
 
UИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ 

Системата за отводняване е предназначена за използване на места, с натоварването от клас A-15kn и клас B-125kn 
/клас А-15 Kn;клас B-125 Kn съгласно норма РN-ЕN 1433:2005/. 

 
  Подготовка за монтаж на канал: 
 
 
 

Конструкцията на канала прави възможно свързването на 
тръбите и добавъчните елементи на няколко места  
/рис.1/. 
За тази цел трябва да се направят отвори на обозначените   
места в страничните стени /рис. 2/ и/или на дъното на 
канала /рис. 3/. 
 

Системата за отводняване  може да се отрязва на желаната 
дължина, като оставяме на края  буфери за свръзки /рис. 4/. 
 
 

 

 На края на канала трябва да се монтира тапа /рис. 5/ или 
отвор за отлив /рис. 6/. Изводът на тапите в този тип 
отводнителна система е пригоден за тръби с диаметър 
ø50 /рис. 7/. Изводът на дъното отговаря за тръби с 
диаметър ø110 /рис.  3/. 
 

Решетката се монтира с помощта на напречна греда. Тя се 
поставя на обозначените места със завъртващо движение 
/рис. 8/. След това на канала се поставя решетката и се 
притиска с болт за затягане /рис. 9/. 
 

 

 Монтаж: 
Пристъпвайки към монтажа първо трябва да се  жалонира и 
изкопае ров с дължина около 30 см и широчина около 20 см, 
след това да се сгъсти /отъпче/ дъното на изкопа и да се 
излее бетонова смес до височина около 10 см.  
 
Бетоновата смес трябва да се направи от 1 част цимент и 3 
части пясък.  
 
След като се свържат, трябва да се излее следващ слой бетон 
до около 3 см и да се постави в него приготвената по-рано 
система за отводняване /рис. 2-9/. 
 
Когато слоят свърже и обездвижи системата за отводняване,  
плътно заливаме останалата част на изкопа с бетон така, че 
той да бъде около 10 см от двете страни на отводнителният 
канал. 
 
Настилката поставяме около 3-5 мм по-високо от решетката 
на канала. 
 
 

Монтаж на система за линейно отводняване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


