Technicko - dodavatelské podmínky
a montážní podmínky prefabrikovaných
rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

A

NÁZEV VÝROBKU:

PILÍ E SK ÍN

P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ)

Materiál pilí e:
Materiál sk ín :
Odolnost proti ho ení:
Stupe mechanické ochrany:
Uzavírání dve í:
Typové
ozna ení
SP100/KKP1P
SP200/KKP1P

Jmenovitý
proud
A
160
160

Armovaný beton
SMC
HB 40, V-0 dle SN EN 60695-11-10
(Kategorie B – nesnadno ho lavé dle d íve platné SN 73 0823)
IK 10
Energetický uzáv r dle SN 359754 p íloha 1.

Zkratová
odolnost
kA
20
20

ístrojová nápl

Vn jší rozm ry v mm
A
B
C

3 ks poj. sokl vel. 00-160 A
6 ks poj. sokl vel. 00-160 A

365 x 165 x 1575
365 x 165 x 1575

A
600

Hloubka Hmotnost v
založení
kg
mm
600
100
600
100

Provedené zkoušky:
Certifikát EZÚ . 1150209, Prohlášení o shod § 12 Zák. . 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska
bezpe nosti osob, majetku a životního prost edí.
Výrobek odpovídá požadavk m normy:

SN EN 61 439-1ed.2, SN EN 61 439-5, SN 33 3320 ed.2

Schéma zapojení
SP 200

SP 100

3 + PEN
500V, 50Hz

L2

L3

PEN

L1

PE

3 + PEN
500V, 50Hz

PE

L1 L2 L3

6 x 160A

PEN

3 x 160A

íklad objednávky
Pilí sk ín pojistkové SP 100/KKP1P
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C

Technické parametry:
Jmenovité pracovní nap tí:
Do do 690 V
Jmenovitý kmito et:
50 Hz
Stupe krytí:
IP44
Ochrana neživých ástí p ed nebezpe ným dotykovým nap tím: Samo inným odpojením od zdroje.
ívodní vedení:
do pr ezu 50 mm2 Cu – Al
ípojnice:
Pracovní - pojistkový spodek vel. 00
ívod - svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 50 mm2
vývod - svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 50 mm2
PEN
- svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 50 mm2
Uzemn ní - t menová svorka pro p ipojení zemnící pásky FeZn 30x4 mm
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SMY KOVACÍ

Technické parametry:
Jmenovité pracovní nap tí:
Do 690 V
Jmenovitý kmito et:
50 Hz
Stupe krytí:
IP44
Ochrana neživých ástí p ed nebezpe ným dotykovým nap tím: Samo inným odpojením od zdroje.
ívodní vedení:
do pr ezu 240 mm2 Cu – Al
ípojnice:
Pracovní - pojistkový spodek vel. 00
ívod – V svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 240 mm2
vývod - svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 50 mm2
PEN
- svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 50 mm2

C

PILÍ E SK ÍN

- pojistkový spodek vel. 1 a 2
ívod - V-svorka pro p ímé
ipojení vodi e do 240 mm2
vývod – šroub M10 pro p ipojení vodi e na kabelové oko do 150 mm2
PEN
ívod - V-svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 240 mm2
vývod – šroub M10 pro p ipojení vodi e na kabelové oko do 150 mm2
Uzemn ní - t menová svorka pro p ipojení zemnící pásky FeZn 30x4 mm
Materiál pilí e:
Materiál dve í sk ín :
Odolnost proti ho ení:

SS100/KKE4P
SS101/KKF4S
SS102/KKF4S
SS200/KKE4P
SS300/KKE4P

Jmenovitý
proud
A
160
250
400
160
160

60
0

A

Armovaný beton
Polykarbonát
HB 40, V-0 dle SN EN 60695-11-10
(Kategorie B – nesnadno ho lavé dle d íve platné SN 73 0823)
IK 10
Energetický uzáv r dle SN 359754 p íloha 1.

Stupe mechanické ochrany:
Uzavírání dve í:
Typové
ozna ení

B

Pracovní

Zkratová
odolnost
kA
20
30
30
20
20

ístrojová nápl

Vn jší rozm ry v mm
A
B
C

3 ks poj. sokl vel. 00-160 A
3 ks poj. sokl vel. 1-250 A
3 ks poj. sokl vel. 2-400 A
6 ks poj. sokl vel. 00-160 A
9 ks poj. sokl vel. 00-160 A

490 x 280 x 2075
490 x 280 x 2075
490 x 280 x 2075
490 x 280 x 2075
490 x 280 x 2075

Hloubka Hmotnost v
založení
kg
mm
870
490
870
490
870
490
870
490
870
490

Provedené zkoušky:
Certifikát EZÚ . 1150209, Prohlášení o shod § 12 Zák. . 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska
bezpe nosti osob, majetku a životního prost edí.
Výrobek odpovídá požadavk m normy:

SN EN 61 439-1ed.2, SN EN 61439-5, SN 33 3320 ed.2

Schéma zapojení

3 + PEN
500V, 50Hz

3 + PEN
500V, 50Hz

L2

L3

PEN

L1

PEN

9 x 160A

6 x 160A

L1
3 + PEN
500V, 50Hz

L2

L3

PE

L1 L2 L3

SS 300

PE

3 + PEN
500V, 50Hz

PEN

PEN

L1 L2 L3

PE

3 + PEN
500V, 50Hz

PE

L1 L2 L3

3 x 400A

3 x 250A

SS 200

SS 102

PEN

3 x 160A

SS 101

PE

SS 100

íklad objednávky
Pilí sk ín pojistkové SS 300/KKE4P
Pilí sk ín pojistkové SS bez výzbroje
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PILÍ E ROZPOJOVACÍ JISTÍCÍ s pojistkovými lištami

C

Technické parametry:
Jmenovité pracovní nap tí: do 690V
Jmenovitý kmito et:
50Hz
Jmenovitý proud:
400A/160A
Stupe krytí:
IP44
Ochrana neživých ástí p ed nebezpe ným dotykovým nap tím: Samo inným odpojením od zdroje
Max. pr ez p ívodních vodi : do 240 mm2
Max. pr ez vývodních vodi : pojistková lišta
vel. 2 – do 240 mm2
vel. 00 – do 95 mm2
Zp sob p ipojení vodi :
pojistková lišta vel. 2
- V-svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 240 mm2
vel. 00
- svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 95 mm2
ípojnice PEN
- V-svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 240 mm2
uzemn ní
- t menová svorka pro p ipojení zemnící pásky FeZn 30x4 mm

Stupe mechanické ochrany:
Uzavírání dve í:

Armovaný beton
Polykarbonát, SMC
HB 40, V-0 dle SN EN 60695-11-10
(Kategorie B – nesnadno ho lavé dle d íve platné SN 73 0823)
IK 10
íbodové uzavírání na záv r rozvodných za ízení
pro odv tví energetiky dle SN 35 9754 – p íloha 1.

B

Materiál pilí e:
Materiál dve í sk ín :
Odolnost proti ho ení:

A

Základní provedení
Typové
ozna ení
SR322
SR422
SR522

/
/
/

KKW2W
KKW2W
KKW2W

Jmenovitý
proud
[ A]

Zkratová
odolnost
[kA]

400
400
400

20
20
20

Jmenovitý
proud
[A]

Zkratová
odolnost
[kA]

ístrojová náp

3 ks. poj. lišty vel. 2 – 400A
4 ks. poj. lišty vel. 2 – 400A
5 ks. poj. lišty vel. 2 – 400A

Vn jší rozm ry
A x B x C
[mm]
620 x 290 x 2400
620 x 290 x 2400
710 x 290 x 2400

Hloubka Hmotnost
založení
. patek
mm
[ kg]
750
500
750
500
750
560

Vn jší rozm ry
A x B x C
[mm]

Hloubka Hmotnost
založení
. patek
mm
[ kg]

Kombinace lišt
Typové
Dopl kové
/
ozna ení
ozna ení

ístrojová nápl

varianty ze základního provedení SR 322
SR442

/

KKW2W

400/160

20

SR544

/

KKW2W

400/160

20

2 ks. poj. lišty vel. 2 – 400A
620 x 290 x 2400
2ks. poj. lišty vel. 00 – 160A
1 ks. poj. lišty vel. 2 – 400A
620 x 290 x 2400
4ks. poj. lišty vel. 00 – 160A

750

500

750

500

620 x 290 x 2400

750

500

620 x 290 x 2400

750

500

620 x 290 x 2400

750

500

710 x 290 x 2400

750

560

710 x 290 x 2400

750

560

710 x 290 x 2400

750

560

710 x 290 x 2400

750

560

varianty ze základního provedení SR 422
SR542

/

KKW2W

400/160

20

SR644

/

KKW2W

400/160

20

SR746

/

KKW2W

400/160

20

3 ks. poj. lišty vel. 2 – 400A
2ks. poj. lišty vel. 00 – 160A
2 ks. poj. lišty vel. 2 – 400A
4ks. poj. lišty vel. 00 – 160A
1 ks. poj. lišty vel. 2 – 400A
6ks. poj. lišty vel. 00 – 160A

varianty ze základního provedení SR 522
SR642

/

KKW2W

400/160

20

SR744

/

KKW2W

400/160

20

SR846

/

KKW2W

400/160

20

SR948

/

KKW2W

400/160

20

4 ks. poj. lišty vel. 2 – 400A
2ks. poj. lišty vel. 00 – 160A
3 ks. poj. lišty vel. 2 – 400A
4ks. poj. lišty vel. 00 – 160A
2 ks. poj. lišty vel. 2 – 400A
6ks. poj. lišty vel. 00 – 160A
1 ks. poj. lišty vel. 2 – 400A
8ks. poj. lišty vel. 00 – 160A

Výrobek odpovídá požadavk m normy: SN EN 61 439-1ed.2, SN EN 61 439-5, SN 33 3320 ed.2

Provedené zkoušky:
Certifikát EZÚ . 1150209, Prohlášení o shod § 12 Zák. . 22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky z hlediska
bezpe nosti osob, majetku a životního prost edí.
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Schema zapojení

SR 322

SR 422

SR 522

íklad objednávky
Pilí rozpojovací a jistící SR 422/KKW2W
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Technické parametry:
Jmenovité pracovní nap tí: do 690V
Jmenovitý kmito et:
50Hz
Jmenovitý proud:
400A
Stupe krytí:
IP44
Ochrana neživých ástí p ed nebezpe ným dotykovým nap tím: Samo inným
odpojením od zdroje
ívodní vedení:
kabelové s jádry do pr ezu 240mm2
ípojnice:
pracovní
- V-svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 240 mm2
- fázové propojení AL pas 40 x 5
PEN
- V-svorka pro p ímé p ipojení vodi e do 240 mm2
uzemn ní
- svorníky M6, M8, M10

C

PILÍ E ROZPOJOVACÍ JISTÍCÍ

Materiál pilí e:
Materiál dve í sk ín :
Odolnost proti ho ení:

Stupe mechanické ochrany:
Uzavírání dve í:

Typové
ozna ení

Jmenovitý
proud A

SR302/KKF4S
SR402/KKF4S
SR502/KKF4S
SR302/KKS4S
SR402/KKS4S
SR502/KKS4S

400
400
400
400
400
400

60 B
0

Na zvláštní požadavek je možné dodat sk ín se šroubovou svorkou
M10 pro p ipojení vodi pomocí kabelových ok.
Armovaný beton
Polykarbonát
HB 40, V-0 dle SN EN 60695-11-10
(Kategorie B – nesnadno ho lavé dle d íve platné
SN 73 0823)
IK 10
Energetický uzáv r dle SN 359754 p íloha 1.

Zkratová
odolnost
kA
20
20
20
20
20
20

ístrojová nápl
9 ks poj. sokl vel.2 – 400A
12 ks poj. Sokl vel. 2 15 ks poj.400A
Sokl vel. 2 400Avel.2 – 400A
9 ks poj. sokl
12 ks poj. Sokl vel. 2 15 ks poj.400A
Sokl vel. 2 400A

A

Vn jší rozm ry v mm
A
B
C
920 x 280 x 2 135
1 170 x 280 x 2 135
1 420 x 280 x 2 135
920 x 280 x 2 135
1 170 x 280 x 2 135
1 420 x 280 x 2 135

Hloubka
založení
mm
870
870
870
870
870
870

Hmotnost
v kg
790
890
990
790
890
990

Výrobek odpovídá požadavk m normy: SN EN 61 439-1ed.2, SN EN 61 439-5, SN 33 3320 ed.2

Provedené zkoušky:
Certifikát EZÚ . 1150209, Prohlášení o shod § 12 Zák. . 22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky z hlediska
bezpe nosti osob, majetku a životního prost edí.

Schema zapojení

SR 302

SR 502

SR 402

L3

L3

L3

L2

L2

L2

L1

L1

L1

PEN

PEN

PEN

íklad objednávky
Pilí rozpojovací a jistící SR 402/KKS4S
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PILÍ E ELEKTROM ROVÉ
Technické parametry:
Jmenovité nap tí sít : 400/230 V
Jmenovitý kmito et:
50 Hz
Jmenovitý proud:
16, 25, 40 A, char. B
Stupe krytí:
IP 43
Ochrana neživých ástí p ed nebezpe ným dotykovým nap tím: Samo inným odpojením od zdroje.
ívodní vedení:
elektrom rová sk 16 mm2 Cu - Al
ípojková sk max 240 mm2 Cu - Al
Materiál pilí e:
Armovaný beton
Materiál sk ín :
Polykarbonát
Odolnost proti ho ení:
HB 40, V-0 dle SN EN 60695-11-10
(Kategorie B – nesnadno ho lavé dle d íve platné SN 73 0823)
Stupe mechanické ochrany:
IK 10
Uzavírání dve í:
elektrom rová sk vnit ní ty hran 6x6 mm
ípojková sk energetický uzáv r dle SN 359754 p íloha 1
SS200/KKE4P
+2x EP13.12/KKP8
(PMV 2V/2)

C

SS101/KKF4S
+ES13.12/KKP8
(PMV 1H/2)

SS200/KKE4P
+2x ES13.12/KKP8
(PMV 2H/2)

A

60
0

B

B

A

60
0

60
0

60
0

B

B

B

C

C

C

SS101/KKF4S
+EP13.12/KKP8
(PMV 1V/2)

C

SP100/KKP1P
+EP13.12/KKP8
(PMV 1V/2 SP100)

A

A

A

Elektrom rová sk

Typ sk íní

Osazena jisti i
25 A 3P - B
2A1P
25 A 3P - B
2A1P

SP100/KKP1P )*
+EP13.12/KKP8
SS101/KKF4S )*
+EP13.12/KKP8
SS200/KKE4P )*
+2x EP13.12/KKP8

dv samostatné sk ín ,
v každé:
25 A 3P - B
2A1P
25 A 3P - B
2A1P

SS101/KKF4S )*
+ES13.12/KKP8
SS200/KKE4P )*
+2x ES13.12/KKP8

dv samostatné sk ín ,
v každé:
25 A 3P - B
2A1P

Osazena výzbrojí

A

B

C

Hloubka
založení
mm

SP 100 – SP 200

620

280

2 200

720

400

SS 100 – SS 300

620

280

2 475

620

420

SS 100 – SS 300

1 170

280

2 475

620

900

SS 100 – SS 200

1 040

280

2 075

800

800

SS 100 – SS 200

1 640

280

2 075

800

900

ípojková sk

Rozm ry pilí e v mm

Hmotnost
v kg

Hlavní jisti o velikosti 16 a 40A se dodává na p ání zákazníka
)* - sk ín jsou standardn osazeny výzbrojí uvedenou v ozna ení. Lze však osadit i jinou výzbroj, jež je uvedena v tabulce.
Výrobek odpovídá požadavk m normy: SN EN 61 439-1ed.2, SN EN 61 439-3, SN EN 61 439-5, SN 33 3320 ed.2

Provedené zkoušky:
Certifikát EZÚ . 1150209, Prohlášení o shod § 12 Zák. . 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska
bezpe nosti osob, majetku a životního prost edí.
TDP pilí e - SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2016
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Schéma zapojení

Jisti max. 2A zaplombovatelný
v zapnuté poloze

HDO
ípovelový
ijíma

Elektrom r

Bytová rozvodnice
N

F

PEN
S1

S2

PE

L1
L2
L3
PEN

Hlavní
jišt ní p ed
elektrom rem

Pøívod

SP

ER

SP - pojistková sk
ER - elektrom rová sk

íklad objednávky
Pilí elektrom rový SS100/KKE4P + ES13.12/KKP8

TDP pilí e - SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2016

Stránka 7 z 12

PILÍ E KOMBINOVANÉ
Technické parametry:
Jmenovité nap tí sít : 400/230 V
Jmenovitý kmito et:
50 Hz
Jmenovitý proud:
16, 25, 40 A, char. B
Stupe krytí:
IP 43
Ochrana neživých ástí p ed nebezpe ným dotykovým nap tím: Samo inným odpojením od zdroje.
ívodní vedení:
elektrom rová sk 16 mm2 Cu - Al
ípojková sk max 240 mm2 Cu - Al
Materiál pilí e:
Armovaný beton
Materiál sk ín :
Polykarbonát
Odolnost proti ho ení:
HB 40, V-0 dle SN EN 60695-11-10
(Kategorie B – nesnadno ho lavé dle d íve platné SN 73 0823)
Uzavírání dve í:
elektrom rová sk vnit ní ty hran 6x6 mm
ípojková sk energetický uzáv r dle SN 35 9754 p íloha 1
plynom rné sk vnit ní ty hran 6x6 mm
SS200/KKE4P
+ 2x EP13.12/KKP8 + RP2x

SS200/KKE4P
+ 2x EP13.12/KKP8 + RP2x-H

(PMVRP 1H/2)

(PMVRP 22V/2)

(PMVRP 22HV/2)

60
0

B

B

C

C

SS101/KKF4S
+ES13.12/KKP8 + RP1x

A

A

Typ sk íní

Elektrom rová
sk
Osazena jisti i

SS101/KKF4S
+ES13.12/KKP8
+RP1x
SS200/KKE4P
+2x EP13.12/KKP8
+RP2x
SS200/KKE4P
+2x EP13.12/KKP8
+RP2x-H

ípojková sk

Plynom rná sk

Osazena výzbrojí

25 A 3P - B
2A1P
dv samostatné
sk ín , v každé:
25 A 3P - B
2A1P
dv samostatné
sk ín , v každé:
25 A 3P - B
2A1P

Rozm ry pilí e v
mm
A
B
C

sk s držákem
výzbroje pro jeden 1 660 280 2 000
plynom r
dv sk ín pod
sebou,každá s
SS100 – SS300
1 740 280 2 400
držákem výzbroje
pro jeden plynom r
SS100 – SS200 dv sk ín ,každá s
(SS 300 – po
držákem výzbroje
2 340 280 2 300
domluv – vyšší pro jeden plynom r
sk )
SS100 – SS200

Hloubka Hmotnost
založení
mm
v kg
800

900

620

1 000

620

1 400

Hlavní jisti o velikosti 25 a 40A se dodává na p ání zákazníka.
Výrobek odpovídá požadavk m normy: SN EN 61 439-1ed.2, SN EN 61 439-3, SN EN 61 439-5, SN 33 3320 ed.2
Provedené zkoušky:
Certifikát EZÚ . 1150209, Prohlášení o shod § 12 Zák. . 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska
bezpe nosti osob, majetku a životního prost edí.

Schéma zapojení
Schémata zapojení pro kombinované pilí e jsou shodná s pilí i elektrom rovými.
íklad objednávky
Pilí kombinovaný

SS200/KKE4P + 2x EP13.12/KKP8 + 2RP
(pojistková sk + elektrom rová sk + plynom rná sk

TDP pilí e - SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2016
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PILÍ PLYNOM RNÝ A SK

trání sk ín :
Uzavírání dve í:
Typové
ozna ení
PRP 3/2
SPL 3/2

Armovaný beton
Polykarbonát
IK 10
HB 40, V-0 dle SN EN 60695-11-10
(Kategorie B – nesnadno
ho lavé dle d íve platné SN 73 0823)
je zajišt no labyrintem mezi plastovým
rámem a dve mi.
záv r na trnový klí 6x6 mm dle SN 35 9756

ístrojová výzbroj
Stavitelný instala ní
rám s držáky p ístroj
Stavitelný instala ní
rám s držáky p ístroj

Výrobek odpovídá požadavk m normy:

C

B

Materiál pilí e:
Materiál dve í sk ín :
Stupe mechanické ochrany:
Odolnost proti ho ení:

A

B

Hlavní uzáv r plynu:

50 – 400 kPa
zemní plyn, bioplyn, svítiplyn, plynová frakce propanu
ipojovací rozte R=100, 250 mm, (typ G4, G6)
vstupní p etlak: do 0,5 MPa
výstupní p etlak: 0,9 – 7,0 kPa
pr tok: 6 – 10 m3
kulový kohout 1“

C

Technické parametry:
Vstupní tlak:
Médium:
Plynom r:
Regulátor tlaku:

PLYNOM RNÁ

A

Vnit ní rozm r sk ín v mm
ší ka x výška x hloubka

Vn jší rozm ry v mm
A
B
C

Hloubka Hmotnost v
založení
kg
mm

470 x 440 x 230

620 x 280 x 1960

800

400

470 x 440 x 230

620 x 280 x 600

-

120

SN EN 1775, TPG 60901, TPG 70201, TPG 70401, TPG 93401

Schéma zapojení

íklad objednávky
Pilí plynom rný PRP 3/2
Sk plynom rná SPL 3/2
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B

POPIS VÝROBKU:

Prefabrikovaný pilí tvo í tuhá monolitická konstrukce, ve které je zabudována elektrická výzbroj odpovídající typu pilí e,
alternativn je možno zabudovat jinou výzbroj dle specifikace odb ratele. Je vyroben z armovaného betonu. Armatura je
propojena m ným vodi em na ochrannou svorku výzbroje pojistkové sk ín . Ochranné svorky jsou provedeny tak, že vždy
jedna jejich ást (šroub nebo matice) je mosazná. Elektrom rový rozvád je vyroben jako univerzální pro oba typy
rozvodných soustav dle SN 33 2000-3, jak pro sí TN-C (ochranný vodi plní sou asn také funkci st edního vodi e) tak i
pro sí TN-S (ochranný vodi je samostatný a neplní funkci st edního vodi e). V p ípad , kdy je pojistková sk umíst na pod
elektrom rovou, procházejí ovládací i silové vodi e od elektrom ru ochrannými trubkami umíst nými po obou stranách
pojistkové sk ín .
Povrchová úprava je provedena specielní omítkou, nebo nást ikovou fasádní hmotou v barevném provedení dle
požadavku odb ratele. Základní provedení je v barv bílé, p ípadn m že být povrch pilí e bez nást iku (prostý beton).
Betonová konstrukce je navržena tak, aby odpovídala manipulaci ve svislé i vodorovné poloze.

C

POUŽITÍ PILÍ E:

Pilí e se používají na volných prostranstvích, kde není možno zabudovat sk do zdiva objektu nebo do zd ného oplocení.
Rovn ž v p ípadech, kde statická pevnost zdiva je nedostate ná (vlhké zdivo a podobn ). Velikost a typ pilí e ur í projektant
i zpracování dokumentace stavby. Je rovn ž možno tyto dodávat bez zabudované elektrické výzbroje a použít pro rozvad e
ve ejného osv tlení, p ípadn dalších specifických rozvod .

D

SKLADBA VÝROBKU - JEDNOTLIVÉ PRVKY:

- monolitický pilí se zabudovanou elektro výzbrojí a dví ky
- základové patky (1 až 4 ks)
- krycí deska (dle velikosti pilí e jednodílná nebo vícedílná)
- krycí lišta (pouze u n kterých typ )
- upev ovací materiál zákrytové desky
- ty e pro p ipevn ní patek
- st íška z pozinkovaného plechu, p ípadn betonová
- vruty s povrchovou úpravou pro p ipevn ní st íšky

E

SKLADOVÁNÍ PILÍ

:

Pilí e jsou skladovány do doby dosažení kone né pevnosti betonu ve výrobním závod . Na meziskládce odb ratele
doporu ujeme skladovat ve svislé poloze, osazeny do základových patek spojených s pilí em. Zákrytová deska je osazena v
pilí i. Skládka musí mít zpevn nou, nejlépe betonovou pop ípad asfaltovou plochu. Na staveništi p ed vlastním osazením se
skladují rovn ž ve svislé poloze a musí být zajišt ny proti pádu (plocha na staveništi nemá vždy pot ebnou únosnost). Pokud je
skladovací prostor zast ešen, lze pilí e skladovat i ve vodorovné poloze, je však nutno dbát na to, aby nedošlo k jejich
poškození nebo zne išt ní. i skladování se nesmí p ipustit zatékání vody do sk ín , ani do t ch ástí pilí e, kde by
vysoká vlhkost m la za následek korozi výzbroje pilí e!!!

F

DOPRAVA A MANIPULACE S VÝROBKEM:

S pilí em je možno manipulovat jak ve svislé tak i vodorovné poloze. Pro manipulaci ve svislé poloze se používají dv záv sná
oka umíst ná v horní ásti pilí e (u pilí ady SR 322 – 522 je pot eba použít oko našroubované do zalité matice) do nichž
zaklesneme lano s há ky. Manipulaci ve vodorovné poloze provádíme pomocí t ech lan s há ky (t etí há ek zaklesneme do
záv sného oka v dolní ásti pilí e, pak je pot eba podložit lana na horní ásti pilí e prokladem, aby nedošlo k poškození
výrobku – viz.obr. níže), p ípadn pomocí vysokozdvižného vozíku (na vidlici). P i tomto druhu manipulace je nutno mezi
vidlice a pilí vložit m kký proklad (nejlépe gumu, p ípadn vlnitou lepenku a podobn ), aby nedošlo k poškození nást iku.
eprava pilí e se provádí ve vodorovné poloze (množství dle dopravního prost edku) bez základových patek, které se
epravují odd len . Mezi jednotlivé vrstvy pilí se vkládají proklady, z nichž jeden vždy na ást pilí e, která bude osazena u
terénu, druhý proklad musí být uložen tak, aby nedošlo k poškození fasádního nást iku.
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ZAV ŠENÍ
na je ábu

na vidlici vysokozdvižného vozíku

kká podložka zabra ující poškození nást iku

ev ný proklad

EPRAVA

kká podložka

ev ný proklad

G

MONTÁŽ PILÍ E:

Jestliže je pilí uložen ve vodorovné poloze (na dopravním prost edku), musíme ho nejd íve postavit. Za oka ve st eše pilí e
zachytíme há ky, lana jdoucí p es hranu pilí e podložíme d ev ným prokladem tak, aby nedošlo k jejímu poškození, a opatrn
pilí zvedneme. Na zem mimo výkop položíme ob patky, pilí zav šený na je ábu do nich usadíme a patky s pilí em spojíme
pomocí kovových ty í (jsou sou ástí dodávky). Takto sestavený pilí osadíme do p edem p ipraveného výkopu na urovnaný
terén. Pokud základová spára neodpovídá únosnosti, je pot eba výkop prohloubit a provést stabiliza ní vrstvu ze št rkopísku
(únosnost základové spáry 15 N/cm2 - p i zatížení stopou montéra se noha nemá bo it). Po osazení a vyrovnání pilí vhodným
zp sobem zajistíme proti náhodnému pádu. Nyní demontujeme krycí plech a zákrytové desky, ímž se uvolní elní strana
pilí e a je tak umožn na pohodlná montáž kabel . Po ukon ení montáže provedeme zapískování kabel a zasypání pilí e
zeminou do výše spodního okraje spodní krycí desky. Zeminu dle pot eby zhutníme. Nyní osadíme spodní krycí desku a
ipevníme ji na zabudované držáky. Okolí pilí e dorovnáme zeminou do pot ebné výše. Vnit ek pilí e vyplníme pískem na
úrove okolního terénu. Nakonec se op t horní krycí deska zaklopí a upevní, horní spára se opat í krycí lištou. (U pilí typu
SR 302 – 502 nyní vyšroubujeme vrut, umíst ný na vrchní hran horní krycí desky až ke spodnímu okraji rámu tak, aby bylo
zamezeno pr hybu spodní ásti rámu a tím možnosti otev ení dve í sk ín bez kli ky. Odstraníme podp ry zajiš ující pilí
proti pádu a namontujeme st íšku (špi ku vrut je dobré namo it do vazelíny nebo oleje - jdou lépe zašroubovat). Nakonec
dokon íme okolní terénní úpravy - asfalt, beton, dlažba….
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U správn osazeného pilí e nevzniká mezi spodní krycí deskou a upraveným terénem žádná mezera. Deska je cca 5cm
pod úrovní terénu.
i montáži použijeme vhodnou mechanizaci - hydraulická ruka, autoje áb. Ukládání pilí
nep ípustné!!

pomocí výložníku rypadla je

S

H

i skladování, doprav a montáži musí být dodrženy veškeré bezpe nostní p edpisy.

D

Rozm ry výkopu:

H

H

hloubka založení v etn patek uvedena v tabulce u jednotlivých typ pilí
U pilí e bez patek mínus 7 cm

S

70 cm u pilí e se základovými patkami
B +10 cm u pilí e bez základových patek

D

A + 10 cm

ÚDRŽBA PILÍ E:

Veškeré kovové ásti pilí e je pot eba pravideln kontrolovat a podle pot eby v as ošet it vhodným nát rem.

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
Majdalena 141
378 03 Majdalena
Tel.: 384 703 110
E-mail: info@slouparna.cz
Web: www.slouparna.cz
Rok vydání I/2016
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