habarcs

Ágyazat: homok, kavics, homokos kavics vagy zúzott anyag 
(legnagyobb szemcseméret 16 mm) egyenletes rétegekben 
elhelyezve és tömörítve. Tömörítés min. 97% Proctor.

Ágyazat: homok, kavics, homokos kavics vagy zúzott anyag 
(legnagyobb szemcseméret 16 mm) egyenletes rétegekben 
elhelyezve és tömörítve. Tömörítés min. 97% Proctor.

Felállítási felület előkészítése
a DIN EN 1610 előírásai szerint.

Felállítási felület előkészítése
a DIN EN 1610 előírásai szerint.

tömítés (opcionális)

beton alátétgyűrű
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átfedés

70–130 mm

átfedés

140–440 mm
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 1 Az aknafenék elhelyezése a csőárokban.

1) DN 315 B125/DN 400 teleszkópfedél beépítéseAknafenék és aknamagasító beépítése

Beépítési útmutató – aWasCHaCHt DN 400/315

2 Az aknafenék eligazítása a csőárokban, és a csővezeték csatla-
koztatása.

3 A DN 400-as aknamagasító betolása az aknafenékbe.
A további szerelési lépések a kiválasztott aknafedéltől függenek.

4 A teleszkópgallér felhelyezése.

5 A DN 315 teleszkópfedél beillesztése a DN 400 aknamagasítóba. 
Ezt követi a feltöltéshez használt anyag rétegenkénti betöltése és 
tömörítése, a teleszkópos fedél felső éle alatti kb. 20 cm-ig.

6 Kész beton alátét. 7 Készen lefektetett akna.
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4 A DN 315 teleszkópos cső ráhelyezése a DN 315-ös teleszkóp-
csőre és a DN 400-as függőleges csőre. 

4 Aknafedél DN 400: felhelyezés.

2) Beépítés külön öntöttvas aknafedéllel

3) Beépítés járható aknafedéllel

A kis tömegű aknafedél illetéktelen eltávolítása elleni védelem 
érdekében (gyermekzár) a csavar(oka)t szorosra kell húzni.

5 A feltöltéshez használt anyag rétegenkénti betöltése és tömöríté-
se, a hosszabbítócső felső éle alatti kb. 20 cm-ig.
Az öntöttvas keret felhelyezése.

6 Felhelyezett öntöttvas keret a kb. 60 mm vastag távtartókkal.

7 Kész beton alátét.
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a szűrő Beépítése és HaszNálata
egyszerű és gyors Beépítés és Csere

A REHAU csatornaakna-biofilter beépítése és eltávolítása:
A szűrő beépítése és eltávolítása egyszerűen és gyorsan, öt lépésben 
elvégezhető. Mindössze 2,5 perc alatt kiküszöbölhető a csatornaakna 
kellemetlen bűze okozta probléma:

1. lépés
Vegye ki a csatornafedelet és a lombfogót.

2. lépés
Akassza be a kampót a szűrő alaplemezébe. Ezután a lemezt be kell 
akasztani az aknafedél lombgyűjtőjébe, és függőlegesen le kell 
nyomni. 

Az excentrikus szűrő-alaplapot úgy kell elhelyezni, hogy az esetleges 
kapaszkodók pontosan a széles oldal alatt legyenek.

Ellenőrizni kell, hogy a tömítés megfelelően felfekszik-e az akna falán, 
és szükség esetén ki kell egyenlíteni az alaplemez kiegyensúlyozásával 
(a szerelőkengyel szárnyas csavarjait kissé meg kell lazítani, amíg a 
szűrő alaplemeze mozgatható nem lesz).

3. lépés
A kiszállítás előtt mikroorganizmusokkal beoltott szűrőbetéteket be kell 
akasztani a szűrő-alaplemez nyílásába.

4. lépés
Akassza be újra a lombfogót. 

5. lépés
Csukja le a csatornafedelet
A beszereléshez és eltávolításhoz nem szükséges különleges 
szerszám. A biofilter előnye a kis tömeg. Ezáltal gyorsan és könnyen 
beépíthető.

A szűrőanyag cseréje:
A szűrőanyag ugyanilyen gyorsan és egyszerűen kicserélhető, és 
biológiai hulladékként (ld. hulladékkezelési rendelet) ártalmatlanítható. 

Alkalmazási területek
A REHAU csatornaakna-biofilter szinte az összes vegyes- és szenny-
vízaknába beépíthető. Ezen felül alkalmazható a szivattyúállomásokon, 
szellőzőaknákban, a privát, kommunális és ipari berendezésekben:
 - óvodák
 - játszóterek, iskolák
 - sportlétesítmények
 - sétáló- és játszóövezetek
 - kórházak
 - idősotthonok
 - lakóövezetek
 - közterek és létesítmények

A hatásmechanizmus biztosításához egy ≥ 90% rF (relatív levegő-ned-
vességtartalom) értékű nedvességtartalom is elég, nincs szükség 
plusz nedvesítésre. A levegő nedvességtartalma egy szennyvízcsator-
nában normál esetben kb. 100% rF. 
A REHAU csatornaakna-bioszűrő alkalmas DN 600 (580–645 mm 
belső átmérőjű) aknarendszerekbe, ill. más méretű aknákba való 
beépítésre a felső tartományban 580–645 mm belső átmérőjű 
aknakónusszal.
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awadock® csatlakozórendszerek
a vízzáró házi bekötésért



a rehaU csatornatechnika
több generációra szóló biztonság
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awadock bekötési lehetőségek
megfelelő megoldás minden kívánalomhoz

Csatlakozócsonk

Falvastagság,
főcső
mm-ben

Méret,
főcső

KG*-csatlakozás Kőagyag csatlakozás
Üvegszál-erősítésű 
műanyag/öntvény 
csatlakozás

KG*-faláttörés KG*-csatlakozás 
betoncsövekhez KG*/kőagyag-csatlakozás betonaknához KG*-csatlakozás sima falú műanyag csövekhez KG*-csatlakozás 

AWASCHACHT-hoz KG*-csatlakozás többrétegű csatornacsövekhez

awadock
dn/od 160
gömbcsuklóval

awadock
dn/od 200
gömbcsuklóval

awadock
dn/od 160

awadock
dn/od 200

awadock kőagyag
dn/id 150

awadock gfk/öntöttvas
dn/id 150

awadock md
dn/od 160

awadock md
dn/od 200

kombi-set
dn/od 250

kombi-set
dn/od 315

kombi-set
dn/od 400

awadock kg
dn/od 160

awadock kg
dn/od 200

awadock
kőagyag
dn/id 150

awadock polymer connect
dn/od 160

awadock polymer connect
dn/od 200

awadock kg
dn/od 160

awadock kg
dn/od 200

awadock cp
dn/od 160

awadock cp
dn/od 160

awadock cp
dn/od 200

Átmérő
Furat

200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

200 ± 1 mm 250 ± 1 mm 276 ± 1 mm 341 ± 1 mm 426 ± 1 mm 200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

162 ± 1 mm 200 ± 1 mm 200 ± 1 mm 250 ± 1 mm 178 + 3 mm
        - 1 mm

200 + 3 mm
        - 1 mm

250 + 3 mm
        - 1 mm

Átmérő
Fúrókorona 200 mm 257 mm 200 mm 257 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 276 mm 341 mm 426 mm 200 mm 257 mm 200 mm 162 mm 200 mm 200 mm 250 mm 178 mm 200 mm 250 mm

Csatlakozás
gerincvezeték

Beton/
Acélbeton cső
a DIN EN 1916 szerint

60–85
a típus 
11799501500

a típus 
11725791500
(csatlakoztatás csak
dn 400-tól)

a típus 
11760011500

a típus 
11760511500

a típus 
11761511500

11762311200

11762411200 11762511200

85–115
b típus 
11799601500

b típus 
11725891500

b típus 
11760111500

b típus 
11760611500

b típus 
11761611500

115–160
c típus 
11799701500

c típus 
11725991500

c típus 
11760211500

c típus 
11760711500

c típus 
11761711500

160–175
d típus
11799801500

d típus 
11760411500

d típus 
11760091500

180–195
e típus 
11760051500

e típus 
11760141500

200–215
f típus 
11760061500

f típus 
11760151500

220–235
g típus 
11760071500

g típus 
11760161500

240–250
h típus 
11760081500

h típus 
11760171500

Kőagyag csövek
után
DIN EN 295-1

37–60 ≥ dn 300
k típus 
11799901500

k típus 
11726091500
(csatlakoztatás csak
dn 500-tól)

k típus 
11762011500

k típus 
11762111500

60–85
a típus
11799501500

a típus 
11705011500

a típus 
11760011500

a típus 
11760511500

a típus 
11761511500

Betonaknák
a DIN EN 1916 szerint 11705511500 11705611200 11705711500

Sima falak
és téglalap alakú
betonaknák

≥ 60
11709911500
11710011500
11710211500

11713911500

AWASCHACHT PP
DN 1000 dn 1000 11903651200

11911751200
11913451200
11913551200

Sima falú csatornacsövek
pl. PP a
DIN EN 1852 szerint;
PVC a
DIN EN 1401 szerint
GFK a DIN 19869/19565 
szerint

dn 200 11715511200

dn 250 11715611250 11725091250

dn 315 11715711315 11725191315

dn 400 11715811400 11725291400

dn 500 11715911500 11725391500

dn 630–700 11716011630 11725491630

dn 700–900 11720111800 11725591800

dn 900–1400 11720211999 11725691999

Többrétegű 
csatornacsövek
után
DIN EN 13476-3

dn od 315 –
dn id 400

a típus
11917801160

dn od 500 –
dn id 800

b típus
11917901160

dn od 800 –
dn od 1200

c típus
11918001200

Megfelelő
szerszám

szerelőkulcs 1176111 1176111 11904971001 11907391001 1176111

fúrókorona/fűrészharang 11763011001 11763211001 11763011001 11763211001 11763011001 11760471100 11760481001 11760491001 11763011001 11763211001 11763011001 11904771-001 11900281100 11900281100 11904571001 13533901178 11900281100 11904571001

* kg = csatorna alapcső; kívül sima csövek, pl. pp az en 1852 vagy pvc az en 1401 szerint
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Csatlakozócsonk

Falvastagság,
főcső
mm-ben

Méret,
főcső

KG*-csatlakozás Kőagyag csatlakozás
Üvegszál-erősítésű 
műanyag/öntvény 
csatlakozás

KG*-faláttörés KG*-csatlakozás 
betoncsövekhez KG*/kőagyag-csatlakozás betonaknához KG*-csatlakozás sima falú műanyag csövekhez KG*-csatlakozás 

AWASCHACHT-hoz KG*-csatlakozás többrétegű csatornacsövekhez

awadock
dn/od 160
gömbcsuklóval

awadock
dn/od 200
gömbcsuklóval

awadock
dn/od 160

awadock
dn/od 200

awadock kőagyag
dn/id 150

awadock gfk/öntöttvas
dn/id 150

awadock md
dn/od 160

awadock md
dn/od 200

kombi-set
dn/od 250

kombi-set
dn/od 315

kombi-set
dn/od 400

awadock kg
dn/od 160

awadock kg
dn/od 200

awadock
kőagyag
dn/id 150

awadock polymer connect
dn/od 160

awadock polymer connect
dn/od 200

awadock kg
dn/od 160

awadock kg
dn/od 200

awadock cp
dn/od 160

awadock cp
dn/od 160

awadock cp
dn/od 200

Átmérő
Furat

200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

200 ± 1 mm 250 ± 1 mm 276 ± 1 mm 341 ± 1 mm 426 ± 1 mm 200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

162 ± 1 mm 200 ± 1 mm 200 ± 1 mm 250 ± 1 mm 178 + 3 mm
        - 1 mm

200 + 3 mm
        - 1 mm

250 + 3 mm
        - 1 mm

Átmérő
Fúrókorona 200 mm 257 mm 200 mm 257 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 276 mm 341 mm 426 mm 200 mm 257 mm 200 mm 162 mm 200 mm 200 mm 250 mm 178 mm 200 mm 250 mm

Csatlakozás
gerincvezeték

Beton/
Acélbeton cső
a DIN EN 1916 szerint

60–85
a típus 
11799501500

a típus 
11725791500
(csatlakoztatás csak
dn 400-tól)

a típus 
11760011500

a típus 
11760511500

a típus 
11761511500

11762311200

11762411200 11762511200

85–115
b típus 
11799601500

b típus 
11725891500

b típus 
11760111500

b típus 
11760611500

b típus 
11761611500

115–160
c típus 
11799701500

c típus 
11725991500

c típus 
11760211500

c típus 
11760711500

c típus 
11761711500

160–175
d típus
11799801500

d típus 
11760411500

d típus 
11760091500

180–195
e típus 
11760051500

e típus 
11760141500

200–215
f típus 
11760061500

f típus 
11760151500

220–235
g típus 
11760071500

g típus 
11760161500

240–250
h típus 
11760081500

h típus 
11760171500

Kőagyag csövek
után
DIN EN 295-1

37–60 ≥ dn 300
k típus 
11799901500

k típus 
11726091500
(csatlakoztatás csak
dn 500-tól)

k típus 
11762011500

k típus 
11762111500

60–85
a típus
11799501500

a típus 
11705011500

a típus 
11760011500

a típus 
11760511500

a típus 
11761511500

Betonaknák
a DIN EN 1916 szerint 11705511500 11705611200 11705711500

Sima falak
és téglalap alakú
betonaknák

≥ 60
11709911500
11710011500
11710211500

11713911500

AWASCHACHT PP
DN 1000 dn 1000 11903651200

11911751200
11913451200
11913551200

Sima falú csatornacsövek
pl. PP a
DIN EN 1852 szerint;
PVC a
DIN EN 1401 szerint
GFK a DIN 19869/19565 
szerint

dn 200 11715511200

dn 250 11715611250 11725091250

dn 315 11715711315 11725191315

dn 400 11715811400 11725291400

dn 500 11715911500 11725391500

dn 630–700 11716011630 11725491630

dn 700–900 11720111800 11725591800

dn 900–1400 11720211999 11725691999

Többrétegű 
csatornacsövek
után
DIN EN 13476-3

dn od 315 –
dn id 400

a típus
11917801160

dn od 500 –
dn id 800

b típus
11917901160

dn od 800 –
dn od 1200

c típus
11918001200

Megfelelő
szerszám

szerelőkulcs 1176111 1176111 11904971001 11907391001 1176111

fúrókorona/fűrészharang 11763011001 11763211001 11763011001 11763211001 11763011001 11760471100 11760481001 11760491001 11763011001 11763211001 11763011001 11904771-001 11900281100 11900281100 11904571001 13533901178 11900281100 11904571001

* kg = csatorna alapcső; kívül sima csövek, pl. pp az en 1852 vagy pvc az en 1401 szerint
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a legfontosabb tUdnivalók 
tUlajdonságok – előnyök – alkalmazási terÜletek

Anyag:

 - 100% adalékmentes polipropilén
 - ideális kiegyensúlyozottság a nagy merevségnek 
és ütésállóságnak (mechanikai ellenálló-képes-
ségnek) köszönhetően
 - hőálló -20 °c és rövid ideig  
90 °c között
 - vegyi anyagoknak ellenálló ph 1–13 között
 - fiziológiailag és ökológiailag ártalmatlan
 - korróziómentes és hosszú élettartamú 

Külső intézmény által bevizsgált:

 - a dibt építésfelügyeleti engedélyével 
 - teljesülnek az atv-dvwk-a 139 szerinti csuklós 
kivitelezés követelményei
 - az ikt által bevizsgált „tömítettség magasabb 
furattűrésnél (48 óra duzzasztó hatás után)” és 
az ikt árutesztjén elért „nagyon jó” értékelés

tulajdonságok:

 - az awadock csatlakozórendszer termékváltozatai 
optimális megoldást kínálnak polimer és 
hagyományos anyagú csatornacsövek műanyag-, 
beton-, vasbeton és kőagyag csövekbe történő 
utólagos oldalirányú bekötéséhez

 - Univerzálisan használható utólagos bekötéshez 
vagy újonnan történő fektetéshez

 - Helytakarékos, mert a beépítéskor csak a 
csatlakozási pontot kell feltárni

 - egyszerű beépítési elv:  
Megfúrás – becsavarás – tömített

 - a csatlakozóvezetékek a beépített gömbcsuklónak 
köszönhetően vízszintesen vagy függőlegesen 
± 7,5°-kal szögbe állíthatók. ezáltal minimálisra 
csökken a nyíró terhelés veszélye. a tömítő hatást 
terméktől függően nagy térfogatú tömítések, 
Q-TE-C légzsáktömítés és ajakos tömítések 
garantálják

 - a belső címkézés kamerázás során lehetővé teszi 
a bekötés azonosítását

 - az átfogó termékcsalád számos bekötési 
lehetőséget lefed. szinte minden problémára 
a helyes megoldás
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előnyök: 

Gazdaságosság 
 - nem szükséges időigényes és költséges 
talajcsere. helytakarékos beépítés, mert a 
meglévő főcsatornát sem teljesen szabaddá tenni, 
sem elvágni nem kell
 - olcsóbb a hagyományos, elágazó idomos és áttoló 
karmantyús építési módnál

Tartósság
 - környezetbarát, újrahasznosítható termék
 - a csekély beépítési helynek köszönhetően 
megóvhatók a fák, a közlekedőfelületek és a 
műemlék jellegű épületek
 - minőségi, márkás termék – „made in germany”

felhasználási területek:

Kommunális vízelvezetés 
 -  Új közművesítés
 -  felújítás nyitott építési móddal
 -  utólagos bekötések

Ipari létesítmények és repülőterek építése
 - jó vegyszertűrő képesség a ph 1–13 tartomány-
ban
 - a (külön igényelhető) nbr minőségű tömítés ellen-
áll a fagymentesítő szereknek

AWADOCK POLYMER CONNECT utólagos bekötésével és egyszeres leágazással járó 
anyagköltség összehasonlítása

dn 200             dn 250          dn 315       dn 400    dn 500 

awadock polymer connect egyszeres leágazás + 2 áttoló karmantyú

át
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ad

100

200

300

400

500

600

700 awadock polymer connect dn 160:  

már a beépítéssel járó előnyök figyelembe 

vétele nélkül is gazdaságos. 

az awadock előnyei már dn 250 

méretnél megmutatkoznak a 90°-os 

áttoló karmantyús egyszeres leágazással 

szemben.
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szervizszolgáltatások
awadock termékekhez

műszaki támogatás 
tanácsokkal segítünk személyesen, telefonon, és a helyszínen. egyeztessen időpontot műszaki 
szakemberünkkel, aki segít megoldani a projektben rejlő kihívást. 

ingyenes próbabeépítés
szeretné ingyenesen kipróbálni az awadock termékeket? a gyakorlatban is meggyőződhet a termékelő-
nyökről és az egyszerű szerelésről. az első awadock termék ingyenes.

minőségbiztosítás vállalati és külső ellenőrzéssel
csatornaprogramunkat független vizsgálóintézetekkel rendszeresen bevizsgáltatjuk és ellenőriztetjük. 

eszközök és szerszámok kölcsönzése
a felesleges beruházások megtakarítása céljából szívesen kölcsön adjuk önnek speciális szerszámainkat.
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termékváltozatok

Verformung

Rissbildung

Rohrbruch/Einsturz

Oberflächenschaden (incl. Korrosion/Verschleiß)

Einragender oder schadhafter Anschluss

Verbindungen (Verschoben, Dichtung einragend)

Schadhafte Sanierung

Abflusshindernisse (Wurzeln, Ablagerungen)

Undichtheiten (In-/Exfiltration/Einragendes
      Dichtungsmaterial)

sonstige Schäden

Angabe in Prozent

0      5           10    15         20   25

a csatornahálózatban minden ötödik káresemény az oldalsó 
bekötésekkel kapcsolatos. ezért a sérült csatlakozásokat tartják a 
leggyakrabban fellépő hibának a dwa 2009-es felmérése alapján 
(felmérés a németországi csatornahálózatok állapotáról). ha nem 
szakszerűen történik a bekötés a csatornacsövekre, 
az olyan károkhoz vezethet, mint például a szivárgó csatlakozók 
(hiányzó vagy nem megfelelő idomok miatt), belógó csővezetékek, 
gyökérbenövések, talajvíz-szennyeződés vagy csődugulás.

Forrás: A DWA Csatornákban fellépő károk (a megállapított anyagi kár) megoszlása című felmérése

deformálódás

repedésképződés 

csőtörés/beomlás 

felületi károk (beleértve korróziót/kopást)

belógó vagy sérült csatlakozás

összekötések (elmozdult, belógó tömítés)

sérült javítás

 lefolyás akadályozása (gyökerek, lerakódások)

tömítetlenség (be-/kiszivárgás, belógó 
tömítőanyag)

egyéb károk

százalékban megadott adatok
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AWADOCK POLYMER CONNECT
az awadock polymer connect használatával 
dn 160 és dn 200 átmérőjű műanyag csövek 
csatlakoztathatók sima falú, dn 200–1400 
átmérőjű pp, pe, pvc és üvegszál-erősítésű 
műanyag csövekhez.

AWADOCK NEW GENERATION
az awadock new generation használatával 
dn 150/160 és dn 200 átmérőjű pp, pe, pvc, 
üvegszál-erősítésű, kőagyag és öntvény csatorna-
csövek csatlakoztathatók beton, vasbeton és 
kőagyag csövekhez, betonaknákhoz és sima 
falakhoz.

AWADOCK CP
az awadock cp (corrugated pipes) használatával 
dn 160/200 átmérőjű oldalsó kg vízbevezetések 
csatlakoztathatók dn/od 315 – dn/od 1200 
átmérőjű többrétegű csatornacsövekhez.

AWADOCK T-FLEX
az awadock t-fleX használatával különböző 
típusú csövek (dn/od 110, 160, 200) csatlakoztat-
hatók dn/od 200 – dn/od 500 átmérőjű, vékony 
falú, kívül sima (pl. szálerősítésű cement) fővezeté-
kekhez.
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Tömített
a pvc és pp műanyag csövek külső átmérője 
szabványos. ezért az awadock polymer 
connect kívülről tömít – a cső kisebb mértékű 
deformációja esetén is. 

Biztonságos
minden eshetőségre egy kiegészítő Q-te-c 
„légzsák” tömítés védelmet nyújt a lehetséges 
szivárgások ellen. a Q-te-c egy duzzadó termop-
lasztikus elasztomer kompozit, melyet a fraunhofer 
institut környezetvédelmi, biztonsági és energia-
technikai részlege (umsicht) kimondottan 
az awadock csatlakozórendszerhez fejlesztett ki. 
vízzel érintkezve a kiegészítő tömítés duzzadni kezd, 
és képes megbízhatóan lezárni a szivárgást 
48–72 órán belül. az elsődleges tömítettséget a 
főtömítés biztosítja.

Egyszerű
a csőtengelyhez képest 90°-os szögben történő 
bekötés elvégezhető utólagosan vagy már az 
újonnan történő fektetéskor. az oldalsó házbekötés 
elkészítése jóval kevésbé munkaigényes, mert a 
meglévő főcsatornát sem teljesen szabaddá tenni, 
sem elvágni nem kell. a csatorna a szerelés során 
többnyire tovább üzemelhet. a szerelési útmutató a 
tervezésről és fektetésről szóló fejezetben található.

Csuklós
a becsavarható koronában beépített gömbcsukló 
található. ezáltal a csatlakoztatott mellékcsővezeték 
fokozatmentesen vízszintesen vagy függőlegesen 
±7,5°-kal szögbe állítható, ez jelentősen leegysze-
rűsíti az új awadock polymer connect 
beépítését, különösen szűk csőárkok esetén. 
például a süllyedés következtében fellépő nyíróter-
helés minimálisra csökken. a bekötés tartósan 
tehermentesített. teljesülnek az atv-dvwk-a 139 
szabvány szerinti csuklós bekötés követelményei.

Gazdaságos
az anyagköltségtől kezdve a kevésbé munkaigényes 
beépítésig az awadock polymer connect 
előnyei már dn 250 méretnél megmutatkoznak a 
90°-os áttoló karmantyús egyszeres leágazással 
szemben. az új bekötés beépítésénél nincs szükség 
a fővezeték költségigényes – a hagyományos 
házbekötési eljárásoknál szokásos – szabaddá 
tételére és elvágására. a csőágyazat megmarad.

Q-TE-C minta duzzasztás nélküli (bal 
oldal) és duzzasztott állapotban

A bekötés belső címkézéssel történő 
azonosítása

Fokozatmentesen vízszintesen és 
függőlegesen ±7,5°-kal szögbe állítható 
bekötés

terméktUlajdonságok és előnyök
awadock Polymer connect
bekötés sima falú műanyag csövekhez
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Ellenálló
a polipropilén nagy kémiai és termikus stabilitásá-
nak köszönhetően az awadock polymer 
connect egyrészt képes ellenállni a ph 1–13 
tartományba eső agresszív anyagoknak, másrészt 
pedig egy széles hőmérséklet-tartományban 
különösen ütésálló. emellett 100%-ban töltőanyag-
mentes pp anyagának köszönhetően az awadock 
polymer connect tartós, és kevés karbantartást 
igényel. 

A kategória élén
az awadock polymer connect az ikt 2011. 
májusi „házi bekötőcsonkok” árutesztjén „nagyon 
jó” eredményt ért el.

az ikt árutesztjén nemcsak a polymer 

connect tömítő hatása és funkcionalitá-

sa, hanem a hely- és időtakarékos 

beépítés is elismerést aratott.

az awadock polymer connect 

dn 300-nál nagyobb átmérőjű 

üvegszál-erősítésű műanyag csövekre is 

problémamentesen beköthető.
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Megfúrás – becsavarás – tömített 
az előfúrt fővezetékbe be kell helyezni a nagy 
térfogatú bekötő tömítést. a külső menetes, kúpos 
becsavarható koronát be kell csavarni a tömítésbe. 
a tömítő hatás a tömítés és a becsavarható korona 
között létrejövő nagy fokú összesajtolás révén érhető 
el. ezáltal jól felvehető a gerinc és a csatlakoztatott 
vezetékek különböző süllyedési viselkedése miatt 
fellépő nyíró terhelés és elhajlás. a szerelési útmutató 
a tervezésről és fektetésről szóló fejezetben található.

Korrózióálló
a vasbeton csövekben különböző hosszúságú 
csatlakozótömítések védik az átvágott betonacélt a 
korróziótól. a tömítés- és csonkhosszak a gerinc 
falvastagságához igazodnak (a/b/c/d típus). 

Azonosítható
a belső címke (gyártmány, termék neve, awadock 
típus, gyártási év és hónap) alapján a beépített 
termékek jelenleg és 50 év múlva is azonosíthatók.

Csuklós
az új gömbcsuklós awadock becsavarható korona 
± 7,5°-ban szögbe állítható, és emellett megköny-
nyíti a szűk csőárokban történő (oldalirányú) 
beépítést. ez jelentősen leegyszerűsíti az awadock 
new generation beépítését, különösen szűk 
csőárkok esetén. a például süllyedés következtében 
fellépő nyíróterhelés minimálisra csökken. a 
bekötés tartósan tehermentesített. teljesülnek az 
atv-dvwk-a 139 szabvány szerinti csuklós bekötés 
követelményei.

Gazdaságos
az awadock termékekkel idő- és költségtakaréko-
san kialakíthatók az oldalsó beömlések. a beépített 
gömbcsuklóval megtakarítható a kiegészítő idom. 
egyetlen a típusú csatlakozócsonkkal lefedhető a 
beépítési esetek több, mint 80%-a (60–85 mm-es 
falvastagságú fővezetékek esetén). ezáltal pénz és 
idő takarítható meg az építési munkaterületen. 

awadock new generation
bekötés beton-, vasbeton és kőagyag csövekre
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Biztonságos
a zöld színű (Q-te-c) „légzsák” tömítés képes 
tartósan lezárni a furat és a bekötő tömítés közötti, 
például hibás fúrás miatt keletkező szivárgást. 
a széles, masszív csatlakozótömítésekkel lehetőség 
van a +2 mm és -1 mm közötti furatlyuk-tűrések 
áthidalására. ezt az ikt tesztje is alátámasztja.

Tömített
a tömítés a teljes felületén nekipréselődik a 
furatfalnak, ezzel még a din en 1610 szerinti 
tömítettségi követelményeken is túltesz: a tömített-
ség a kísérletben 1 bar nyomásig igazolva lett.

az awadock az ikt 2002. decemberi 

„házi bekötőcsonkok” árutesztjén 

„nagyon jó” eredményt ért el. az ikt a 

megnövelt furattűrésnél elért tömítettsé-

get is vizsgálta (ikt 2008. május).
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awadock cP (corrUgated PiPes)
csatlakozás többrétegű csatornacsövekhez

Tömített
azon kevés csatlakozócsonkok egyike, amelyek 
nyíró és hajlító terhelésnél is megőrzik tömítő 
hatásukat. 0,5 barig tömített a din 4060 szerint 
– az mfpa igazolásával.

Biztonságos
az awadock cp kettős tömítő funkciójának 
köszönhetően 0,5 barig biztonságot és tartós 
tömítettséget nyújt, amit az mfpa megerősített. 
egyrészt azáltal tömít, hogy a bekötő tömítés a 
magfurat belső vágásfelületének nyomódik, 
másrészt pedig az ajakos tömítés által a belső falra 
kifejtett nyomás révén. ez a csavaros csőcsonknak 
a bekötő tömítésbe történő becsavarásával 
valósul meg.

Univerzális
alkalmazható minden forgalomban lévő, 
din en 13476-3 szerinti többrétegű csőhöz 
(a bordás és spirális csövek kivételével). 

Ellenálló
a polipropilén nagy kémiai és termikus stabilitásá-
nak köszönhetően az awadock cp dn 1000 
egyrészt képes ellenállni a ph 1–13 tartományba 
eső agresszív anyagoknak, másrészt pedig egy 
széles hőmérséklet-tartományban különösen ütésál-
ló. emellett az awadock cp tartós, és kevés 
karbantartást igényel. 

Gazdaságos
olcsóbb a hagyományos, elágazó idomos és áttoló 
karmantyús építési módnál.

idő- és költségtakarékos 

a csatorna a szerelés során rendszerint 

tovább üzemelhet. 

megfúrás – becsavarás – tömített.
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Q-te-c tömítés 
forradalom a csatornabekötésben

az awadock polymer connect és az awadock
new generation a zseniális funkcionalitást 
egyesíti az egyedülálló biztonsági technológiával. 
a megbízható és bevált awadock bekötő tömítés 
hasonló az autóban lévő biztonsági övhöz. az övet 
kiegészítő „légzsák” itt egy további, második 
tömítés szerepét tölti be. ha szivárgás lép fel a furat 
és a tömítés között, akkor a zöld „légzsák” tömítés 
magába szívja a vizet, ezáltal megnő a térfogata, és 
lezárja a szivárgást. ezáltal helyreáll a tartós 
tömítettség.

a Q-te-c egy duzzadó, hőre lágyuló elasztomer 
kompozit. ezt a tömítést a fraunhofer umsicht 
fejlesztette ki, kimondottan az awadock csatlako-
zórendszerhez való használatra. a vízzel érintkező 
tömítés duzzadni kezd, és tömíti a szivárgást.

a Q-te-c anyag 
tulajdonságai és előnyei

 - megbízható duzzadóképesség
 - a tömítés nagy ciklusképességű, vagyis a száraz 
és nedves körülmények gyakori változása 
(pl. változó talajvízszint) esetén is tartósan megőrzi 
nedvszívó és nedvességtároló képességét.
 - duzzadt állapotban is alaktartó
 - nyomás alatt nagy víztartó képességű
 - a tömítés közvetlenül a szivárgás helyén történik
 - a duzzadási nyomás kifejezetten a termékalkalma-
záshoz lett meghatározva 
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kedvezőtlen beépítési helyzetben a furat káváján 
nagyobb hibák, például üregek, mélyedések 
keletkezhetnek, vagy előfordulhat, hogy a furat 
kisebb szöget zár be a cső tengelyével.

a kötés tömítetlen, a főcsatornába beszivárog a 
talajvíz.

a Q-te-c tömítés 10–24 óra elteltével észrevehető-
en duzzadni kezd. megkezdődik a tömítés.

kb. 48–72 óra elteltével a szivárgási hely tartósan 
tömítetté válik. a Q-te-c tömítés úgy van beágyazva 
a bekötő tömítésbe, hogy magában tárolja a vizet. 
a kiszáradás minimális.

A Q-TE-C tömítés működése

az awadock csatlakozórendszer nehéz 

körülmények között is garantálja a 

tömítettséget és a működőképességet. az 

awadock termékhez alkalmazott Q-te-c 

tömítés legfeljebb 48 óra elteltével tömíti a 

szivárgást. mivel ezek a vizsgálati 

paraméterek felülmúlják a szokásos 

gyártói előírásokat, az ikt az „ikt által 

bevizsgált” minősítéssel látja el az 

awadock new generation termékeket.

Bekötő tömítés Q-TE-C-kel
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szállítási Program

Anyagszám Főcső/DN/OD Bekötőcső DN/OD Doboz/raklap
11715511200 200 160 48
11715611250 250 160 48
11715711315 315 160 48
11715811400 400 160 48
11715911500 500 160 48
11716011630 630-700 160 48
11720111800 700-900 160 48
11720211999 900-1400 160 48
11725091250 250 200 36
11725191315 315 200 36
11725291400 400 200 36
11725391500 500 200 36
11725491630 630-700 200 36
11725591800 700-900 200 36
11725691999 900-1400 200 36

AWADOCK KG-KG
pp, pe, pvc és üvegszál-erősítésű műanyag csatornacsövek bekötése 
sima falú műanyag csövekbe
fokozatmentesen vízszintesen vagy függőlegesen 
± 7,5°-kal szögbe állítható
anyag: pp/epdm/Q-te-c
szín: narancssárga/szürke/fekete

Anyagszám Megnevezés CSE
11904971001 awadock pc szerelőkulcskészlet (kétrészes) dn 160 egyenként
11907391001 awadock pc szerelőkulcskészlet (kétrészes) dn 200 egyenként

Szerelőkulcskészlet
kimondottan az awadock polymer connect beépítéséhez 
kifejlesztve
alapanyag: nemesacél
szín: ezüst
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Anyagszám Vált. Megnevezés Ø mm-ben CSE
11905471001 001 gyémánt fúrókorona 162 egyenként

Anyagszám Megnevezés Felfogatás átmérője CSE
Géptartó
[mm]

11905571001 fúróállvány szűkítőhüvely készlettel 60 egyenként

AWADOCK gyémánt fúrókorona
Üvegszál-erősítésű műanyag csövek megfúrásához
kompletten, felfogatással és gyors központosítóval, 
150 mm-es munkahosszal
szerszámkofferbe csomagolva

AWADOCK fúróállvány
derékszögű és központos furatokat biztosít kényelmesen és irányított 
módon. nem szükséges rögzítés a csövön, ennek köszönhetően 
rövid az átállási idő.
anyag: alumínium

Szűkítőhüvely készlet biztosítja a fúrógépekkel való 
kompatibilitást
48 mm-es és 53 mm-es felfogatással,
készlet tartalma: 2 db 60/53 és 60/48 méretű hüvely

Szűkítőhüvely BST 3-hoz

SDS adapterKoronafúró

Anyagszám Megnevezés Ø mm-ben CSE
11904771001 koronafúró 162 egyenként
11900281001 koronafúró 200 egyenként
11905771001 sds adapter egyenként

AWADOCK koronafúró
műanyag csövek villámgyors megfúrásához. 
sima és tiszta furatok szinte sorjamentesen.
központosító fúró felfogatással, fúrótokmánnyal, 
központosító fúró kiütővel
szerszámkofferbe csomagolva
anyag: acél
szín: fekete
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Bekötő idom DN 160/200-as PVC és PP anyagú csatornacsövek 
csatlakoztatására beton vagy vasbeton csövekhez
anyag: sbr/Q-te-c/pp
szín: fekete/zöld

Bekötő idom DN 160-as PVC és PP anyagú csatornacsövek 
csatlakoztatására beton vagy vasbeton csövekhez
anyag: sbr/Q-te-c/pp
szín: fekete/zöld

AWADOCK KG beton

AWADOCK KG beton, gömbcsuklóval

Anyagszám DN/OD Típus1) L [mm] db/rakl.
11760011500 160 a   60 75
11760111500 160 b   80 75
11760211500 160 c 110 60
11760411500 160 d 155 45

Anyagszám DN/OD Típus1) L [mm] db/rakl.
11799501500 160 a   60 45
11799601500 160 b   80 45
11799701500 160 c 110 45
11799801500 160 d 155 30
11725791500 200 a   60 33
11725891500 200 b   80 33
11725991500 200 c 110 24
dn 200-as egyéb alapanyagú csövek csatlakoztatása szűkítő idommal lehetséges.

Anyagszám DN Típus1) L [mm] db/rakl.
11760511500 150 a   60 45
11760611500 150 b   80 45
11760711500 150 c 110 45
kőagyag csatlakozócső külső átmérője: 186 mm

Bekötő idom kőagyag, duktilis öntöttvas és üvegszál erősítésű 
műanyag csövek csatlakoztatására beton vagy vasbeton 
csövekhez
anyag: sbr/Q-te-c/pp
szín: fekete/zöld

AWADOCK Stz-beton DN 150
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1 az adott méretű fővezetékhez szükséges awadock típusokat lásd a 260. oldalon az „awadock bekötési lehetőségek” című táblázatban.

Anyagszám DN Típus1) L [mm] db/rakl.
11761511500 150 a   60 egyenként
11761611500 150 b   80 egyenként
11761711500 150 c 110 egyenként
Üvegszál-erősítésű műanyag/öntvény csatlakozócső külső átmérője: 168–170 mm

AWADOCK GFK/öntvény-beton DN 150

Bekötő idom PVC, PP és kőagyag anyagú 
csatornacsövek csatlakoztatására kőagyag 
csövekhez
anyag: sbr/Q-te-c/pp
szín: fekete/zöld

Anyagszám Megnevezés/típus DN Típus L [mm] db/rakl.
11762011500 awadock kg-stz dn 160 160 k 37 90
11799901500 awadock kg-stz dn 160 gömbcsukló idommal 160 k 37 60
11726091500 awadock kg-stz dn 200 gömbcsukló idommal 200 k 40 45
11762111500 awadock stz-stz dn 150 150 k 37 75

L

KG csatlakozó kőagyaghoz

L

Anyagszám DN/OD Típus1) L [mm] Falvastagság CSE
Acélbeton cső [mm]

11760051500 160 e 175 180-195 egyenként
11760061500 160 f 195 200-215 egyenként
11760071500 160 g 215 220-235 egyenként
11760081500 160 h 235 240-250 egyenként
11760091500 200 d 155 161-175 egyenként
11760141500 200 e 175 180-195 egyenként
11760151500 200 f 195 200-215 egyenként
11760161500 200 g 215 220-235 egyenként
11760171500 200 h 235 240-250 egyenként

AWADOCK KG vastag falú vasbeton csövekre

ennél nagyobb falvastagsághoz keres awadock csatlakozást?  forduljon hozzánk.

Bekötő idom DN 160/200-as PVC és PP anyagú csatornacsövek 
csatlakoztatására DIN 1916 szerinti vastag falú és több rétegben 
vasalt vasbeton csövekhez
amely a következőkből áll: egy a falvastagsághoz illesztett csatlakozó 
tömítésből, egy csőátvezetésként kivitelezett becsavarható koronából, 
egy konkáv élletöréses awadukt pp sn4 bekötőcsőből
anyag: sbr/Q-te-c/pp
szín: fekete/zöld
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Belső elhelyezésű bukó ívvel

AWADOCK bukóként, betonaknákra való 
bekötéshez
a tömítés belül sík, awadock élletöréses csővég, 
dn/od 160
anyag: sbr/Q-te-c/pp 
szín: fekete/zöld

Anyagszám db/rakl.
11705511500 awadock dn 160 75
11705611200 awadock dn 200 35
11705711500 awadock kőagyag, dn 150 45

AWADOCK K/U típus ([Kurz/Untersturz] = rövid/bukó)

Falátvezetés oldalsó bekötéshez sík 
falakra – KG csatlakozás
anyag: sbr/pp 
szín: fekete/zöld

Anyagszám DN/OD CSE
11710011500 awadock falátvezetés 160 egyenként
11709911500 awadock falátvezetés 160 egyenként

átvezetőcsővel és belső zárótömítéssel együtt
11710211200 awadock aknabekötés 160 egyenként

sík betonfalra, bukóakna-idomként, k/u típus
11713911500 awadock falátvezetés                 200 egyenként

Anyagszám:11709911
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Anyagszám Típus DN/OD CSE
11903651200 standard 160 egyenként
11911751200 k/u 160 egyenként
11913451200 standard 200 egyenként
11913551200 csőátvezetésként, ütköző nélkül 200 egyenként

Bekötő idom PVC és PP anyagú csatornacsövek 
REHAU AWASCHACHT PP DN 1000
anyag: sbr/pp
szín: fekete/zöld

Anyagszám d1 t BL Furat
[mm] [mm] [mm] [mm]

11762311200 250 135 500 276
11762411200 315 145 500 341
11762511200 400 170 500 426

Kombi-Set csatlakozórendszer
amely a következőkből áll: csatlakozó tömítés és 
awadukt pp sn 10 cső,  
0,5 m; tömítés hossza: 50 mm
anyag: rau-pp 2300 / sbr
szín: narancsbarna / fekete

K/U típus hosszabbított élletöréses csővéggelStandard típus

Anyagszám CSE
11761111600 standard egyenként
ezt a szerelőkulcsot kifejezetten az awadock alkalmazásához fejlesztettük ki, és univerzálisan felhasználható minden típushoz.

Szerelőkulcs AWADOCK-hoz
anyag: nemesacél/műanyag
szín: ezüst

Új kivitel
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Anyagszám Ø mm-ben Csatlakozás
11763011001  200 1 1/4” unc-hüvely
11763211001 257 1 1/4” unc-hüvely
11760471001  276 1 1/4” unc-hüvely
11760481001  341 1 1/4” unc-hüvely
11760491001  426 1 1/4” unc-hüvely

Anyagszám Megnevezés Ø mm-ben
11900281100  koronafúró 200
11904571001  koronafúró 250

AWADOCK gyémánt fúrókorona 
lágytól keményig adalékolt, közepes-erős vasalású beton és vasbeton 
csövekben való használatra

AWADOCK koronafúró 
műanyag csövek és aknák megfúrásához
központosító fúró felfogatással, fúrótokmánnyal, központosító fúró kiütővel
szerszámkofferbe csomagolva

Anyagszám DN/OD Külső átmérő [mm] Külső átmérő [mm] Magfurat db/CSE
Csatlakozó cső Főcső [mm]

11706111001 110 105-120 200-400 117-125 4
11706211001 160 150-170 250-500 167-175 4
11706311001 200 175-200 300-500 203-213 7

AWADOCK T-FLEX
kívül sima csatornacsövekhez való bekötéshez 
alapanyag: nemesacél/epdm
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Anyagszám DN Furat [mm]
11706711001 110 122
11706811001 160 172
11706911001 200 212

AWADOCK T-FLEX fúrókorona
központozó fúróval 
alkalmas csúszó tengelykapcsolós 
fúrógépekhez

Bekötő idom PVC és PP anyagú csatornacsövek
többrétegű csatornacsövekhez (hullámos falú csövek) történő 
csatlakoztatására
alapanyag: elasztomer/pp
szín: fekete/zöld

AWADOCK KG-CP

Anyagszám DN/OD Típus Többrétegű cső mérete Profilmagasság (mm)
11917801160      160 a dn od 315 – dn id 400 20–35
11917901160      160 b dn od 500 – dn id 800 33–70
11918001200      200 c dn od 800 – dn id 1200 53–89

AWADOCK KG-CP készlet

Anyagszám CSE
11761111600 standard egyenként
ezt a szerelőkulcsot kifejezetten az awadock alkalmazásához fejlesztettük ki, és univerzálisan felhasználható minden típushoz.

Szerelőkulcs AWADOCK-hoz
anyag: nemesacél/műanyag
szín: ezüst

Új kivitel
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Anyagszám Megnevezés Felfogatás átmérője CSE
Géptartó
[mm]

11905871001 bst 2 43 egyenként

AWADOCK fúróállvány
többrétegű csatornacsövekhez, derékszögű és központos furatokat biztosít
anyag: alumínium

Anyagszám Megnevezés Ø mm-ben
13533901178 koronafúró 178
11900281100  koronafúró 200
11904571001  koronafúró 250

AWADOCK koronafúró 
műanyag csövek és aknák megfúrásához
központosító fúró felfogatással, fúrótokmánnyal, központosító fúró kiütővel
szerszámkofferbe csomagolva
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csatlakozórendszerek tervezése és fektetése
csatlakozórendszerek
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aWadock bekötési lehetőségek
megfelelő megoldás minden kívánalomhoz

Csatlakozócsonk

Falvastagság,
alapcső
mm-ben

Méret,
alapcső

KG*-csatlakozás Kőagyag csatlakozás
Üvegszál-erősítésű 
műanyag/öntvény 
csatlakozás

KG*-faláttörés KG*-csatlakozás 
betoncsövekhez KG*/kőagyag-csatlakozás betonaknához KG*-csatlakozás sima falú műanyag csövekhez KG*-csatlakozás 

AWASCHACHT-hoz KG*-csatlakozás többrétegű csatornacsövekhez

awadock
dN/od 160
gömbcsuklóval

awadock
dN/od 200
gömbcsuklóval

awadock
dN/od 160

awadock
dN/od 200

awadock kőagyag
dN/id 150

awadock gFk/öntöttvas
dN/id 150

awadock md
dN/od 160

awadock md
dN/od 200

kombi-set
dN/od 250

kombi-set
dN/od 315

kombi-set
dN/od 400

awadock kg
dN/od 160

awadock kg
dN/od 200

awadock
kőagyag
dN/id 150

awadock Polymer connect
dN/od 160

awadock Polymer connect
dN/od 200

awadock kg
dN/od 160

awadock kg
dN/od 200

awadock cP
dN/od 160

awadock cP
dN/od 160

awadock cP
dN/od 200

Átmérő
Furat

200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

200 ± 1 mm 250 ± 1 mm 276 ± 1 mm 341 ± 1 mm 426 ± 1 mm 200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

162 ± 1 mm 200 ± 1 mm 200 ± 1 mm 250 ± 1 mm 178 + 3 mm
        - 1 mm

200 + 3 mm
        - 1 mm

250 + 3 mm
        - 1 mm

Átmérő
Fúrókorona 200 mm 257 mm 200 mm 257 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 276 mm 341 mm 426 mm 200 mm 257 mm 200 mm 162 mm 200 mm 200 mm 250 mm 178 mm 200 mm 250 mm

Csatlakozás
Főcső

Beton/
vasbeton csövek
a DIN EN 1916 szerint

60–85
a típus 
11799501500

a típus 
11725791500
(csatlakoztatás csak
dN 400-tól)

a típus 
11760011500

a típus 
11760511500

a típus 
11761511500

11762311200

11762411200 11762511200

85–115
b típus 
11799601500

b típus 
11725891500

b típus 
11760111500

b típus 
11760611500

b típus 
11761611500

115–160
c típus 
11799701500

c típus 
11725991500

c típus 
11760211500

c típus 
11760711500

c típus 
11761711500

160–175
d típus
11799801500

d típus 
11760411500

d típus 
11760091500

180–195
e típus 
11760051500

e típus 
11760141500

200–215
F típus 
11760061500

F típus 
11760151500

220–235
g típus 
11760071500

g típus 
11760161500

240–250
h típus 
11760081500

h típus 
11760171500

Kőagyag csövek
a
DIN EN 295-1 
szerint

37–60 ≥ dN 300
k típus 
11799901500

k típus 
11726091500
(csatlakoztatás csak
dN 400-tól)

k típus 
11762011500

k típus 
11762111500

60–85
a típus
11799501500

a típus 
11705011500

a típus 
11760011500

a típus 
11760511500

a típus 
11761511500

Betonaknák
a DIN EN 1916 szerint 11705511500 11705611200 11705711500

Sima falak
és téglalap alakú
betonaknák

≥ 60
11709911500
11710011500
11710211500

11713911500

AWASCHACHT PP
DN 1000 dN 1000 11903651200

11911751200
11913451200
11913551200

Kültéri
sima csövek
pl. PP a
DIN EN 1852 szerint;
PVC a
DIN EN 1401 szerint
GFK a DIN 19869/19565 
szerint

dN 200 11715511200

dN 250 11715611250 11725091250

dN 315 11715711315 11725191315

dN 400 11715811400 11725291400

dN 500 11715911500 11725391500

dN 630–700 11716011630 11725491630

dN 700–900 11720111800 11725591800

dN 900–1400 11720211999 11725691999

Többrétegű 
csatornacsövek
a
DIN EN 13476-3 
szerint

dN od 315 –
dN id 400

a típus
11917801160

dN od 500 –
dN id 800

b típus
11917901160

dN od 800 –
dN od 1200

c típus
11918001200

Megfelelő
szerszám

szerelőkulcs 1176111 1176111 11904971001 11907391001 1176111

Fúrókorona/fűrészharang 11763011001 11763211001 11763011001 11763211001 11763011001 11760471100 11760481001 11760491001 11763011001 11763211001 11763011001 11904771-001 11900281100 11900281100 11904571001 13533901178 11900281100 11904571001

* kg = csatorna alapcső; kívül sima csövek, pl. PP az eN 1852 vagy PVc az eN 1401 szerint
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Csatlakozócsonk

Falvastagság,
alapcső
mm-ben

Méret,
alapcső

KG*-csatlakozás Kőagyag csatlakozás
Üvegszál-erősítésű 
műanyag/öntvény 
csatlakozás

KG*-faláttörés KG*-csatlakozás 
betoncsövekhez KG*/kőagyag-csatlakozás betonaknához KG*-csatlakozás sima falú műanyag csövekhez KG*-csatlakozás 

AWASCHACHT-hoz KG*-csatlakozás többrétegű csatornacsövekhez

awadock
dN/od 160
gömbcsuklóval

awadock
dN/od 200
gömbcsuklóval

awadock
dN/od 160

awadock
dN/od 200

awadock kőagyag
dN/id 150

awadock gFk/öntöttvas
dN/id 150

awadock md
dN/od 160

awadock md
dN/od 200

kombi-set
dN/od 250

kombi-set
dN/od 315

kombi-set
dN/od 400

awadock kg
dN/od 160

awadock kg
dN/od 200

awadock
kőagyag
dN/id 150

awadock Polymer connect
dN/od 160

awadock Polymer connect
dN/od 200

awadock kg
dN/od 160

awadock kg
dN/od 200

awadock cP
dN/od 160

awadock cP
dN/od 160

awadock cP
dN/od 200

Átmérő
Furat

200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

200 ± 1 mm 250 ± 1 mm 276 ± 1 mm 341 ± 1 mm 426 ± 1 mm 200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

162 ± 1 mm 200 ± 1 mm 200 ± 1 mm 250 ± 1 mm 178 + 3 mm
        - 1 mm

200 + 3 mm
        - 1 mm

250 + 3 mm
        - 1 mm

Átmérő
Fúrókorona 200 mm 257 mm 200 mm 257 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 276 mm 341 mm 426 mm 200 mm 257 mm 200 mm 162 mm 200 mm 200 mm 250 mm 178 mm 200 mm 250 mm

Csatlakozás
Főcső

Beton/
vasbeton csövek
a DIN EN 1916 szerint

60–85
a típus 
11799501500

a típus 
11725791500
(csatlakoztatás csak
dN 400-tól)

a típus 
11760011500

a típus 
11760511500

a típus 
11761511500

11762311200

11762411200 11762511200

85–115
b típus 
11799601500

b típus 
11725891500

b típus 
11760111500

b típus 
11760611500

b típus 
11761611500

115–160
c típus 
11799701500

c típus 
11725991500

c típus 
11760211500

c típus 
11760711500

c típus 
11761711500

160–175
d típus
11799801500

d típus 
11760411500

d típus 
11760091500

180–195
e típus 
11760051500

e típus 
11760141500

200–215
F típus 
11760061500

F típus 
11760151500

220–235
g típus 
11760071500

g típus 
11760161500

240–250
h típus 
11760081500

h típus 
11760171500

Kőagyag csövek
a
DIN EN 295-1 
szerint

37–60 ≥ dN 300
k típus 
11799901500

k típus 
11726091500
(csatlakoztatás csak
dN 400-tól)

k típus 
11762011500

k típus 
11762111500

60–85
a típus
11799501500

a típus 
11705011500

a típus 
11760011500

a típus 
11760511500

a típus 
11761511500

Betonaknák
a DIN EN 1916 szerint 11705511500 11705611200 11705711500

Sima falak
és téglalap alakú
betonaknák

≥ 60
11709911500
11710011500
11710211500

11713911500

AWASCHACHT PP
DN 1000 dN 1000 11903651200

11911751200
11913451200
11913551200

Kültéri
sima csövek
pl. PP a
DIN EN 1852 szerint;
PVC a
DIN EN 1401 szerint
GFK a DIN 19869/19565 
szerint

dN 200 11715511200

dN 250 11715611250 11725091250

dN 315 11715711315 11725191315

dN 400 11715811400 11725291400

dN 500 11715911500 11725391500

dN 630–700 11716011630 11725491630

dN 700–900 11720111800 11725591800

dN 900–1400 11720211999 11725691999

Többrétegű 
csatornacsövek
a
DIN EN 13476-3 
szerint

dN od 315 –
dN id 400

a típus
11917801160

dN od 500 –
dN id 800

b típus
11917901160

dN od 800 –
dN od 1200

c típus
11918001200

Megfelelő
szerszám

szerelőkulcs 1176111 1176111 11904971001 11907391001 1176111

Fúrókorona/fűrészharang 11763011001 11763211001 11763011001 11763211001 11763011001 11760471100 11760481001 11760491001 11763011001 11763211001 11763011001 11904771-001 11900281100 11900281100 11904571001 13533901178 11900281100 11904571001

* kg = csatorna alapcső; kívül sima csövek, pl. PP az eN 1852 vagy PVc az eN 1401 szerint



aWadock Polymer connect dn 160 és dn 200
szerelési útmutató
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Becsavarható korona 
beépített gömbcsuklóval

 

Tartógyűrű

O-gyűrűs tömítés

Távtartó

Borda

Bekötő tömítés Q-TE-C-kel

Belső hüvely

Horony

Belső ütköző

Tartóorr 

Fővezeték
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Fordítsa el a belső hüvelyt úgy, hogy a horony a csőtengellyel párhuzamosan álljon. húzza fel a belső hüvelyt.

helyezze a tartógyűrűt a bekötő tömítéssel és az o-gyűrűs tömítéssel a belső hüvelyre. 
csak a becsavarható korona tömítő felületét kenje be anyaggal.
elsőként kézzel csavarja rá a becsavarható koronát a belső hüvelyre anélkül, hogy a tartógyűrű megakadna. közben másik kezével tartsa 
meg a tartógyűrűt. 

Beépítési útmutató: 
 - ellenőrizze az awadock PolYmer coNNect készlet hiánytalanságát! 
 - szerelés előtt ellenőrizze, hogy a fővezetékben nincs-e szennyvíz-visszatorlódás!
 - szerelés közben ügyeljen a tisztaságra!
 - a teljesítményveszteség nélküli, optimális fúrási folyamathoz szükség esetén teljesen csévélje le a kábeldobot!
 - a tömítéssel ellátott tartógyűrűt a végleges beépítésig óvja a nedvességtől!
 - a helyes beépítéshez szerelőkulcskészlet szükséges. ez megtalálható az awadock tartozékok kínálatában.  
anyagszám: 11904971001 (dN 160 esetén), anyagszám: 11907391001 (dN 200 esetén).
 - ellenőrizze az átmérőre és a cső falvastagságára vonatkozó adatokat, és hasonlítsa össze azokat a főcsőével!

Főcső mérete                   Cső falvastagsága
         Minimális                   Maximális

        AWADOCK POLYMER CONNECT
         DN 160                      DN 200 Bekötő- és főcső anyaga

dN 200 4,9 10,2 11715511200 -

PVc az eN 1401 szerint 
PP az eN 1852 szerint
PP-md az eN 14758 szerint
Üvegszál-erősítésű műanyag a diN 19869 és a diN 19565 szerint

dN 250 6,2 12,7 11715611250 11725091250
dN 315 7,7 15,6 11725911315 11721311315
dN 400 9,8 19,5 11715811400 11725291400
dN 500 12,2 24,1 11725391500 11721511500
dN 630-700 15,0 33,0 11716011630 11725491630
dN 700-900 15,0 33,0 11725591800 11721711800
dN 900-1400 15,0 33,0 11720211999 11725691999
Furatátmérő 162 mm ± 1 mm 200 mm ± 1 mm

a következők szerint járjon el: 
alkalmas ceruzával jelölje meg a bekötés helyét (90° és 270° között), lásd a vázlatot.
a jelölés helyén végezzen 8 mm-es fúróval előfúrást.
Vezesse be a központosító fúrót az előfúrt furatba. készítse el a furatot koronafúróval a csőtengelyre 90°-ban, a furatátmérőt lásd 
a táblázatban. 

162 ± 1 mm.

1 2 31

4 6 75

sorjázza le a furatot belül és kívül egy alkalmas szerszámmal.
tartsa a belső hüvelyt a fent látható módon. Védőkesztyű viselete ajánlott.
helyezze a belső hüvelyt a furatra.
Nyomja a belső hüvelyt erősen a furatba. 

5

9

4

6
7

3
2

8

10
11

1

8 10
11

9

Ügyeljen arra, hogy a tömítések és a tömítőfelületek teljesen tiszták és sértetlenek legyenek!

90° 270°
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Üvegszál-erősítésű műanyag csövekre történő szereléskor tartsa be a következő szerelési utasításokat is

1 2 2

2 3 4

2 a vonalkázott helyeken gömbölyítse le a furat külső peremét alkalmas szerszámmal (pl. legyező csiszolótárcsával, 
    csempereszelővel, ráspollyal stb.).

1 Fúrás gyémánt fúrókoronával (anyagszám: 11905471001 (dN 160 esetén) és anyagszám: 11763011001 (dN 200 esetén)) 
a csőtengelyre merőlegesen (90° és 270° között), a furatátmérőt lásd a táblázatban. 

3 dN 500-nál kisebb átmérőjű üvegszál-erősítésű műanyag csövek esetén a furat belső peremének élét is le kell munkálni.
4 kenje be a legömbölyített/lemunkált peremet síkosítóanyaggal, hogy könnyebben be tudja nyomni a belső hüvelyt. miután benyomta 

    a belső hüvelyt, törölje le a tömítő felületről a felesleges síkosítóanyagot.

Folytassa a szerelést a szerelési útmutató 5–19. pontja szerint.

ellenőrizze, hogy a belső ütköző egyenletesen felfekszik-e a csövön.
ellenőrizze a tömítés megfelelő illeszkedését. 
kenje be a bekötőcsövet síkosítóanyaggal, és vezesse be ütközésig a becsavarható koronába.
beépítési helyzettől függően a bekötőcső fokozatmentesen vízszintesen vagy függőlegesen ± 7,5°-kal szögbe állítható DN 200: ±7,5°.

helyezze fel a két szerelőkulcsot az ábrán látható módon.
Ügyeljen arra, hogy az első szerelőkulcs belekapjon a tartógyűrű bordájába. ez rögzítésre szolgál, és nem forog el.
húzza meg szorosan a második szerelőkulccsal a becsavarható koronát. 
a tartógyűrűn lévő távtartó „nyomatékhatároló” funkciót tölt be, vagyis amint az alapcsőre támaszkodik, semmiképpen nem szabad tovább csavarni. 
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AWADOCK POLYMER CONNECT
az awadock PolYmer coNNect alkalmas dN/od 160 és dN/od 
200 átmérőjű műanyag csövek sima falú PP, Pe, PVc és üvegszál-erő-
sítésű műanyag csövekre történő csatlakoztatására. a becsavarható 
korona beépített csuklóval van ellátva, amely ± 7,5°-ban történő 
elforgatást tesz lehetővé. Például a süllyedés következtében fellépő 
nyíróterhelés ezzel minimálisra csökken. a nagy térfogatú bekötő 
tömítésben további duzzadóképes elasztomer tömítés található a 
legrosszabb esetre. 

a polipropilénből készült csatlakozónyereg különösen ütésálló, és 
ellenáll az agresszív szennyvíznek. kamerás ellenőrzésnél belső címké-
zés garantálja a bekötés azonosítását.
az awadock PolYmer coNNect csatlakozóvezeték bekötése 
gazdaságosabb a hagyományos, elágazás-darabbal és áttoló 
karmantyúval történő bekötésnél.
a bekötés egyaránt történhet az újonnan történő fektetésnél vagy 
utólag, fúrókoronával.
a lehetséges alapcsövekről a „csatlakozórendszerek” című fejezetben 
olvashat részletesen.

AWADOCK T-Flex
az awadock t-Flex különböző csőfajták kívülről sima felületű 
fővezetékekre történő csatlakoztatására szolgál
 - megfelel dN/od 200 – dN/od 500 fővezetékekhez
 - dN/od 110, 160, 200 átmérőjű csatlakozás

a szigetelés az alapcső külső fala felől történik, rozsdamentes acél 
gallérral és ePdm-tömítéssel.
az awadock t-Flex csatlakozórendszerrel nagy furattávolságok 
hidalhatók át, ami azt jelenti, hogy használni lehet a szabványos 
koronafúrókat.
az awadock t-Flex univerzálisan használható. minden sima- és 
vékonyfalú csőhöz hozzáilleszthető (többek között PP, PVc, üvegszálas 
cement, öntvény gFk stb.).

DN/OD Külső átmérő (mm) Külső átmérő (mm) Magfurat
Bekötőcső Alapcső (mm)

110 105–120 200–400 117–125
160 150–170 250–500 167–175
200 175–200 300–500 203–213
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aWadock neW generation
szerelési útmutató

Beépítési útmutató:
 - az awadock Q-te-c nedveségtől védett és száraz helyen történő tárolást igényel.
 - a beépítésig óvni kell a nedvességtől, elkerülve ezzel a beépítés előtti duzzadását!
 - ellenőrizze az awadock készlet hiánytalanságát (bekötő tömítés, becsavarható korona ajakos tömítéssel, síkosítóanyag)!
 - a két csatlakozás közötti legkisebb távolság egy beton- vagy vasbeton csövön 1 m lehet.
 - Feltétlenül kerülni kell, hogy két furat közvetlenül egymással szemben helyezkedjen el.
 - a betoncsövek az azonos méret ellenére eltérő falvastagsággal készülhetnek.
 - a megfelelő awadock típus kiválasztásánál kétség esetén az alapcső falvastagsága a döntő.
 - ellenőrizze a névleges átmérőre, a csatlakozás típusára és a belső átmérőre vonatkozó adatokat, és hasonlítsa össze azokat az alapcsőével!
 - szerelés előtt ellenőrizze, hogy a fővezetékben nincs-e szennyvíz-visszatorlódás!
 - szerelés közben ügyeljen a tisztaságra!

1 rögzítse a fúrókészüléket megfelelő eszközökkel (pl. szeg, tapadókorong, heveder, fúróállvány használatával) 90° és 270° között.
2 gyémánt fúrókoronával készítsen derékszögű furatot a csőtengely közepére. a furat átmérőjét lásd a táblázatban. 

3 szükség esetén távolítsa el a fúrómagot. tisztítsa meg a furat oldalát.
4 ellenőrizze a furat falát, hogy nincsenek-e rajta sérülések, és ha vannak, akkor javítsa ki őket.
5 tolja be az awadock bekötő tömítést a furatba. Ügyelni kell arra, hogy a csatlakozótömítés záró pereme felfeküdjön 

     a fővezeték külső falára. a nyilak a cső hosszirányába mutatnak.
6 kenje be az awadock bekötő tömítés belső menetének teljes felületét a mellékelt síkosítóanyaggal. 

     a maradék anyagot ossza szét egyenletesen a becsavarható korona menetén.

AWADOCK csövekhez és 
betonaknákhoz

AWADOCK egyenes falakhoz

dN 160 200 +2
  mm 200 +2

  mm

dN 200 257 +2
  mm 250 +2

  mm

6

-1 -1

-1 -1

1 2

3 4 5

294



TE
RV

EZ
ÉS

 É
S 

FE
KT

ET
ÉS

7 helyezze a szerelőkulcsot a becsavarható koronára.
8 a szerelőkulcs segítségével az utolsó csavarmenetig, egyenletesen be kell hajtani a kúpos becsavarható koronát a bekötő tömítésbe.

ellenőrizze, hogy a megfelelő csonkot építette-e be. a tömítés és a csonk nem nyúlhat be a főcsatornába.
kenje be a megmunkált bekötőcsövet síkosítóanyaggal, és vezesse be ütközésig a becsavarható koronába.

gömbcsuklós awadock termékekhez: beépítési helyzettől függően a bekötőcső fokozatmentesen vízszintesen vagy függőlegesen 
± 7,5°-kal szögbe állítható.

7 8 9 10

10a

Ügyeljen a becsavarható korona központos becsavarására.

9
10

10a
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aWadock cP
szerelési útmutató

Beépítési útmutató:
 - ellenőrizze az awadock készlet hiánytalanságát (bekötő tömítés, becsavarható korona ajakos tömítéssel, síkosítóanyag)!
 - szerelés előtt ellenőrizze, hogy a fővezetékben nincs-e szennyvíz-visszatorlódás!
 - szerelés közben ügyeljen a tisztaságra!
 - ellenőrizze az átmérőre és a cső falvastagságára vonatkozó adatokat, és hasonlítsa össze azokat az alapcsőével!
 - a helyes beépítéshez szerelőkulcskészlet szükséges. ez megtalálható az awadock tartozékok kínálatában, anyagazonosító szám: 11761111600.

1  Jelölje meg a csatlakozás helyét az egyik hullám tetején megfelelő jelölőceruzával. 
 a jelölés helyén végezzen 8 mm-es fúróval előfúrást.
 Vezesse be a központosító tüskét/fúrót az előfúrt furatba. lyukfűrésszel készítsen derékszögű és központos furatot a csőtengely közepére. 
 a furat átmérőjét lásd a táblázatban.

A típus B típus C típus
csatlakozás dN 160 dN 160 dN 200
Fúrókorona átmérője 178 mm 200 mm 250 mm
Furat 178 + 3/ -1 mm 200 + 3/ -1 mm 250 + 3/ -1 mm

távolítsa el a fúrómagot. ellenőrizze a méreteket a bélés belsejében. sorjázza le a furat oldalát tisztára egy alkalmas szerszámmal.

2  győződjön meg arról, hogy az awadock cP készlet szennyeződésektől mentes. síkosítóanyag nélkül vezesse be az awadock cP bekötő 
tömítést a furatba. 

3 Ügyeljen arra, hogy a záróajak felfeküdjön a cső belső oldalára. szükség esetén nyúljon a csőbe, és húzza ki a záróajakot a cső belső oldala 
felé. 

4 a külső tömítésen látható nyilaknak a cső hosszirányába kell mutatniuk.

1 2 3 4
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többrétegű cső mérete Profilmagasság
mm

benyúlási 
mélység mm

awadock cP dN 160 awadock cP dN 160 Profilmagasság,
mm

benyúlási 
mélység mm

awadock cP dN 200

belső átmérő od típus anyagszám típus anyagszám típus anyagszám

315

20–35 14–45 a 11917801160
300

400
400

500

33–70 36–49 b 11917901160

500
630

600
800

53 - 89 45-53 c 11918001200
800

1000
1000

1200
Fúrókorona átmérője 178 mm 200 mm 250 mm
Furatátmérő 178 +3/-1 mm 200 +3/-1 mm 250 +3/-1 mm

5  Vigyen fel bőségesen síkosítóanyagot a becsavarható korona külső menetére és a tömítés belső menetére. ezután vezesse be az awadock 
becsavarható koronát. 

6  helyezze a szerelőkulcsot a becsavarható koronára. ezután a szerelőkulcs segítségével (külön kapható tartozék) az utolsó csavarmenetig, 
egyenletesen és központosan be kell hajtani a becsavarható koronát a csatlakozótömítésbe. ezután (az a típus esetén) csavarja tovább addig 
(legfeljebb ½ fordulattal), amíg a függőleges jelölések a nyilak fölé kerülnek a tömítésen.

 
7  ellenőrizze, hogy a záróajak felfekszik-e a cső belsején. 

8  kenje be a lemunkált bekötőcsövet síkosítóanyaggal, és vezesse be ütközésig a becsavarható koronába.

5 6 7 8
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ReHAU cSATORNATecHNIkA
Több geNeRácIóRA Szóló bIzTONSág
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tulajdonságok:
Termék
 - tartósan tömör rendszer
 - A csekély önsúlynak köszönhetően könnyen 
fektethető
 - A modul felépítésnek köszönhetően rugalmasan a 
helyi adottságokhoz igazítható
 - A tehermentesítésnek köszönhetően nagy mérték-
ben terhelhető

Anyaga:
 - 100% adalékmentes polipropilén
 - Hosszú élettartamú, ütésálló és törésbiztos 
 - Hőálló -20 °c és rövid ideig 90 °c között
 - Ellenáll még az agresszív vegyszereknek is
 - Fiziológiailag és ökológiailag ártalmatlan
 - Ellenáll a jégmentesítő sónak, valamint korrózió- és 
fagyálló

Előnyök: 
Gazdaságosság
 - Egyszerű és gyors beépítés
 - Hosszú élettartamú, tartósan tömör és terhelhető 
rendszer

Szerviz
 - Helyi jelenlét és műszaki szakértelem
 - építkezésen nyújtott támogatás

Tartósság
 - környezetbarát termék
 - Újrahasznosítható
 - Hosszú élettartamú

Felhasználási területek:
Utak és közlekedő utak építése
kommunális vízelvezetés
ipari létesítmények és repülőterek építése

TeRmékTUlAjdONSágOk éS előNyök
A legfONTOSAbb TUdNIvAlók
TUlAjdONSágOk – előNyök – AlkAlmAzáSI TeRÜleTek

Független vizsgálat:  
Az ikt által sikeresen végrehajtott 

„tömörség szimulált közlekedési 

terhelésnél” vizsgálat (a din En 1610 

szerint)
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Tömített
Az egyrészes lefolyótest a speciálisan hozzá igazított 
tömítőprofillal tartósan tömörré teszi a rendszert.

Nagy terhelhetőség
A teherelosztó gyűrű és az aknatest szétkapcsolása 
révén lehetővé válik a fellépő közlekedési terhek 
elvezetése a környező talajba. A lefolyótest nincs 
terhelésnek kitéve.

Rugalmasság
A különböző rendszerelemekkel történő moduláris 
felépítés révén különböző beépítési mélységek és 
lefolyók valósíthatók meg iszapfogóval vagy anélkül. 
300 x 500-as és 500 x 500-as méret választható. 

Könnyen fektethető 
A kis tömeg (2,1–3,6 kg/elem) lehetővé teszi a 
gyors, egyszerű és biztonságos kézi beépítést. 
Emellett az elemek egymásra helyezhetők, ami 
egyszerűvé teszi a szállítást és a raktározást.

Robusztus
A polipropilén előnyös anyagtulajdonságainak 
köszönhetően a Rainspot utcai víznyelő egyrészt 
ütésálló és törésbiztos, másrészt pedig ellenáll a 
fagynak, a jégmentesítő sónak és a korróziónak. 

Bevizsgált
A REHAU Rainspot rendszeren a földalatti infrast-
ruktúrával foglalkozó német intézet, az institut für 
unterirdische infrastruktur (ikt) sikeresen hajtotta 
végre a „tömörség szimulált közlekedési terhelés-
nél” vizsgálatát (a din En 1610 szerint). A vizsgálat 
0,5 bar rendszernyomáson történt.

TeRmékTUlAjdONSágOk éS előNyök
RAINSPOT UTcAI vízNyelő
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TeRmékválTOzATOk
RAINSPOT UTcAI vízNyelő

REHAU RAinspot utcai víznyelő

minden utcán, minden parkolóban vagy egyéb 
burkolattal ellátott felületen megtalálhatók: az utcai 
víznyelők. nélkülük nem lenne lehetséges az ezeken 
a felületeken felgyülemlett csapadékvíz ellenőrzött 
elvezetése. 

Az utcai víznyelőkre ható egyre növekvő közlekedési 
terhelés egyre nagyobb követelményeket támaszt a 
rendszerrel és az anyaggal szemben. A beépített 
utcai víznyelőknél gyakran szembetűnő a felszín 
ülepedése és a roncsolódott, tömítetlen lefolyótest.

ilyenkor többnyire beton lefolyótesteket alkalmaznak, 
ezzel azonban nem csökkennek a károk. Ezért új 
megoldásokat kell keresni, mert a feltárt problémák 
és az általuk okozott károk munka- és költségigényes 
felújításokat tesznek szükségessé.

A nehéz, beton lefolyótestek kiválthatók egy polimer-
ből készült megoldással, amely új mércét állít fel a 
terhelhetőség, a tömítettség, a rugalmasság és a 
könnyű fektethetőség tekintetében. A különböző 
Rainspot rendszerelemekkel moduláris felépítés érhe-
tő el, így különböző beépítési mélységek és lefolyók is 
megvalósíthatók iszapfogóval vagy anélkül.

RainSpot utcai víznyelő iszapfogóval és 
hosszabbító elemmel

RainSpot utcai víznyelő hosszabbító elemmelRainSpot utcai víznyelő alsó része lefolyóval
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SzállíTáSI PROgRAm
RAINSPOT UTcAI vízNyelő

Aknamagasító lefolyó nélkül
500 x 500-as utcai víznyelő
Alapanyag: pp

Aknamagasító DN 160 csatlakozással
500 x 500-as utcai víznyelő
lejtés nélkül
Alapanyag: pp

Aknafenék kivezetés nélkül
500 x 500-as utcai víznyelő
Alapanyag: pp

Anyagszám Beépítési magasság Teljes magasság Tömeg Térfogat db/
[mm] [mm] [kg] [liter] raklap

12143801001 255 285 2,3 26 18

Anyagszám Beépítési magasság Teljes magasság Tömeg Térfogat db/
[mm] [mm] [kg] [liter] raklap

12143901001 255 285 2,3 26 12

Anyagszám Beépítési magasság Teljes magasság Tömeg Térfogat db/
[mm] [mm] [kg] [liter] raklap

12144001001 463 463 3,2 50 18
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Aknafenék kivezetéssel
500 x 500-as utcai víznyelő
10°-os lejtéssel
Alapanyag: pp

Aknamagasító lefolyó nélkül
300 x 500-as utcai víznyelő
Alapanyag: pp

Aknamagasító DN 160 csatlakozással
300 x 500-as utcai víznyelő
lejtés nélkül
Alapanyag: pp

Aknafenék kivezetés nélkül
300 x 500-as utcai víznyelő
Alapanyag: pp

Anyagszám Beépítési magasság Teljes magasság Tömeg Térfogat db/
[mm] [mm] [kg] [liter] raklap

12144101001 468 518 3,6 50 12

Anyagszám Beépítési magasság Teljes magasság Tömeg Térfogat db/
[mm] [mm] [kg] [liter] raklap

12143301001 255 285 2,1 23 21

Anyagszám Beépítési magasság Teljes magasság Tömeg Térfogat db/
[mm] [mm] [kg] [liter] raklap

12143401001 255 285 2,15 23 18

Anyagszám Beépítési magasság Teljes magasság Tömeg Térfogat db/
[mm] [mm] [kg] [liter] raklap

12143201001 474 474 3,0 42 21
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Aknafenék kivezetéssel
300 x 500-as utcai víznyelő
10°-os lejtéssel
Alapanyag: pp

Tömítőgyűrű
300 x 500-as utcai víznyelő
elemenként egy tömítés szükséges
Alapanyag: Epdm

Tömítőgyűrű
500 x 500-as utcai víznyelő
elemenként egy tömítés szükséges
Alapanyag: Epdm

Műanyag fedél
300 x 500-as utcai víznyelő
Beépítési segítségként és szennyeződés elleni 
védelemként
Anyaga: ABs

Anyagszám Beépítési magasság Teljes magasság Tömeg Térfogat db/
[mm] [mm] [kg] [liter] raklap

12143101001 469 509 3,3 42 12

Anyagszám db/
doboz

12144201001 30

Anyagszám db/
doboz

12144501001 10

Anyagszám VPE1 darab VPE2 darab
raklap

12144601001 5 120
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Műanyag fedél
500 x 500-as utcai víznyelő
Beépítési segítségként és szennyeződés elleni 
védelemként
Anyaga: ABs

REHAU alátétgyűrű*

Lombfogó kosár**
Hosszú változat hosszirányú felhelyezéshez

Lombfogó kosár**
Rövid változat hosszirányú felhelyezéshez

Anyagszám VPE1 darab VPE2 darab
raklap

12144701001 5 85

Anyagszám Magasság db/
[mm] raklap

12144301001 60 10 db, 300 x 500-as típushoz hasonló 50
12144401001 60 10 db, 500 x 500-as típushoz hasonló 20

Anyagszám Magasság db/
[mm] raklap

13539801001 575 40

Anyagszám Magasság db/
[mm] raklap

13539901001 325 52

*  A kereskedelemben kapható alátétgyűrűt az esetleges nagyobb gyártási tűrés miatt helyben méretre kell igazítani.

** A kereskedelemben kapható, hosszirányban felhelyezhető lombfogó kosár a gyártási tűrés miatt beszorulhat.
 A kereskedelemben kapható din 4052-4 szerinti A és B alakú lombfogó kosár használható, beszerzése a megrendelő feladata.  
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REHAU építési pRogRAmok
mindig Az Ön kÖzElébEn



innovAtív REndszEREk Az építőipAR 
számáRA
Az EnERgiAHAtékony építéstől kEzdvE 
Az ERőfoRRás-kímélő vízgAzdálkodásig

Ablak- és homlokzattechnika
Rendszerek a következőkhöz:
1 Ablakok
2 Emelő tolóajtók
3 Homlokzatok 
4 Bejárati ajtók 
5 Redőnyök és zsalugáterek 
6 Szellőzéstechnika 
7 Belső ablakpárkányok 
8 Bejárati ajtó kitöltések
9 Terasz rendszerek 

Erkélyajtók 
Télikertek

Épületgépészet
Rendszerek a következőkhöz:
10 Felületfűtés/-hűtés 
11 Falfűtések 
12 HMV- és fűtésszerelés
13 Központi porszívó rendszer
14 Zajcsillapítós lefolyók

Épületszerkezet-temperálás
Elektromos hálózatok
Akusztikus mennyezethűtés

Mélyépítés
Rendszerek a következőkhöz:
15 Szennyvíz- és csapadékvíz-csatornák
16 Szennyvízaknák
17 Szivárgó és drénvezetékek
18 Esővíz-gazdálkodás
19 Ivóvízvezetékek
20 Gázvezetékek
21 Helyi és távhőellátás
22 Talajhő-hasznosítás talajszondákkal

A REHAU integrált megoldások vezető gyártója az 
építőipar területén, átfogó szervizszolgáltatással a 
tervezésben, a kivitelezésben és az üzemeltetésben, 
pl. az energiahatékony építés és a fenntartható 
vízgazdálkodás területén.

23 Talajhő-hasznosítás talajkollektorokkal
24 Talaj-levegő hőcserélők
25 Távközlési vezetékek
26 Árokmentes vezetékfektetés
27 Föld- és közútépítés

Falátvezetések
Víztisztító berendezések
Biogáz berendezések

12

14

5
2

9

24

13

22
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Ablak- és homlokzattechnika
Rendszermegoldások ablakokhoz, bejárati ajtókhoz, 
redőnyökhöz, zsalugáterekhez és homlokzatokhoz. 
Mindegy, hogy felújítás vagy új építés: Rendszerek 
és első osztályú ügyfélszolgálat minden építési 
fázisban, a létesítménytervezéstől egészen a 
megvalósításig.

Épületgépészet 
Rendszermegoldások: A felületfűtés/-hűtéstől a 
szaniter-, fűtés- és gázszerelésen, a villanyszerelésen 
át egészen az ipari cső- és sűrítettlevegő-hálózatokig.

Mélyépítés 
Rendszermegoldások: az energiaellátástól 
a híradástechnikán és geotermikus, valamint 
esővíz-gazdálkodási megoldásokon keresztül az 
útépítésig, a talajmegmunkálástól és mélyépítéstől 
az ártalmatlanításig.

3

4

8

6
1

7
10

10

11

12

21

23
17

18

15
26

19
2520 16 27
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REHAU éRtékEsítési iRodák
mindig Az Ön kÖzElébEn

A REHAU célja, hogy mindig vásárlói közelében 
legyen. A gyors, kielégítő és folyamatos helyszíni 
jelenlétről a REHAU regionális értékesítési irodái 
gondoskodnak. Szakavatott munkatársaink 
minősített tanácsadással, valamint az ajánlatkéré-
sek és problémák megválaszolásával állnak 
rendelkezésre. 

A nagy teljesítményű logisztikai központokban és 
raktárakban azonnal megvásárolhatók a leggyako-
ribb REHAU termékek. Tanácsadással és a 
gyakorlatban is segítünk nagy projektek vagy 
bonyolult szerkezetek előkészítésében és kidolgozá-
sában, egészen a kivitelezésig. 

REHAU telephelyek Európában

gyár igazgatóság értékesítési iroda logisztikai központ
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REHAU éRtékEsítési iRodA
mAgyARoRszágon

REHAU értékesítési iroda Magyrországon

REHAU Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 9.

Telefon: 06 (23) 530 700

Fax: 06 (23) 530 707

E-mail: budapest@rehau.com

Internet: www.rehau.hu
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Szállítási és fizetési feltételek
5000 euró nettó áruérték alatt gyártelepről, 5000 euró nettó áruérték 
felett az árufogadó címére térítésmentesen leszállítva. Az expresszáru 
többletköltsége a Megrendelőt terheli.
Fizetési feltételek: 10 napon belül 2% fizetési engedmény, 30 napon 
belül a teljes összeg fizetendő. 
A kiszállítás és a számlázás az Ön előtt is ismert REHAU szállítási és 
fizetési feltételek szerint történik. 
Ezek a www.rehau.hu/terms.shtml oldalon tekinthetők meg, vagy 
kérésére kipostázzuk.

Minimális rendelési mennyiség:
€ 250,00 nettó áruérték. Ebbe a nettó áruértékbe a REHAU standard-
programok más árucikkei is beszámíthatók.

Szállítási határidő:
Minden standard árucikk szállítási határideje 2–7 nap.

Árucikkmegjelölés:
A termékek egyértelmű azonosításához meg kell adni a 
cikkszámot, anyagkódot és színkódot.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Nyomó- és gravitációs vezetékek felújítása 
REHAU U-Liner használatával

RAU-PE-Xa és RAUPROTECT nyomócsö-
vek PE 100-RC anyagból

Esővízkezelés RAUSIKKO HydroClean 
használatával

Csapadékvíz-szikkasztás RAUSIKKO 
boxszal

További REHAU programok

Amennyiben a tervezett rendeltetés eltér a jelen Műszaki tájékoztatóban leírt rendeltetéstől, a felhasználás 
előtt a felhasználó köteles egyeztetni a REHAU céggel, és a be kell szereznie a REHAU írásbeli engedélyét. 
Amennyiben ez nem történik meg, a felhasználás egyedül a mindenkori felhasználó felelősségi körébe tarto-
zik. A termékek alkalmazása, felhasználása és feldolgozása ebben az esetben ellenőrzési lehetőségeinken 
kívül esik. Amennyiben ennek ellenére szavatosság igénye merülne fel, akkor ez minden kár esetén az álta-
lunk szállított, és Ön által alkalmazott áru értékére korlátozódik.
A kiadott garancianyilatkozatokból származtatott igények a jelen Műszaki tájékoztatóban leírtaktól eltérő 
alkalmazások esetén érvényüket vesztik.

A jelen dokumentáció szerzői jogvédelem alá esik. Az ebből eredő jogokat, különösen a fordítás, az utány-
nyomás, az ábrák reprodukálása, a rádióközvetítés, a fotomechanikus vagy hasonló úton történő másolás 
és az adatfeldolgozó berendezésekben történő tárolás jogát fenntartjuk.
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