Pažnice

HRD FUFA

Pažnice s pevnou a volnou přírubou k napojení izolace

HRD FUFA k dodatečné
montáži na již stávající stěnu
nebo podkladní beton
Pažnice HRD FUFA ve spojení s našimi těsněními HRD
a HSD vytváří zcela plynotěsný a vodotěsný prostup všech
typů inženýrských sítí. Je vyrobena z nerezové oceli a je
určena k dodatečné montáži na již stávající stěnu nebo
podkladní beton opatřený hydroizolací (např. asfaltové
pásy a PVC fólie). Pažnice funguje na principu sevření
izolace mezi pevnou a volnou přírubu, což zajišťuje
dokonalé napojení. V případě použití v podlaze se
dodávají v délce dle skladby podlahy a upevňují přímo na
podkladní beton. V tomto případě doporučujeme pažnici
instalovat spolu s těsněním HRD nebo HSD.
Dle potřeby je možno pažnice vyrobit v atypických
provedeních - pod úhlem, několikanásobné a podobně.

Přednosti na první pohled
• použitelná pro tlakovou i netlakovou vodu
• vyrobena z nerezové oceli
• dle požadavku možno vyrobit
jako několikanásobnou
• odolná proti deformaci a poškození
• určena k dodatečné montáži stěnu
nebo podkladní beton
• dokonalé napojení na izolaci pomocí pevné
a volné příruby
• lze vyrobit s požadovaným úhlem

Inteligentně skrz zeď

HRD FUFA

Těsnění do pažnic (není obsaženo v dodávce)
Těsnění HSD SSG
se instalují přímo do
pažnic a jsou ideálním
řešením pro utěsnění
všech typů
standardních potrubí.

Těsnění HRD SG
se také instalují přímo
do pažnic a jsou určeny
k utěsnění i většího
množství kabelů
různých rozměrů.

Objednací číslo
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HRD 50 FUFA/o/u

80

HRD 80 FUFA/o/u

100

HRD 100 FUFA/o/u

125

HRD 125 FUFA/o/u

150

HRD 150 FUFA/o/u

200

HRD 200 FUFA/o/u

250

HRD 250 FUFA/o/u

300

HRD 300 FUFA/o/u

350

HRD 350 FUFA/o/u

400

HRD 400 FUFA/o/u

Další rozměry, šikmé a několikanásobné varianty na poptání.
Vnitřní průměr pažnice se volí dle typu a vnějšího průměru
zvoleného těsnění.
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Procházející médium
Těsnění HRD nebo HSD
(není součást dodávky)
Pevná příruba
u

Volná příruba
Izolace

o

Podkladní beton

Obj. číslo: HRD (D) FUFA/o/u
D = vnitřní Ø pažnice
u = výška pažnice dle skladby podlahy
o = délka části v podkladním betonu
Protože zde část v betonu není, “o” = vždy 0.
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Těsnění HRD nebo HSD
(není součást dodávky)

Těsnění HRD nebo HSD
(není součást dodávky)

Procházející médium

Procházející médium

Pevná příruba

Pevná příruba

Volná příruba

Volná příruba

Izolace

Izolace

Obj. číslo: HRD (D) FUFA/o/u
D = vnitřní Ø pažnice
u = délka části vně stěny
o = délka části uvnitř stěny
Protože zde část uvnitř stěny není, “o” = vždy 0.

Obj. číslo: HRD (D) FUFA/o/u
D = vnitřní Ø pažnice
o = délka části uvnitř stěny
u = délka části vně stěny

Šířka límce pevné příruby je 75 mm.
Minimální doporučená vzdálenost mezi dvěma pevnými přírubami je 30 mm.
V případě potřeby menší osové vzdálenosti jednotlivých otvorů lze vyrobit pažnici jako několikanásobnou.

Jsme tady pro Vás.
Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení.
Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.

Bettra, s.r.o.
V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7

Telefon: 220 874 790
Mobil: 603 206 593

bettra@bettra.cz
www.bettra.cz

r_a_c_e_r FUFA_2021_CZ

Vnitřní průměr pažnice
v mm (D)

Údaje v této tiskovině se opírají o naše současné technické znalosti a zkušenosti. Nezbavují zpracovatele a uživatele kvůli množství možných vlivů při zpracování a aplikaci našich výrobků od vlastních zkoušek a pokusů.Náhradu poskytujeme na všechny díly, které nejsou
v důsledku vad materiálu použitelné. Náhradu neposkytujeme za vady podmíněné přepravou nebo skladováním nebo spočívající v chybné montáži a jejích důsledcích.

Technické údaje

