
 

kompatibilné so všetkými trubkami PELD, PEHD, PE40, PE80 a PE100 spĺňajúcimi EN12201, ISO4427, ISO14236, ISO1 3460 a DIN8074. 

Bežne sú používané pre rozvody pitnej vody a kvapalín pri tlaku do 16 barov pre štandardné aplikácie. Kvalita materiálov použitých 

pri výrobe týchto spojok ich robí odolnými voči rozleptaniu mnohými chemickými látkami (viď technický katalóg ) a voči UV žiareniu. 

Systém kvality spojok UNIDELTA je certifikovaný UNI EN ISO 9001:2000.  

Kompletné technické údaje, rozmery, tabuľky tlakov a teplôt, chemickej odolnosti a montážne návody spojok a navrtávačov 

UNIDELTA nájdete v Technickom katalógu UNIDELTA. 

 

Materiály zvieracích spojok  

 

 

 

 

 

 

Postup pre montáž spojok 16-63 mm 

 

1. Odrežte trubku rovným rezom pomocou špeciálneho náradia (nožnice, kotúčová alebo pásová píla). Odporúčame použiť vodiacu 

lištu pre zaistenie rovného rezu. 

2. Očistite rez a skoste koniec trubky pre ľahšiu montáž a ochranu tesnenia pred poškodením. Vonkajší povrch trubky v  mieste 

montáže musí byť hladký, čistý a bez nerovností. 

3. Odskrutkuje modrú maticu a nasaďte ju na trubku, potom nasaďte biely zvierací krúžok. Uistite sa, že krúžok je v  správnej 

polohe, väčším priemerom ku spojke. 

4. Zatlačte trubku kolmo do spojky cez tesnenie, až pokiaľ sa nedotkne dorazu vo vnútri telesa spojky.  

5. Ručne dotiahnite maticu a potom použite momentový kľúč. Matica musí byť pevne dotiahnutá, ale nemusí sa dotýkať konca tela 

spojky. 

  

Postup pre montáž univerzálnych spojok typ 1033 

 

1. Odrežte trubku rezom kolmým na jej os a očistite rez a skoste koniec trubky pre ľahšiu montáž a ochranu tesnenia pred 

poškodením. Vonkajší povrch trubky v mieste montáže musí byť hladký, čistý a bez nerovností. 

2. Zatlačte univerzálnu stranu spojky na trubku, až pokiaľ sa nedotkne dorazu vo vnútri tela spojky.  

3. Dotiahnite maticu momentovým kľúčom. Matica musí byť pevne dotiahnutá, ale nemusí sa dotýkať konca tela spojky.  

4. PE trubku spojte podľa inštrukcií pre štandardné spojky 16-63 mm. 

 

 

1. Telo: polypropylén, vysoko stabilný kopolymér (PP-B) s ochranou proti 

UV žiareniu 

2. Tesnenie: nitrilová pryž (NBR) 

3. Objímka: polypropylén, vysoko stabilný kopolymér (PP-B) s ochranou 

proti UV žiareniu 

4. Zvierací krúžok: acetalová pryskyrica (POM) 

5. Matica: polypropylén, vysoko stabilný kopolymér (PP-B) s ochranou proti 

UV žiareniu 

 Svorne spojky UNIDELTA 

Svorne spojky a navrtávače UNIDELTA sú konštruované pre spájanie trubiek s  vonkajším priemerom 16-110 mm. Sú plne 
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