
Odgałęzienia nasadowe  
– kielichy Wavin

Instrukcja montażu 

Rury i kształki HDPE w kolorze czarnym, łączone 
poprzez zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe, za 
pomocą kielichów. Charakteruzują się wysoką odpor-
nością chemiczną i temperaturową.  

Odgałęzienia nasadowe zwane Kielichami 
Wavin wykorzystuje się do włączenia  
bocznego rur gładkościennych DN/OD 160  
do kanałów z rur gładkościennych  
z PVC-U, z PP-MD (KG2000) oraz z PP (Acaro) 
o średnicach DN/OD 250-630. 

Typoszereg Kielichów Wavin obejmuje 
następujące wyroby:

Do wykonania otworów wykorzystuje się 
nakładane na wiertarki piły wyrzynarki 159 mm 
z wiertłem - pilotem:

Uwaga ogólna:

Montaż odgałęzień nasadowych może być 
przeprowadzony wyłącznie przez specjalistę  
za pomocą odpowiednich narzędzi Wavin.

Zalecane pozycje zamontowania odgałęzień 
nasadowych mieszczą się w zakresie od 45°  
do 135° licząc od pionu (0°).

Indeks Oznaczenie

3003959 Kielich WAVIN 250x160 SN8 p U3

3003961 Kielich WAVIN 315x160 SN8 p U3

3003963 Kielich WAVIN 400x160 SN8 p U3

3001399 Kielich WAVIN 500x160 SN8 p U3

3001400 Kielich WAVIN 630x160 SN8 p U3

Indeks Oznaczenie

do rur PVC-U
4005543 Piła wyrzynarka kielich Wavin 159/160

do rur PP i PP-MD
4066538 Piła wyrzynarka do rur PP 159/160
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Instrukcja montażu 

Rury i kształki HDPE w kolorze czarnym, łączone 
poprzez zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe, za 
pomocą kielichów. Charakteruzują się wysoką odpor-
nością chemiczną i temperaturową.  

Uwaga:

Do usuwania zadziorów nie należy używać  
noża monterskiego lub skrobaka, ponieważ 
może on uszkodzić krawędź otworu i/lub 
powierzchnię uszczelniającą, co uniemożliwi 
wykonanie szczelnego połączenia.

Uwaga:

Po zamontowaniu odgałęzienia nasadowego  
nie należy go demontować ani używać 
ponownie.

Krok 1: Przygotowania

   Otwórz opakowanie i sprawdź, czy wyrób jest 
kompletny oraz odpowiedni do wykonywanego 
połączenia (wymiary łączonych elementów). 

   Sprawdź, czy montowane elementy i ich 
uszczelnienia nie są uszkodzone lub  
zanieczyszczone.

   Sprawdź stan techniczny wiertarki oraz piły 
wyrzynarki oraz zweryfikuj, czy jest ona  
odpowiednia do materiału rury, w której  
wykonujesz otwór.

Krok 4: Montaż odgałęzienia nasadowego

   Umieść odgałęzienie nasadowe w przygotowa-
nym otworze i dociśnij, tak aby przylegało do 
powierzchni rury. Do łączonych elementów nie 
używaj materiałów smarujących.

   W celu wykonania trwałego połączenia należy 
rozchylić dźwignie odgałęzienia nasadowego. 
Podczas rozchylania dźwigni dochodzi do przy-
lgnięcie uszczelki odgałęzienia do wnętrza rury. 
Dźwignie muszą być naciskane równomiernie  
i równocześnie (symetrycznie z obu stron), aby 
odgałęzienie się nie przechyliło. Jeśli rozłożenie 
dźwigni jest blokowane usuń przeszkodę lub 
popraw pozycję odgałęzienia w otworze.

   Po opuszczeniu dźwigni sprawdź, czy uszczel-
ka odgałęzienia równomiernie przylega do rury 
sięgając do wnętrza odgałęzienia nasadowego.

Krok 3: Kontrola otworu

   Upewnij się, że wywiercony otwór jest czysty  
i nie ma żadnych ostrych krawędzi lub  
nierówności. Dla pewności krawędzie otworu 
oczyść z zadziorów drobnym papierem  
ściernym lub innymi odpowiednimi środkami.

   Upewnij się również, że powierzchnia uszczel-
niająca (przylegania odgałęzienia oraz uszczelki 
do rury) jest wolna od nierówności i że średnica 
nie jest zwiększona.

Krok 5: Wykonanie połączenia 

   Po zamontowaniu odgałęzienia nasadowego 
można podłączyć rurę boczną gładkościenną 
DN/OD 160.

   Standardowo, jak w przy wykonywaniu połą-
czeń kielichowych z uszczelką bosy koniec 
łączonej rury powinien być sfazowany i pozba-
wiony zadziorów. Do wykonania tego połącze-
nia można używać środków smarujących.

Krok 2: Wywiercanie otworu

   Podczas wykonywania otworu należy zapewnić, 
aby wiertło-pilot i piła wyrzynarka 159 mm były 
ustawione prostopadle do osi rury, w której 
wykonywany jest otwór.


