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Nástrãné spojky pro
sanitární a vytápûcí systémy

John Guest má velké a dlouhodobé zku‰enosti coby jeden 
z celosvûtovû pfiedních v˘robcÛ rychlonástrãn˘ch spojovacích
prvkÛ pro trubkové systémy.

Na základû dlouholet˘ch zku‰eností se nám podafiilo vybudovat
optimální kvalitativní standard. Celkov˘ proces v˘voje, v˘roby
a montáÏe je kontrolován vyzrál˘m systémem zaji‰tûní kvality.
John Guest je od roku 1989 podnikem nacházejícím se
na seznamu podnikÛ certifikovan˘ch podle DIN-ISO 9001.

JG Speedfit je produktovou fiadou nástrãn˘ch spojek pro oblasti
pouÏití s horkou a studenou vodou, jakoÏ i pro vytápûcí systémy.

Fitinky Speedfit jsou vhodné pro pouÏití u plastov˘ch a mûdûn˘ch
trubek v prÛmûrech 10 mm, 12 mm, 15 mm, 22 mm a 28 mm
a byly pfiezkou‰eny pfiedními zku‰ebními instituty.
Obsáhlé testy ukázaly, Ïe spojky Speedfit odolávají vysok˘m
teplotám a tlakÛm pfiekraãujícím normální podmínky.

Produktová fiada JG-Speedfit obsahuje také Speedpex-trubku
vyrobenou z dodateãnû zesítûného polyetylenového plastu (testo-
vána podle DIN 16892 a uvedena na seznamu WRC),
abychom Vám v˘hodnû nabídli kompletní trubkov˘ instalaãní
systém.
Nástrãné spojky Speedfit a trubka Speedpex odpovídají
standardu BS7291, ãást 1 a ãást 3, tfiída S. Dfiíve jmenované
specifikace odpovídají nejãastûji pouÏívan˘m vytápûcím
a vodním systémÛm, jako napfi.:

systémy se studenou vodou
odvzdu‰nitelné a neodvzdu‰nitelné systémy s horkou
vodou
odvzdu‰nitelné vytápûcí systémy
zabezpeãené vytápûcí systémy, které pracují s teplotami
a tlaky podle BS7291 ãást 1 a ãást 3, tfiída S
podlahové topení

Zvlá‰tû je nutné zamítnout pouÏití s chlórem, agresivními,
chemick˘mi kapalinami nebo plyny.

Pfiednosti pfii instalaci
instalaãní ãasy mohou b˘t sníÏeny aÏ o 40 %
Ïádné nebezpeãí ohnû nebo plamene z letovací lampy
ideální pro tûsné instalaãní podmínky díky flexibilní trubce
není tfieba Ïádné dal‰í náfiadí
demontáÏ je moÏná bez po‰kození trubky nebo nástrãné 
spojky
vysoká Ïivotnost
spojení je tûsné a nemusí b˘t stále kontrolováno
lehká a jednoduchá manipulace

V˘hodné vlastnosti
nekorodující
Ïádná tvorba usazenin
nízké tepelné diference díky nízké povrchové teplotû
elasticita trubky omezuje nebezpeãí prasknutí pfii teplotách 
pod bodem mrazu
neobsahují olovo a nejsou jedovaté
nízká hluãnost pfii prÛtoku vody a malé rozpínání
Ïádné zúÏení profilu

Speedfit®

John Guest Czech s.r.o.
Vrbenská 2290
370 01 âeské Budûjovice
Telefon: +420 387 002 040
Fax: +420 387 002 048
Internet: www.johnguest.com
E-mail: info@johnguest.cz

Standardní systém

Trubku pravoúhle, bez otfiepÛ odfiíznout
a zajistit, aby trubka nemûla Ïádné ostré
hrany, podélné r˘hy nebo nevykazovala
jiná po‰kození.

Pfied uvolnûním nástrãné spojky musí b˘t
zaji‰tûno, aby spojení jiÏ nebylo pod
tlakem.

Trubka popfi. spojení mÛÏe b˘t uvolnûno,
kdyÏ pfiídrÏn˘ prvek zatlaãíte proti spojce.
Spojka mÛÏe b˘t znovu pouÏita.

Trubku zastrãit aÏ nadoraz. PfiídrÏn˘ prvek
má zuby z u‰lechtilé oceli a drÏí trubku
pevnû ve spojce.
Pomocí "O"-krouÏku vzniká dokonale tûs-
né spojení.
Je-li pouÏívána plastová trubka, mûla by  b˘t
vhodná pro systémy se studenou a horkou
vodou, jakoÏ i pro vytápûcí systémy.

Pfiezkou‰ejte, zda je trubka bezpeãnû za-
strãena. Toto je moÏné lehk˘m zataÏením
za oba konce.

DBEJTE:
Nestrkejte prsty do spojek, nebot’ zuby
z u‰lechtilé oceli ve spojce s pfiídrÏn˘m
prvkem mohou pfiivodit zranûní.

Uvolnûní spojení  

John Guest BPEX-trubku pravoúhle,
v místû oznaãení zastrãení, odfiíznout
a nasadit Superseal - stabilizaãní pouzdro.
Trubku pfies "O"-krouÏek zastrãit aÏ na-
doraz do spojky. Byla-li trubka správnû
odfiíznuta, nachází se oznaãení zastrãení
na trubce pfiímo pfied pfiídrÏn˘m prvkem.
"O"-krouÏek na stabilizaãním pouzdfie
funguje jako dodateãné utûsnûní spojky.

John Guest Speedfit® nástrãn˘ systém
Systém PEM

Twist and Lock (otočit a zajistit )
Nástrãné spojky s ãís. v˘r. PEM … jsou rovnûÏ opatfieny pfiídrÏn˘m prvkem se zuby z u‰lech-
tilé oceli a "O"-krouÏkem pro utûsnûní.
Navíc mají funkci „otoãit a zajistit“. Jednoduch˘m ruãním otoãením ‰roubovacího uzávûru
je trubka do spojky upevnûna a "O"-krouÏek je natlaãen na trubku pro dodateãné za-
bezpeãení.

Vytvofiení spojení
Pfied zastrãením musí b˘t fitinka v „od-
ji‰tûné“ pozici. V této pozici se nachází
úzká spára mezi ‰roubovacím uzávûrem
a tûlesem fitinky.

·roubovací uzávûr utáhnout aÏ k dorazu
na krytu. Tím je "O"-krouÏek na trubku
pfiitlaãen, a spojka je zaji‰tûna.

Uvolnûní spojení
·roubovací uzávûr otoãit zpût, aÏ vznikne
úzká spára. PfiídrÏn˘ prvek prsty nebo
za pomoci uvolÀovací pomÛcky zatlaãit
zpût a pevnû drÏet. Zastrãená trubka mÛÏe
b˘t nyní vytaÏena.

Vytvofiení spojení
Ø 10 - Ø 22 mm

Kontrola spojení tahem 
za oba konce

Spojení drÏí dfiíve neÏ tûsní
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mûdûná trubka zuby z u‰lechtilé
oceli

pfiídrÏn˘ prvek"O"-krouÏek

plastová trubka
se stabilizaãním
pouzdrem

trubku zastrãit aÏ 
nadoraz

konec trubky

pfiezkou‰et zaji‰tûnou polohu

pfiídrÏn˘ prvek
zatlaãit zpût

trubku
vytáhnout

spára mezi ‰roubovacím 
uzávûrem a krytem 
(odji‰tûná pozice) 

druhé utûsnûní

oznaãení zastrãení
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Speedfit®

UÏiteãné pokyny (Speedfit® + Blue Speedfit®)

nůžky na
stříhání trubek
JG TS 28

Opracování plastové trubky
Trubku pravoúhle ufiíznout a zajistit, aby
byla bez otfiepÛ, ostr˘ch hran nebo
jin˘ch po‰kození.
Nestrkat prsty do spojky, neboÈ pfiídrÏn˘
prvek má zuby z u‰lechtilé oceli a mÛÏe
pfiivodit zranûní.
Spojení s trubkou Speedpex nebo s me-
trickou mûdûnou trubkou probûhne
podle shodného schématu. 

koncovka

Opracování mûdûné trubky za
pomoci standardních trubkofiezÛ na
kovové trubky a moÏné pouÏití na‰ich
koncov˘ch ãepiãek.
V prÛbûhu opravy nebo roz‰ífiení sy-
stému poskytuje koncová ãepiãka
jednoduchou a efektivní moÏnost, jak
trubku utûsnit a snadno dále pracovat.
Koncová ãepiãka je rovnûÏ uÏiteãn˘m
pfiíslu‰enstvím k testování tûsnosti
systému.   

Ochranná ãepiãka a pojistná podloÏka  poskytují dodateãnou ochranu, aby se  zabrá-
nilo uvolnûní spojení. Napfi.:  pfii povrchov˘ch instalacích ãi pfii pokládce pod omítku.
Ochranné ãepiãky jsou k dispozici v  barvû bílé, ãervené a modré a umoÏÀují kódování
jednotliv˘ch vedení.   

Pojistné krouÏky jsou pro rozli‰ení jednotliv˘ch vedení k dispozici v barvû bílé, ãervené
a modré. 

Lösehilfe

Tlak v systému mÛÏe zv˘‰it  pfiídrÏnou sílu na trubku. UvolÀovací pomÛcka zajistí vût‰í plochu,
aby pfii uvolnûní bylo moÏno pfiídrÏn˘ prvek zatlaãit zpût. 

kovové vedení kovové vedení

fitinka JG Speedfit

uzemnûní

kovové vedení
uzemnûní

kovové vedení

fitinka JG Speedfit

plastová trubka

Uzemnûní

NE

NE

PouÏívejte, prosím, ke zkrácení kovov˘ch trubek pouze trubkofiez a pro plastové
trubky nÛÏky na stfiíhání trubek JG-TS-28.
Po zkrácení trubku pfiekontrolovat na otfiep a pfiípadnû otfiep odhrotovaãkou
odstranit.

Konec trubky musí b˘t oddûlen ãistû.

Nestrkejte, prosím, prsty do spojky. Zuby z u‰lechtilé oceli mohou pfiivodit zranûní.
Doporuãujeme po dokonãené instalaci tlakov˘ test podle na‰ich technick˘ch zadání
na stranû 5.

Ochranná ãepiãka / Pojistn˘ krouÏek

Trubku zasunout aÏ nadoraz. Trubka musí dosáhnout pfiídrÏného prvku (pro
funkci drÏení) a "O"-krouÏku (pro funkci tûsnûní).

Pfii pouÏití plastov˘ch trubek doporu-
ãujeme zásadnû pouÏívat stabilizaãní
pouzdra. 

Stabilizaãní pouzdra

Pro trubku JG BPEX doporuãujeme
pracovat se stabilizaãními pouzdry JG
Superseal, která poskytují dvojnásob-
nou bezpeãnost. 

Stabilizaãní pouzdro dává zasunuté trubce vût‰í stabilitu a redukuje riziko netûsnosti
pfii stranovém zatíÏení. Díky tvaru stabilizaãního pouzdra je zasunutí do spojky
ulehãeno. Stabilizaãní pouzdra s ãís. v˘r. STS ... a TSM ... se mohou pouÏívat jen
ve spojení s protidifúzi tûsnou trubkou John Guest Speedpex (viz. str. 10).
Prosím, obraÈte se na nás.

ochranná ãepiãka
pojistná podloÏka

uvolÀovací pomÛcka

ZaráÏky se nacházejí v jednom z následujících odstupÛ:

Trubka - Ø 10 mm 15 mm 22 mm 28 mm
Hloubka zasunutí 20 mm 30 mm 35 mm 44 mm

druhé utûsnûní

hlavní "O"-krouÏek zuby z u‰lechtilé oceli

� �� � � ��

spojení drÏí dfiív neÏ tûsní

oznaãení trubky musí b˘t pfii pouÏití
stabilizaãního pouzdra JG pfied pfiídrÏn˘m

krouÏkem

Hloubky zasunutí ve spojení se stabilizaãními pouzdry Superseal

UvolÀovací pomÛcka

✗ ✗

Tvar stabilizaãního pouzdra a "O"-krouÏek na konci vytváfiejí druhé utûsnûní uvnitfi
fitinky Speedfit. V kombinaci s "O"-krouÏkem ve spojce je vytvofieno bezpeãné
a tûsné spojení.   
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Technické informace k fitinkám Speedfit‚
Ø 10 - Ø 28 mm vnûj‰ího prÛmûru trubky

Trubky
Spojky Speedfit mohou b˘t pouÏívány s:
- mûdûnou trubkou podle BS2871/DIN1754 a 1786
- trubkou z dodateãnû zesíÈovaného polyetylénu
- proti difúzi tûsnou trubkou Speedpex

Spojky Speedfit nejsou vhodné pro pouÏití s trubkami 
z u‰lechtilé oceli. ObraÈte se na nás.

Schválení
Spojky Speedfit a trubky Speedpex mají WRC-schválení
(a zkou‰ku TÜV). Jsou rovnûÏ testovány dle DIN 16892 
a mají pro âeskou Republiku CERTIFIKÁT ã. 03 0282V/AO
a STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVùDâENÍ STO-AO 224-
1089/2003 vydané ITC, a.s. Zlín Autorizovaná osoba ã. 224.

PouÏití
Systémy se studenou vodou (sanitární)
Systémy s horkou vodou (sanitární)
Vytápûcí systémy

NepouÏívat pro:
chlór, letovací pfiísady nebo letovací kapaliny, dezinfekãní
kapaliny, v‰echny agresivní, chemické kapaliny nebo plyny

Pracovní teploty + tlaky pro Ø 10, 15, 22, 28 mm

PouÏití Ø Teplota Max. prac. Max. prac.
teplota tlak

Studená voda +20 °C +20 °C 12 bar

Horká voda +65 °C +95 °C 6 bar

Topení +82 °C +105 °C 3 bar
(pfii chybové funkci
krátkodobû +114 °C)

Pracovní teploty + tlaky pro Ø 12, 16, 20 mm

PouÏití Ø Teplota Max. prac. Max. prac.
teplota tlak

Studená voda +20 °C +20 °C 20 bar

Horká voda +70 °C +80 °C 10 bar

Topení +83 °C +90 °C 7 bar
(pfii chybové funkci
krátkodobû +100 °C)

Minimální teplota +1 °C

Vysoké teploty (max.) - v˘robky PEM
Krátkodobû do 114 °C.

Materiál
Plastové nástrãné spojky z vysoce kvalitního plastu, 
odolného teplotám a kapalinám.

Tlak pfii poru‰ení (nástrãná spojka)
S mûdûnou nebo plastovou trubkou pfii + 20 °C: nástrãné
spojky Speedfit s mûdûnou nebo plastovou trubkou
odolávají tlakÛm, které leÏí daleko nad normálními
pracovními tlaky.

Izolace
Pro izolaci trubek a spojek je nutno dbát stejn˘ch zásad
jako pfii standardní instalaci  trubek mûdûn˘ch popfi. plasto-
v˘ch.

Druhy trubek
Plastové trubky trubkové materiály PE, PA,

PB nebo PUR, které odpovídají
tolerancím (viz níÏe). Pro mûkké 
a tenkostûnné trubky zásadnû do-
poruãujeme pouÏití stabilizaãních 
pouzder. Pfii pouÏití plastov˘ch 
trubek, které nepocházejí od firmy 
John Guest, Vám doporuãujeme 
rozhovor s na‰imi aplikaãními techniky
za úãelem provûfiení jejich zpÛsobilosti
pro pouÏití s nástrãn˘mi spojkami 
John Guest.

Kovové trubky mosaz, mûdûné trubky, mûkké kovy,
(mûkké) které odpovídají tolerancím.

Kovové trubky nedoporuãujeme pouÏití fitinek
(tvrdé) Speedfit pro tvrdé kovové trubky.

V pfiípadû potfieby se, prosím, na nás
obrat’te.

Pfied pouÏitím fitinek je bezpodmíneãnû nutné pfiekontrolo-
vat vnûj‰í prÛmûr trubky na po‰kození, napfi. podélné r˘hy.

DrÏáky trubek (doporuãen˘ odstup)

trubka Ø odstup trubková
horizontálnû pfiíchytka vertikálnû

10 - 15 mm 300 mm 500 mm
22 mm 500 mm 800 mm
28 mm 800 mm 1000 mm

Maximální utahovací momenty (BSP + BSPT)
Maximální utahovací moment pro závity BSP a BSPT 
pfii pouÏití na‰ich spojek Speedfit  vyãtûte, prosím, 
v následující tabulce:

závit velikost max. utahovací moment

plast 1/2" 3.0 Nm
3/4" 4.0 Nm

mosaz 1/2" 4.0 Nm
3/4" 5.0 Nm
1" na dotaz

Mûlo by b˘t zaji‰tûno, aby zadané utahovací momenty byly
dodrÏeny a pfiekontrolovány.

Rozmûry trubek
Trubka s vnûj‰ím prÛmûrem 10, 15, 22, 28 mm  12, 16, 20
Tolerance ± 0,10 mm    +0,3 mm

-0,0 mm
RoztaÏnost Pex-trubky a B-Pex
Cca 1 % celkové délky mezi +20 °C a + 82 °C

Minimální rádius ohybu  (trubka Speedpex)

Trubka Ø 10mm 12mm 15mm 22mm 28mm

Min. rádius 100mm 120mm 175mm 300mm 300mm

Min. rádius 30mm 55mm 75mm 110mm
s oh˘bací
pomÛckou

(Pfii pouÏití trubkov˘ch pfiíchytek.) ZboÏí viz strana 10.
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Trubkové pfiíchyty
Trubkové pfiíchyty by mûly b˘t umístûny v odstupu 
max. 60 mm od konce trubky.

Trubková stabilizaãní pouzdra
Musí b˘t pouÏita pfii kaÏdé instalaci s plastov˘mi trubkami 
a mûla by b˘t zcela zastrãena. 
ObraÈte se, prosím, na nás.

Pfiipojení k boileru
Mezi bojlerem a systémem Speedfit by mûla b˘t  mûdûná
trubka dlouhá nejménû 1000 mm.
(BS5955 P.8: 1980).

Instalace pod omítku
Spojení musí b˘t odbornû chránûno, aby se do fitinky
nedostala Ïádná cizí tûlesa, vnûj‰í neãistoty a nedo‰lo 
k po‰kození. Dále je tfieba vzít na vûdomí faktor rozpínání
(trubka, fitinka).
Obrat’te se, prosím, na nás!

Uzemnûní
Pokud by byly pouÏity kovové trubky se spojkami Speedfit,
napfi. mûdûné, musí tyto b˘t pfied uvedením do provozu
uzemnûny (viz také strana 3 v na‰em katalogu).

Ventily a kohouty
Îádn˘ z 15 a 22 mm ventilÛ a kohoutÛ není vhodn˘ 
pro topné instalace.

Ochranná ãepiãka
Ochranné ãepiãky a pojistné krouÏky poskytují dodateãnou
bezpeãnost, aby bylo zabránûno uvolnûní spojení.
K dodání jsou v bílé, ãervené nebo modré barvû 
(viz také str. 3).

Tepelné zatíÏení pfii letování mûdûn˘ch trubek
Pfii letování mûdûn˘ch trubek musí b˘t zaji‰tûn minimální
odstup 450 mm od spojovacích prvkÛ John Guest, 
aby nemohlo dojít k tepelnému po‰kození.

Testování systému
Aby bylo zaji‰tûno, Ïe je systém správnû instalován, jedno
zda se jedná o nov˘ nebo o stávající systém, je dÛleÏité
systém pfied uvedením do provozu testovat. 

- Systém má b˘t testován pfii provozním tlaku 10 barÛ 
po dobu 10 minut.

- Uvolnûní tlaku na 0 barÛ.
- Poté má b˘t systém testován pfii pracovním tlaku 2 barÛ 

po dobu dal‰ích 10 minut.

V prÛbûhu tohoto ãasového úseku nesmí vzniknout 
na spojen˘ch místech Ïádné netûsnosti. Pfiitom jsou 
pouÏitelné uzavírací zátky a koncové ãepiãky, aby byly 
jednodu‰e uzavfieny odtokové otvory a vytvofieno tûsné
spojení. 
Doporuãujeme tlakovou zkou‰ku pro pozdûj‰í úãely 
dokumentovat.

Propláchnutí systému
Doporuãujeme systém pfied pouÏitím propláchnout, 
aby byly odstranûny neãistoty a chemické usazeniny, 
které event. do systému vnikly.

Pfiechodová spojení k jin˘m spojením
Pro pfiechodová  spojení k závitov˘m spojovacím 
technikám se na nás, prosím, obraÈte.

Záruka
Aãkoli poskytujeme záruku na v˘robní chyby a materiálové
vady, je odpovûdností uÏivatele zajistit, aby fitinky 
a podobné v˘robky byly pro pouÏití vhodné. Pfii instalaci
musí b˘t dbáno na na‰e doporuãení a platná povolení 
a musí b˘t dodrÏeny národní normy.

V˘robky PKM nesmûjí b˘t prodávány do USA. 
Pro dal‰í podrobnosti  se obraÈte na nás. 
Zvlá‰tní povolení se smûjí uskuteãnit pouze 
s písemn˘m potvrzením. 

Dodávky jen v obalov˘ch jednotkách.

Platí na‰e v‰eobecné dodací a platební podmínky.

Technické informace k fitinkám Speedfit‚
Ø 10 - Ø 28 mm vnûj‰ího prÛmûru trubky

PrÛtokové hodnoty
Srovnatelné s kovov˘mi systémy.

âisticí prostfiedky, pfiídavné prostfiedky 
a odvápÀovaãe
Obrat’te se, prosím, na nás.

·kÛdci
V˘robky Speedfit by mûly b˘t chránûny pfied ‰kÛdci (zejmé-
na pfied hlodavci).

Chemická pÛsobení
PouÏívejte pouze barvy na bázi vody. ZabraÀte kontaktu 
s látkami na bázi oleje nebo celulózy, letovacími pfiídavn˘mi
prostfiedky nebo letovacími kapalinami, dezinfekãními 
kapalinami, chemick˘mi kapalinami jako napfi. fiedidly barev
a v‰emi agresivními, chemick˘mi látkami, zejména také 
s agresivními domácími ãisticími prostfiedky.

Tekuté tûsnûní
Pfii pouÏití tûsnûní (Loctite aj.) se na nás, prosím, obraÈte.

Rozpou‰tûdla a letovací pfiísady
V‰eobecnû nesmûjí spojky a trubky Bpex serie Speedfit 
pfiijít do styku s rozpou‰tûdly nebo letovacími (pájecími) 
pfiísadami.
Pokud bude instalace zhotovena pájen˘m spojem, je nutné
ji provádût velice opatrnû, tak aby nedo‰lo ke kontaktu 
s v˘robky JG.
Ohlednû dal‰ích technick˘ch informací se, prosím, obraÈte
na nás.

Chlor
Spojky a trubky série Speedfit nejsou vhodné pro pouÏití pfii
vysoké koncentraci chloru napfi. u nefiedûného ãisticího pro-
stfiedku, na koupali‰tích apod.
V pfiípadû potfieby nás, prosím, pfiedem kontaktujte ohlednû
dal‰ích technick˘ch upozornûní.

Citlivost na svûtlo
Pfii permanentním ozáfiení ultrafialov˘m svûtlem by mûla b˘t
trubka na ochranu odpovídajícím zpÛsobem obloÏena nebo
natfiena.
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Pfiímá spojka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

PEM0410W 10
PEM0412W* 12
PEM0415W 15
PEM0416W* 16
PEM0420W* 20
PEM0422W 22
PEM0428W 28

90° úhlová spojka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

PEM0310W 10
PEM0312W* 12
PEM0315W 15
PEM0316W* 16
PEM0320W* 20
PEM0322W 22
PEM0328W 28

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí systémy.

* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje pro pracovní teplotu
+ tlaky a tolerance uvedené na str. 4.

Dodací termín na vyÏádání.

90° nástrãná úhlová spojka

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí systémy.

Zaji‰Èuje otoãné spojení.

Pozor!
Pfii pouÏití ochranné ãepiãky u PKM ve spojení s nástrãnou úhlovou 
spojkou nemÛÏe b˘t protifitinka opût  uvolnûna.

* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje pro pracovní teplotu
+ tlaky a tolerance uvedené na str. 4.

Dodací termín na vyÏádání. 

T - spojka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

PEM0210W 10
PEM0212W* 12
PEM0215W 15
PEM0216W* 16
PEM0220W* 20
PEM0222W 22
PEM0228W 28

Redukãní  T-spojka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky
1      2      3

PEM3015BW 15 x 10 x 10
PEM3015AW 15 x 15 x 10
PEM302210AW 22 x 22 x 10
PEM3020AW* 20 x 20 x 16
PEM3022AW 22 x 22 x 15
PEM3020BW* 20 x 16 x 16
PEM3022BW 22 x 15 x 15
PEM3022CW 15 x 15 x 22
PEM3022DW 22 x 15 x 22
PEM3028BW 28 x 22 x 22
PEM302815AW 28 x 28 x 15
PEM3028AW 28 x 28 x 22
PEM3028DW 28 x 22 x 28

Koncovka pro ukonãení trubky

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

PSE4610W 10
PSE4612W* 12
PSE4615W 15
PSE4616W* 16
PSE4620W* 20
PSE4622W 22

Na‰roubovávací pfiímá spojka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

PEMSTC1514 15 mm x 1/2“ 
BSP

PEMSTC1516 15 mm x 3/4“
BSP

PEMSTC2216 22 mm x 3/4“
BSP

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí systémy.

* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje pro pracovní teplotu
+ tlaky a tolerance uvedené na str. 4.

Dodací termín na vyÏádání.

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí systémy.

* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje pro pracovní teplotu
+ tlaky a tolerance uvedené na str. 4.

Dodací termín na vyÏádání. 

* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje pro pracovní teplotu
+ tlaky a tolerance uvedené na str. 4.

Dodací termín na vyÏádání.

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí systémy.

* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje pro pracovní teplotu
+ tlaky a tolerance uvedené na str. 4.

Dodací termín na vyÏádání.

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí systémy.
S mosaznou pfiesuvnou maticí a tûsnící podloÏkou.
Závit opatrnû utáhnout.

Na‰roubovávací úhlová spojka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

PEMBTC1514 15 mm x 1/2“
BSP

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí
systémy.

S mosaznou pfiesuvnou maticí a tûsnící podloÏkou.

Závit opatrnû utáhnout (viz také str. 4+5).

V‰echny údaje jsou uvedeny v mm, není-li oznaãeno jinak.
Minimální obalová jednotka 10 nebo násobky (oslovte nás, prosím). 

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

PEM221010W 10 x 10
PEM221015W 10 x 15
PEM221212W* 12 x 12
PEM221515W 15 x 15
PEM221616W* 16 x 16
PEM222020W* 20 x 20
PEM222222W 22 x 22

Nástrãná T-spojka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky
1      2      3

PEM532210W 22 x 22 x 10
PEM532215W 22 x 22 x 15

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí
systémy.

1 2

3

1 2

3

nové
nové

nové
nové

nové

nové
nové

novénové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové
PouÏitelné pro sanitární 
a vytápûcí systémy.



âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky
vnitfiní závit

MW501514N 15 mm x 1/2“
BSP

MW502216N 22 mm x 3/4“
BSP

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky
vnûj‰í závit

MW051504N 15 mm x 1/2“
BSPT

MW051614* 16 mm x 1/2“
BSP

MW052014* 20 mm x 1/2“
BSP

MW052206N 22 mm x 3/4“
BSPT

MW052818N 28 mm x 1“
BSP

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky
vnûj‰í závit

MW011504N 15 mm x 1/2“
KuÏelov˘ závit BSPT
MW011614* 16 mm x 1/2“
Paralelní závit BSP
MW011616* 16 mm x 3/4“
Paralelní závit BSP
MW012014* 20 mm x 1/2“
Paralelní závit BSP
MW012206N 22 mm x 3/4“
KuÏelov˘ závit BSPT
MW012808N 28 mm x 1“
KuÏelov˘ závit BSPT
MW012818N 28 mm x 1“
Paralelní závit BSP
10MC (1/2“) 10 mm x 1/2“
Paralelní závit BSP
12MC (3/8“)* 12 mm x 3/8“
Paralelní závit BSP
12MC (1/2“) 12 mm x 1/2“
Paralelní závit BSP
15MC (1/2“) 15 mm x 1/2“
Paralelní závit BSP
22MC (3/4“) 22 mm x 3/4“
Paralelní závit BSP
22CMA 22 mm x 1“
Paralelní závit BSP
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Redukãní kus

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr  vnûj‰í prÛmûr
hrdla trubky

PEM061510W 15 x 10
PEM061612W* 16 x 12
PEM062016W* 20 x 16
PEM062215W 22 x 15
PEM062815W 28 x 15
PEM062822W 28 x 22

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí systémy.
* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje pro pracovní teplotu

+ tlaky a tolerance uvedené na str. 4.
Dodací termín na vyÏádání.

Pfiímá redukãní spojka 

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

PEM201510W 15x10
PEM202215W 22x15

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí
systémy.

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí
systémy.

Uzavírací zátka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

PL10* 10
PL15* 15
PL22* 22
PL28 28

* odchylka designu

Přímá spojka s vnitřním závitem

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

PSE3210W 10 mm x 1/2“ BSP
PSE321214W* 12 mm x 1/2“ BSP
PSE3201W 15 mm x 1/2“ BSP
PSE321614W* 16 mm x 1/2“ BSP
PSE322016W* 20 mm x 3/4“ BSP
PSE3202W 22 mm x 3/4“ BSP
PSE3203W 15 mm x 3/4“ BSP

PouÏitelné pro sanitární 
a vytápûcí systémy.

Plastové závity nejsou tak zatíÏitelné jako kovové závity. 
Utáhnout pouze ruãnû (viz také str. 4+5).
* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje pro pracovní teplotu

+ tlaky a tolerance uvedené na str. 4.
Dodací termín na vyÏádání.
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V‰echny údaje jsou uvedeny v mm, není-li oznaãeno jinak.
Minimální obalová jednotka 10 nebo násobky (oslovte nás, prosím). 

Odvzdu‰Àovací ventil (mosaz) 

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr hrdla

15BDC 15

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí
systémy.
Ochranné ãepiãky nemohou b˘t 
ve spojení s tímto v˘robkem pouÏity.
Odvzdu‰Àovací ventily mohou b˘t
zaji‰tûny pojistn˘m krouÏkem.

Pfiímá spojka s vnûj‰ím závitem (mosaz)

PouÏitelné pro sanitární 
a vytápûcí systémy.

Dodací termín na vyÏádání.

* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje 
pro pracovní teplotu + tlaky a tolerance uvedené na str. 4.

Za‰roubovávací hrdlo s vnûj‰ím závitem (mosaz) 

PouÏitelné pro sanitární 
a vytápûcí systémy.
Dodací termín na vyÏádání.
* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje pro pracovní teplotu

+ tlaky a tolerance uvedené na str. 4.

Za‰roubovávací hrdlo s vnitfiním závitem (mosaz)

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí
systémy.

Čtyřnásobný rozdělovač 

Čís. výr. vnější průměr trubky

SFM512210S 22x10

Adaptér pro PE- trubky 

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

JG601B 20x15
JG603B 25x15
JG602B 25x22

PouÏitelné pouze pro studenou vodu.

Rozdûlovací li‰ta 4-násobná

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

SFM522210S 22x10
SFM522215S 22x15

Adaptérová spojka 

PouÏitelné pro teplou a studenou 
vodu.

âís.v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

NC471 15 mm x 5/8“
(15,88 mm)

Adaptérová spojka palcová / metrická

Z mosazi, která je odolná 
proti odzinkování (vhodná 
pro styk s potravinami).

Z mosazi, která je odolná 
proti odzinkování (vhodná 
pro styk s potravinami).

Z mosazi, která je odolná 
proti odzinkování (vhodná 
pro styk s potravinami).

Z mosazi, která je odolná 
proti odzinkování (vhodná 
pro styk s potravinami).

nové

nové

nové
nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové



âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky
vnitfiní prÛmûr hadice

NC448 15 mm x 1/2“
NC473 22 mm x 3/4“
NC737 22 mm x 1/2“

NC863-02* 10 mm x 10 mm
NC757* 12 mm x 12 mm
NC448 Brass 15 mm x 1/2“
NC448N Brass 15 mm x 1/2“

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky
vnitfiní závit

15WB 15 mm x 1/2“
BSP

16WB* 16 mm x 1/2“
BSP

20WB* 20 mm x 3/4“
BSP

22WB 22 mm x 3/4“
BSP

15WB2 15 mm x 1/2“
BSP

Speedfit®
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Nástûnná spojka úhlová 90° 

PouÏitelné pro sanitární 
a vytápûcí systémy.
* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje pro pracovní teplotu

+ tlaky a tolerance uvedené na str. 4. Dodací termín na vyÏádání.

Vyrovnávací spojka 

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

CM-SC-15S 15

Max. teplota vody 65 °C.
NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

Spojka s hadicovým profilem 

* dodávky a minim. objednáv. 
mnoÏství dle druhu na dotaz

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

Max. teplota 
vody 65 °C.

V‰echny údaje jsou uvedeny v mm, není-li oznaãeno jinak.
Minimální obalová jednotka 10 nebo násobky (oslovte nás, prosím).

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

15 APT 15 mm x 3/4“
BSP

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

Utahovací moment pro plastové závity
naleznete v technick˘ch informacích.

Max. teplota vody 65 °C.

Uzavírací kohout s oboustrannou nástrãnou technikou

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

15 ESOT 15

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

Max. teplota vody 65 °C.

Uzavírací kohout s vnûj‰ím závitem a nástrãnou technikou 

ponikl.  mosaz

mosaz

mosaz

ponikl.  mosaz

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí
systémy.

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky
NC1514FES2 15 mm x 1/2“ BSP

Nástûnná spojka úhlová (mosaz)

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí
systémy.

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky
NC1514FT2 15 mm x 15 mm x 1/2“

BSP

T-prÛchodka (mosaz)

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.
Max. teplota vody 65 °C.

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

15SVSTC 15 mm x 1/2“

15SVSTC-W 15 mm x 1/2“

Servisní ventil k se‰roubování    

Použitelné pro sanitární a vytápěcí
systémy.

Čís. výr. vnější průměr trubky

22CFA 22 mm x 1“
BSP

Nástrãná spojka s vnitfiním závitem (mosaz) (paralel. závit)

Čís. výr. vnější průměr trubky

JGRail 4 4 x 22 x 15
JGRail 6 6 x 22 x 15
JGRail 12 12 x 22 x 15

Mosazn˘ rozdûlovaã

Z mosazi, která je odolná proti 
odzinkování (vhodná pro styk 
s potravinami).

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky
vnitfiní závit

15PWB 15 mm x 1/2“
BSP

Nástûnná spojka úhlová 90° plastová 

Max. teplota vody 65 °C.
Chránit pfied slun. záfiením a mrazem.

Z mosazi, která je odolná 
proti odzinkování (vhodná 
pro styk s potravinami).

nové
nové

Spojka pro vodní nádrÏe 

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

CM0715S 15
CM0722S 22
CM0728S 28

Pouze pro studenou a teplou vodu.Utáhnout pouze rukou.

krátká verze

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky
JGMAN2-R 2-cestný 3/4“ x 15
JGMAN3-R 3-cestný 3/4“ x 15
JGMAN4-R 4-cestný 3/4“ x 15

JGMAN2-B 2-cestný 3/4“ x 15
JGMAN3-B 3-cestný 3/4“ x 15
JGMAN4-B 4-cestný 3/4“ x 15

Rozdûlovaã

âerven˘

Modr˘

·ed˘

Bíl˘

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.
Max. teplota vody 65 °C.

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

15SVBTC 15 mm x 1/2“

15SVBTC-W 15 mm x 1/2“

Servisní ventil úhlov˘ k se‰roubování

·ed˘

Bíl˘

Dvojit˘ zpûtn˘ ventil s oboustrannou nástrãnou technikou 

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

15 DCV 15

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

Max. teplota vody 65 °C.

nové

nové

nové

nové
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V‰echny údaje jsou uvedeny v mm, není-li oznaãeno jinak.

Regulovateln˘ uzavírací kohout s oboustrannou
nástrãnou technikou 

âís. v˘r.                vnûj‰í prÛmûr trubky

15STV 15
22STV 22

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

Max. teplota vody 65 °C.

Servisní ventil, chromovaná mosaz
k se‰roubování s 1/2" závitem

âís. v˘r. trubka BSP

15PTSV 15 x 1/2“
22PTSV 22 x 3/4“

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí 
systémy.

PouÏitelné pouze pro vytápûcí 
systémy.

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr

15BSC 15

Regulovateln˘ uzavírací kohout s oboustrannou
nástrãnou technikou (mosaz)

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.
Max. teplota vody 65 °C.

Servisní ventil s oboustrannou nástrãnou technikou 

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

15 SV plastov˘ ventil 15
22 SV plastov˘ ventil 22

15 HSV-Brass 15
(mosaz)

10 HSV* 10
12 HSV** 12
15 HSV* 15
16 HSV** 16
20 HSV** 20
22 HSV* 22* chromovaná mosaz

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí systémy.

* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje pro pracovní teplotu
+ tlaky a tolerance uvedené na str. 4. Dodací termín na vyÏádání.

Z mosazi, která je odolná proti odzinkování
(vhodná pro styk s potravinami).

KaÏd˘ ventil má ãervené a modré bodové oznaãení.

Servisní ventil s ovládací páãkou, chromovaná mosaz

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

10BV 10
15BV 15
22BV 22

PouÏitelné pro sanitární a vytápûcí 
systémy.

KaÏd˘ ventil má ãervené a modré bodové oznaãení.

nové
nové

nové

nové
nové

Servisní ventil s ovládací páãkou, kovová mechanika

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

15SV-H 15
22SV-H 22

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

PruÏná hadice 

Max. teplota vody 65 °C.

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

FLX43 15 x 1/2“
FLX34 10 x 1/2“
FLX35 15 x 3/8“
FLX15 15 x 1/2“
FLX16 15 x 3/4“
FLX22 22 x 3/4“
FLX18 15 x 1/2“
FLX20 15 x 3/4“
FLX19 22 x 3/4“
FLX23 22 x 3/4“
FLX40 15 x 1/2“
FLX42 15 x 3/4“
FLX41 22 x 3/4“
PVC
WFLX15 15 x 1/2“
WFLX16 15 x 3/4“
WFLX22 22 x 3/4“
WFLX18 15 x 1/2“
WFLX20 15 x 3/4“
WFLX19 22 x 3/4“

Délka

150 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm

1000 mm
1000 mm
1000 mm

300 mm
300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
500 mm

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

PruÏná hadice

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

FLX33 15mm x 10mm
FLX17 15mm x 15mm
FLX26 22mm x 22mm
FLX21 15mm x 15mm
FLX27 22mm x 22mm
FLX47 15mm x 15mm
PVC
WFLX17 15mm x 15mm

Délka

300 mm
300 mm
300 mm
500 mm
500 mm

1000 mm

300 mm

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

PruÏná hadice se servis. ventilem (mosaz)

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

FLX44 15mm x 15mm
FLX45 15mm x 15mm

Délka

300 mm
500 mm

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

PruÏná hadice se servis. ventilem (mosaz)

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky
mosaz. ventil
FLX24 15 x 1/2“
FLX25 22 x 3/4“
FLX31 15 x 1/2“
FLX38 15 x 3/4“
FLX32 22 x 3/4“
plastov˘ ventil
FLX37 15 x 1/2“
FLX39 22 x 3/4“
plastov˘ ventil s páãkou
FLX37-H 15 x 1/2“
FLX39-H 22 x 3/4“
PVC
WFLX37-H 15 x 1/2“
WFLX39-H 22 x 3/4“

Délka

300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
500 mm

300 mm
300 mm

300 mm
300 mm

300 mm
300 mm

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

Max. teplota vody 65 °C pro pruÏné hadice.

nové

nové
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10 V‰echny údaje jsou uvedeny v mm, není-li oznaãeno jinak.
Minimální obalová jednotka 10 nebo násobky (oslovte nás, prosím). 

Proti difúzi tûsná trubka Speedpex

PouÏitelné pro vytápûcí a sanitární  systémy.
K = KIWA - schváleno pro provoz

Svazek tyãoviny (20x)

Proti difúzi kyslíku tûsné John Guest Barrier plastové trubky pro pouÏití 
v sanitárních a vytápûcích systémech

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr délka vnitfiní prÛmûr obalová jednotka
trubky tyãe trubky mm

12BPEX-20x2L Ø12 mm     x      2 m 8,7 40 m/20 tyãí
15BPEX-20x3L-K Ø15 mm     x      3 m 11,55 60 m/20 tyãí
22BPEX-20x3L Ø22 mm     x      3 m 17,7 60 m/20 tyãí
28BPEX-10x3L Ø28 mm     x      3 m 22,5 30 m/10 tyãí

PouÏitelné pro vytápûcí a sanitární  systémy.
K = KIWA - schváleno pro provoz

2 m, 5 m, 6 m tyče na žádost

Proti difúzi tûsná trubka Speedpex

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr délka vnitfiní prÛmûr obalová jednotka
trubky role trubky mm

10BPEX-25C 10 mm     x     25 m 6,7 25 m
10BPEX-50C-K 10 mm     x     50 m 6,7 50 m
10BPEX-100C-K 10 mm     x   100 m 6,7 100 m
12BPEX-100C 12 mm     x   100 m 8,7 100 m
15BPEX-25C-K 15 mm     x     25 m 11,55 25 m
15BPEX-50C-K 15 mm     x     50 m 11,55 50 m
15BPEX-100C-K 15 mm     x   100 m 11,55 100 m
22BPEX-25C 22 mm     x     25 m 17,7 25 m
22BPEX-50C 22 mm     x     50 m 17,7 50 m

PruÏná hadice Speedfit x vnûj‰í závit

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

FLX49 15 mm x 3/8“

Délka

300 mm

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

PruÏná hadice s nátrubkem

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr vnûj‰í prÛmûr 
trubky hrdla

FLX53 15 mm 15 mm
PVC
WFLX51 15 mm 15 mm

Délka

300 mm

300 mm

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

Max. teplota vody 65 °C pro pruÏné hadice.

PruÏná hadice s úhlovou pfiípojkou

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

FLX36 15 mm x 1/2“
PVC
WFLX36 15 mm x 1/2“

Délka

300 mm

300 mm

PruÏná hadice s pfiípojkou s vnûj‰ím závitem

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

FLX48 12 x M10
FLX28 15 x M10
FLX29 15 x M12
PVC
WFLX28 15 x M10
WFLX29 15 x M12

Délka

300 mm
300 mm
300 mm

300 mm
300 mm

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

NepouÏívat ve vytápûcích systémech.

nové

Proti difúzi tûsná polybutylenová trubka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky délka role
15BPB-25C 15 mm 25 m
15BPB-50C 15 mm 50 m
15BPB-100C 15 mm 100 m
15BPB-120C 15 mm 120 m
15BPB-150C 15 mm 150 m
22BPB-25C 22 mm 25 m
22BPB-50C 22 mm 50 m

PouÏitelné pro vytápûcí a sanitární  systémy.
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NÛÏky na stfiíhání trubek

UvolÀovací pomÛcka

âís. v˘r.  vnûj‰í prÛmûr trubky
10RA 10
15RA 15
22RA 22
28RA 28

PouÏitelné pro vytápûcí 
a sanitární systémy.
* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje pro pracovní teplotu

+ tlaky a tolerance uvedené na str. 4. Dodací termín na vyÏádání.

Trubkové stabilizaãní pouzdro

ZádrÏn˘ prvek / náhradní díl
âís. v˘r.  velikost mm

PXC10 10
PXC15 15
PXC22 22
PXC28 28

Radiátorové připojení (vývod)

âís. v˘r.  

JG ROP

EPDM „O“- krouÏek / náhradní díl

âís. v˘r.  velikost mm

10EPR 10
15EPR 15
22EPR 22
28EPR 28

Pro pouÏití u pfiím˘ch spojek s vnitfiním závitem.
âís. v˘r. PEM3201W

PEM3202W
PEM3203W

Závitov˘ tûsnící krouÏek / náhradní díl

âís. v˘r.  velikost

1/2EPW 1/2
3/4EPW 3/4

pro Ø 10, 12, 15, 16, 20, 22 mm na dotaz

Pojistný kroužek

Pojistn˘ krouÏek ke kódování jednotliv˘ch
vedení.

JG pfiíslu‰enství pro trubky a spojky

Ohýbací pružina

âís. v˘r.  velikost mm

JG-BS10 10
JG-BS12 12
JG-BS15 15
JG-BS22 22

âís. v˘r.  vnûj‰í prÛmûr trubky

JG-TS-28 Ø4 - Ø28 mm
Náhradní ostfií 28

âís. v˘r.  vnûj‰í prÛmûr trubky

CM1810W, R, B, S 10
CM1815W, R, B, S 15
CM1822W, R, B, S 22

âís. v˘r.  vnûj‰í prÛmûr trubky
TSM10N 10
TSM12* 12
TSM15N 15
TSM16* 16
TSM20* 20
TSM22N 22
TSM28N 28

Trubkové stabilizaãní pouzdro Superseal

âís. v˘r. vnitfiní prÛmûr vnûj‰í
pouzdra prÛmûr trubky

STS10* 5,15 10
STS12** 6,65 12
STS15 8,15 15
STS16** 7,6 16
STS20** 9,6 20
STS22 13,85 22
STS28 18,3 28

Tato stabilizaãní pouzdra byla vyvinuta pouze pro pouÏití s proti difúzi tûsnou
trubkou Speedpex Barrier (viz strana 10), pro dosaÏení dodateãné bezpeãnosti
z hlediska techniky tûsnûní.

* Mûjte, prosím, na zfieteli platné technické údaje pro pracovní teplotu
+ tlaky a tolerance uvedené na str. 4. Dodací termín na vyÏádání.

W=bílá,     R=ãervená,   B=modrá

* odchylka designu

PouÏitelné pro vytápûcí 
a sanitární systémy.

Trubka pro vedení - úhlová

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr obalová
trubky jednotka

CONELB 10, 15, 22 mm 10

Ochranné ãepiãky

Pfiíchytka na trubky

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr obalová
trubky jednotka

JG-RK 10 10 100
JG-RK 12 12 100
JG-RK 15 15 50
JG-RK 22 22 50
JG-RK 28 28 50

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr obalová
trubky jednotka

10CFB 10 mm 10
15CFB 15 mm 10
22CFB 22 mm 10

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr obalová
trubky jednotka

15PIP-50C-E 15 mm x 50 mm 1
22PIP-50C-E 22 mm x 50 mm 1

Vlnovcová ochranná trubka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr obalová
trubky jednotka

15BLK 15 mm 25
CON-25 C
15BLK 15 mm 50
CON-50 C
22BLK 22 mm 25
CON-25 C
22BLK 22 mm 50
CON-50 C

Trubka v trubce

MontáÏní pfiípravek na trubky

nové

nové

nové
nové

nové

nové

nové
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Příklady připojení instalací v budovách
s JG nástrčnými spojkami pro sanitární a vytápěcí oblast

Speedfit®
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Pfiíklady pfiipojení v instalacích stropních chlazení
a vytápûcích instalacích ve zdech s JG nástrãn˘mi spojkami

Pfiíklad pouÏití: systém chladících rohoÏí - plast

Pfiímá spojka 

Úhlová spojka 

T - spojka 

Pfiíklady systémÛ
Pfiíklad pouÏití: systém chladících rohoÏí - mûd’

Spojka 

Pfiímá spojka 
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P¤ÍKLADY POUÎITÍ A UPOZORNùNÍ

Lodû:  PruÏn˘ systém Speedfit mÛÏe b˘t jednodu‰e umístûn 
ve vnitfiním  prostoru mimo dosah pohledu.
Obytné vozy a pfiívûsy: Díky pruÏnosti, malé váze  a rovnûÏ
skuteãnosti, Ïe nekoroduje, je systém Speedfit ideální 
pro instalace v oblasti karavanÛ.
VeletrÏní stavby: Díky jednoduché montáÏi, demontáÏi 
a opûtovné pouÏitelnosti je systém Speedfit ideální pro tuto oblast
pouÏití.
Agrární a skleníková technika:  Pro systém Speedfit je v této
oblasti  mnoho moÏností pouÏití, jako napfi. v zásobování chovÛ
zvífiat vodou.
Mobilní toalety apod.:  Stejnû jako v oblasti karavanÛ, jsou 
i zde mnohé oblasti pouÏití systému Speedfit.

Zajistûte, aby fitinky a trubky pfied pouÏitím, byly skladovány 
v ãistotû v odpovídajících obalech a boxech.

V˘robky Speedfit nevybalujte na podlaze staveni‰tû.

Zajistûte, aby "O"-krouÏky ve spojkách nebyly zneãi‰tûny, nebo
aby se ve spojkách nenacházela cizí tûlesa.

PouÏijte, prosím, pfiiloÏen˘ nÛÏ k otevfiení balení trubek Speedfit. 

Vyvinuta tak, aby bylo moÏno
nástrãnou spojku  pouÏít i pfii
omezen˘ch prostorov˘ch pod-
mínkách. Úhel nastrãení umoÏ-
Àuje pohyblivé spojení, aby
trubkou mohlo b˘t otoãeno
do kaÏdého smûru.

Jsou rovnûÏ nápomocny pfii vestavbû jednotliv˘ch kohoutÛ nebo
smû‰ovacích baterií, a umoÏÀují jednoduchou v˘mûnu nebo
údrÏbu.
Mechanika kulového kohoutu ve ventilech mÛÏe b˘t uvedena
do ãinnosti jednoduch˘m pootoãením v˘fiezu pro ‰roubovák
o ãtvrt obrátky. 
Ventily mohou b˘t rovnûÏ otoãeny ve vestavûném stavu, aby se
ztíÏila moÏnost neoprávnûné manipulace.

Speedfit nabízí velk˘ v˘bûr pfiím˘ch a úhlov˘ch pfiípojek vodo-
vodních kohoutÛ.

Produktová fiada obsahuje rovnûÏ
speciální pfiípojku kohoutu, která musí
b˘t dotaÏena jen rukou. Díky zabudo-
vanému tûsnûní není nutn˘ Ïádn˘ dal‰í
tûsnící materiál. Spojka je uÏiteãná,    po-
kud jsou napfi. nahrazovány stávající ko-
houty nebo pfii omezen˘ch prosto-   ro-
v˘ch podmínkách.

Spojení mÛÏe b˘t vytvofieno jed-
noduch˘m zastrãením trubky, není
k tomu potfieba Ïádné speciální náfiadí.

Speedfit x Speedfit Servisní ventil Ventilem je moÏno toãit

Speciální pouÏití

Manipulace se spojkami a trubkami

Pfiípojky vodovodních kohoutÛ

Flexibilní hadice

Speedfit ãtyfinásobn˘ rozdûlovaãNástrãná úhlová spojka

Servisní ventily

PruÏné hadice Speedfit jsou vyrobeny
dle vysokého kvalitativního standardu
a provûfieny od WRAS a NHBC.
Hadice jsou k dostání v délkách 300
a 500 mm. Na systém se napojují dle
volby pomocí pfiesuvné matice nebo
nástrãnou technikou.
Pletivo z u‰lechtilé ocele na vnûj‰í
stranû hadice slouÏí k ochranû vnitfiní
gumové hadice.

K systému Speedfit patfií také inovaãní ãtyfinásobn˘ rozdûlovaã
z Ø 22 mm na Ø 10 mm. Jinak neÏ obvykl˘ design nabízí tento
v˘robek ãtyfii 10mm v˘stupy v jedné fiadû. Díky tomuto tvaru bylo
dosaÏeno men‰í v˘robní velikosti, která umoÏÀuje také instalace
ve zúÏen˘ch prostorov˘ch podmínkách.
Dal‰ími pfiednostmi jsou lep‰í prÛtokové vlastnosti a stej-
nomûrnûj‰í rozdûlení horké vody.
Aã byl pÛvodnû vyvinut pro vytápûcí sérii, mÛÏe b˘t rozdûlovaã
pouÏit rovnûÏ pfii aplikacích s horkou a studenou vodou v oblasti
sanitární, jako napfi. pfiipojení smû‰ovacích baterií v koupelnû ãi
kuchyni.
Toto umoÏÀuje efektivní vedení, neboÈ nemusí b˘t pro kaÏdé
pfiipojení  pokládán samostatn˘ pfiívod.

Jednoduché nástrãné spojení na jedné stranû a plastov˘ závit
na stranû druhé umoÏÀují jednoduché pfiipojení komponentÛ.
Díky velkému drÏadlu mÛÏe b˘t kohout snadno ovládán, a umoÏ-
Àuje bezpeãné otevfiení a uzavfiení obûhu vody.

Pfiípojné kohouty

Série Speedfit obsahuje rovnûÏ kohouty pro pfiipojení praãek
nebo myãek na nádobí.
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Systém Speedfit mÛÏe b˘t nasazen v uzavfien˘ch nebo
otevfien˘ch systémech, jako napfi. u vytápûn˘ch vodních kotlÛ
nebo prÛtokov˘ch ohfiívaãÛ.

Trubka Speedfit by pro své tlakové a teplotní limity nemûla b˘t
pouÏívána k odlehãení neodvzdu‰nûn˘ch kotlÛ, neodvzdu‰-
nûn˘ch ohfiívaãÛ vody a uzavfien˘ch systémÛ.

U systémÛ ústfiedního topení, v nûmÏ topná tûlesa mají b˘t
zásobována z trubkového systému ve vy‰‰ím poschodí, by mûla
b˘t pfiijata zvlá‰tní opatfiení.
Pfii tomto druhu instalace je moÏné, Ïe by vzduch, kter˘ se
shromaÏd’uje v horním trubkovém systému, po zapnutí boileru
a zahfiátí vody kvÛli svému rozpínání mohl zpÛsobit prasknutí
trubky.
Proto je nutné, aby trubkov˘ systém byl vybudován tak, aby
vzduch v nejhofiej‰í ãásti mohl b˘t bud’ manuálnû nebo automa-
ticky odpou‰tûn.  

Pfiipojení k boileru nesmí b˘t vytvofieno pfiímo Speedfit BPEX
trubkou.
Aãkoli moderní boilery jsou regulovány termostatem, mÛÏe se
popfiípadû pfiihodit, Ïe teplovodním v˘mûníkem je pfiedáno
zbytkové teplo.
Proto je nutné, aby nejménû první metr spojení boileru se systé-
mem, byl vytvofien z mûdûné trubky.
Dodatek: V‰echny pfiipojené pfiístroje by mûly b˘t opatfieny po-
jistn˘m zafiízením, které zabrání pfiekroãení tlakov˘ch a teplot-
ních limitÛ uveden˘ch v tomto katalogu.
V pfiípadû, Ïe bezpeãnostní zafiízení chybí, jsou nutné pravidelné
vnûj‰í kontroly.

Pfiipojení k boileru

Pfiipojení k ohfiívaãÛm vody

Systémy odvodních trubek

Odlehãovací trubkové systémy

Ohfiívaãe vody

Pfiipojení k ãerpadlÛm a ventilÛm

Je nezbytné, aby hlavní zásobovací vedení neodvzdu‰nûn˘ch
ohfiívaãÛ vody (aÏ do 15 l obsahu) bylo provedeno z kovov˘ch
trubek.

Pfiipojení ke kovov˘m systémÛm a kovové trubce

Pokud je pouÏito ‰roubení se záfiezn˘m krouÏkem s trubkou
Speedfit BPEX, musí b˘t uÏito standardní stabilizaãní pouzdro
ãís. v˘r. TSM…, aby se redukovalo stlaãení trubky záfiezn˘m
krouÏkem.

Záfiezn˘ krouÏek musí b˘t umístûn v oblasti stabilizaãního
pouzdra a trubka musí b˘t zcela zastrãena do ‰roubové fitinky.
Poté, kdy závitov˘ krouÏek  pevnû sedí na trubce, staãí maximálnû
dvû otoãení matkou, aby byl systém utaÏen.

Záfiezné krouÏky z mûdi je vhodné upfiednostnit pfied záfiezn˘mi
krouÏky z mosazi.

Prosím, zajistûte, aby matka a záfiezn˘ krouÏek pfied zastrãením
stabilizaãního pouzdra mohly b˘t nasunuty na trubku.

Spojení obûhov˘ch ãerpadel nebo ventilÛ s trubkou Speedfit
musí b˘t provedeno pfii dodrÏení montáÏních pokynÛ v kapitole:
„Spojení plastové trubky s kovov˘m ‰roubením“. Pokud nemÛÏe
b˘t trubka Speedfit upevnûna na plá‰ti pfiístroje, je nutné ji
pomocí trubkové svorky upevnit co nejblíÏe agregátu, aby bylo
zaruãeno optimální vedení trubek a byly redukovány vibrace.

U tûÏk˘ch agregátÛ je nutné, aby tyto byly opatfieny vhodn˘mi
drÏáky a tuto váhu nenesla trubka. 

Pfii letování mûdûn˘ch trubek musí b˘t dodrÏen odstup minimálnû
450 mm od spojovacích prvkÛ John Guest, aby nemohlo dojít
ke vzniku tepeln˘ch po‰kození.

Tepelné zatíÏení pfii letování

Pfiipojení k nádrÏím na studenou vodu

Instalace Speedfit spojky pro vodní nádrÏe:
PfiídrÏnou matku zcela vytoãit, tûleso s tûsnûním prostrãit v nádrÏi
vyvrtan˘m otvorem, pfiídrÏnou matku rukou utáhnout, trubku
zastrãit do spojky.
Upozornûní: ruãní utaÏení pfiídrÏné matky je dostateãné. Dal‰í
dotahování pomocí náfiadí  apod. po‰kodí spojku.

DrÏí dfiíve neÏ tûsní.

zuby z u‰lechtilé
oceli drÏí trubku

hlavní utûsnûní
"O"-krouÏkem

stabilizaãní pouzdro
poskytuje druhé
utûsnûní

Trubkové stabilizaãní pouzdro Superseal bylo vyvinuto, aby
poskytovalo pfii spojeních fitinek Speedfit a trubek Speedfit BPEX
dodateãné zabezpeãení.
Stabilizaãní pouzdro  je opatfieno "O"-krouÏkem k dodateãnému
utûsnûní a zastrãením do trubky je vnûj‰í prÛmûr dodateãnû
kalibrován.
Díky kalibrované trubce je "O"-krouÏek ve fitince silnûji upevnûn
a zastrãená trubka je ve fitince stabilizována. Toto rovnûÏ omezuje
moÏnost netûsnosti pfii silnûj‰ích stranov˘ch zatíÏeních.
RovnûÏ díky speciálnímu tvaru stabilizaãního pouzdra mÛÏe b˘t
trubka snáze zastrãena do spojky. 

Superseal trubkové stabilizaãní pouzdro

•

tûsnûní

PrÛmûr vyvrtaného otvoru
15mm trubka 29mm
22mm trubka 36mm
28mm trubka 46mm

NádrÏ na studenou vodu

•

•

Maximální tlou‰t’ka stûny nádrÏe = 4mm

¤ada v˘robkÛ Speedfit obsa-
huje zpûtn˘ ventil ãís. v˘r.
15DCV, kter˘ instalatérÛm
mimo jiné umoÏÀuje zabránit
zpûtnému toku zneãi‰tûné vo-
dy apod.

Zpûtn˘ ventil

‰roubení záfiezného krouÏku

standardní stabilizaãní pouzdro

záfiezn˘ krouÏek trubka Speedfit

Speedfit®
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Trubka je vyrobena z dodateãnû zesítûného
polyetylénu a sestává z pûti vrstev. Pro-
stfiední vrstva je modfie zbarvená kyslík
blokující vrstva, která zabraÀuje vniknutí
kyslíku do sytému, a tím také redukuje
korozi kovov˘ch komponentÛ.

Trubka John Guest Speedpex je k dostání v rolích nebo jako
tyãovina. Znaãky na trubce ukazují hloubku zasunutí do spojení
se stabilizaãním pouzdrem STS a pomáhají tím pfii instalaci.

Na základû nepatrné tepelné vodivosti trubky, pfii prÛtoku horké
vody zÛstává trubka chladnûj‰í, a tím bezpeãnûj‰í pfii uÏívání.
RovnûÏ nepatrná tepelná ztráta pfii provozu znamená, Ïe teplo
zÛstává déle v systému, je rychleji rozdûlováno a pfii provozu
dochází k niÏ‰ím ztrátám neÏ v kovovém systému.

Jak je patrno z pfiehledu v˘robkÛ, je produktová fiada Speedfit
se spojkami, ventily a kohouty vhodná pro pfiipojení v‰ech
obvykl˘ch sanitárních armatur a sanitárních konstrukãních dílÛ.

V‰eobecnû je pfiítok a odtok pro radiátor  umístûn na centrálním
místû za radiátorem.

Trubka je k ventilu vedena
od panelu rozdûlovaãe, kter˘
je umístûn za radiátorem. Toto
zabraÀuje mimo jiné také
po‰kození trubky.

Pokud je vybudována sádro-
kartonová stûna, je trubka
vedena deskou Speedfit pro
pfiipojení radiátoru. Proto nej-
sou tfieba Ïádné dal‰í díry.

Trubka Speedfit PEX Barrier je vyrábûna podle britského
standardu 7291 ãást 1 a 3 tfiídy S a má licenci Kitemark.

Spojky Speedfit jsou vhodné pro trubky s tolerancí vnûj‰ího
prÛmûru ± 0,1 mm. Spojky mohou b˘t pouÏity s mûdûnou trubkou
dle BS/EN1057 nebo se Speedfit plastovou trubkou.
Na‰e paleta v˘robkÛ obsahuje rovnûÏ rÛzné spojky k redukování
prÛmûru trubek uvnitfi systému.

Vnûj‰í prÛmûr trubky
Tyãovina 2m - - 15mm 22mm -

3m - - 15mm 22mm 28mm
6m - - 15mm 22mm 28mm

Role 25m 10mm - 15mm 22mm -
50m 10mm - 15mm 22mm -

100mm 10mm 12mm 15mm - -

15mm B-PEX to BS7291 : Part 3 : 1990 Class S           12 BAR 20°C - 4 BAR 82°C -        3 BAR 92°C
>< >< ><

Lehká ohnutí mohou b˘t vytvofiena jednoduch˘mi trubkov˘mi
sponami na obou koncích ohybu.

Vût‰í polomûry ohybu vyÏadují pouÏití
montáÏního pfiípravku na trubky s ãís. v˘r…..
CFB.

Oh˘bací pruÏiny k zasunutí do trubky jsou
k dostání pro prÛmûry 10mm aÏ 22mm.

Je rovnûÏ moÏné trubky Speedfit zpracovávat s pomocí obvykl˘ch
oh˘baãek. Trubka pfiitom nesmí b˘t ohfiívána hork˘m vzduchem
nebo plamenem.
Minimální polomûr ohybu pro John Guest BPEX trubky:

minimální polomûr vnûj‰í prÛmûr trubky

10mm 15mm 22mm 28mm

s montáÏním pfiípravkem 30mm 75mm 110mm -

s trubkov˘mi sponami 100mm 175mm 225mm 300mm

Pro men‰í polomûry ohybu je potfiebné pouÏití úhlov˘ch spojek.

Trubky Speedfit Barrier

Dimenzování potrubí

Oh˘bání trubek

Spojení s ostatními sanitárními zafiízeními

Pfiipojení radiátoru (v˘stup)

Vedení trubek a upevnûní

Trubkové úchyty by mûly b˘t upevnûny  v odstupu max. 60 mm
od konce trubky.
Trubky musí b˘t vÏdy odpovídajícím zpÛsobem upevnûny, aby na
spojku nepÛsobila Ïádná nepfiípustná stranová zatíÏení nebo
pnutí.

Spojky Speedfit jsou vhodné pro trubky s tolerancí vnûj‰ího
prÛmûru ± 0,1mm.

vnûj‰í max.tepel.v˘kon max.prÛtok úbytek tlaku
prÛmûr trubky KW litrÛ/sec. m/m trubky

10mm 1.948 0.042 0.283
12mm 3.286 0.071 0.215
15mm 5.941 0.129 0.139
22mm 13.604 0.295 0.084
28mm 21.991 0.477 0.062

Dimenzování trubek

Doporuãen˘ odstup upevnûní trubek

Pfiedpisy pro izolování trubek Speedfit BPEX odpovídají pfied-
pisÛm pro mûdûné trubky.

Izolování trubek

Skrytá potrubí

Díky pruÏnosti trubky Speedfit mohou b˘t dosaÏena i skrytá nebo
nepfiístupná místa, aniÏ by byly stávající struktury zniãeny.
Tím je rovnûÏ dosaÏeno úspory pracovního ãasu.
Trubky mohou b˘t vedeny skrze stávající vyvrtané otvory
a instalace mohou b˘t provedeny u jiÏ poloÏen˘ch podlahov˘ch
desek.
Toto umoÏÀuje bezpeãnou práci a je vylouãeno nebezpeãí
spadnutí náfiadí.

Podlahov˘ nosník

úchyt

trubka Speedfit

Pro pokládku na omítku:
vnûj‰í prÛmûr trubky odstup drÏákÛ

vodorovnû svisle
10 - 15mm 300mm 500mm

22mm 500mm 800mm
28mm 800mm 1,000mm

Speedfit®
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Na dlouh˘ch úsecích ãiní délkové rozpínání trubky Speedfit
BPEX 1 % celkové délky mezi +20 °C a + 80 °C. Toto mÛÏe,
zejména pfii vy‰‰ích teplotách, vyvolat provû‰ení mezi trubko-
v˘mi pfiíchytkami. Aby tomu bylo zabránûno, musí b˘t trubka
nesena (podloÏena), nebo nahrazena neohebnou mûdûnou
trubkou.
Fitinky a trubka Speedfit jsou ãásteãnû stabilizovány proti
sluneãnímu ultrafialovému záfiení. Pfii trvalém ozáfiení by fitinka
mûla b˘t pro její ochranu odpovídajícím zpÛsobem oplá‰t’ována
nebo natfiena.

PouÏívejte pouze barvy na bázi vody. ZabraÀte kontaktu s látka-
mi na bázi oleje nebo celulózy, letovacími pfiídavn˘mi prostfiedky
nebo letovacími kapalinami, dezinfekãními kapalinami, chemic-
k˘mi kapalinami jako napfi. fiedidly barev a v‰emi agresivními,
chemick˘mi látkami, zejména také s agresivními domácími
ãistícími prostfiedky. V pfiípadû potfieby nás, prosím, oslovte.

Komponenty Speedfit  jsou chut’ovû neutrální a do pitné vody
nejsou pfiená‰eny Ïádné chemické látky, barvy nebo pachy.
RovnûÏ nedochází k Ïádnému mikrobiologickému rÛstu.
Komponenty Speedfit mají rÛzná zahraniãní schválení a odpo-
vídají mj. také normám dle KTW (plasty a pitná voda) nûmeckého
Spolkového zdravotního úfiadu.      

Ochranná trubka Speedfit pro 15mm
a 22mm trubky je k dostání v rolích o 25 m
a 50 m. Vnûj‰í prÛmûr této pruÏné hadice
je 24 mm resp. 30 mm.

Pro instalaci rovnûÏ není tfieba dal‰ího tûsnícího materiálu nebo
speciálního náfiadí. Díky jednoduché nástrãné technice  nejsou
tfieba Ïádné letovací lampy nebo podobné nástroje, ãímÏ je
rovnûÏ vylouãeno riziko po‰kození poÏárem. 

Trubka Speedfit a spojky mohou b˘t pokládány pod omítku,
do betonu nebo do podlahy. Pfii tom musí b˘t zaji‰tûno, Ïe trubka
je poloÏena v ochranné trubce, a spojky díky pouÏití panelu
rozdûlovaãe apod. jsou kdykoli pfiístupné.

Odborná izolace proti tepeln˘m ztrátám
a úãinkÛm mrazu je rovnûÏ pfiedepsána.
Pro písemnou informaci o pravidlech
pokládky pod omítku nás, prosím, oslovte.

Aby bylo zaji‰tûno, Ïe je systém správnû
instalován, je jedno zda se jedná o nov˘
nebo o stávající systém, je dÛleÏité systém
pfied uvedením do provozu testovat. 
Systém má b˘t testován pfii provozním
tlaku 10 barÛ po dobu 10 minut.
Uvolnûní tlaku na 0 barÛ.
Poté má b˘t systém testován pfii pra-
covním tlaku 2 barÛ po dobu dal‰ích
10 minut.
V‰echny díly systému, které udané
hodnoty nevydrÏí,  je tfieba pfied tlako-
v˘m testem odstranit nebo pfiemostit.
Pfied provedením tlakového testu je tfieba
zabezpeãit, aby v‰echny trubky a spojky
Speedfit byly správnû instalovány. 
Na trubce Speedfit BPEX vyraÏená

znaãení pomáhají  pfii kontrole správné hloubky zastrãení.

UPOZORNùNÍ: Tlakov˘ test nenahrazuje kontrolu, zda spojka
je bez neãistot, ‰pon nebo jin˘ch usazenin, a zda je trubka
správnû zastrãena.

Doporuãujeme systém pfied pouÏitím propláchnout, aby byly
odstranûny neãistoty a chemické usazeniny, které event. do
systému vnikly.
V prÛbûhu sestavování vytápûcího systému je tfieba dbát na to,
aby byl systém pfied uvedením boileru do provozu kompletnû
odvzdu‰nûn. Toto zaji‰Èuje, aby v systému nezÛstal Ïádn˘
vzduch, kter˘ za urãit˘ch okolností  vede k pfiehfiátí, a tím k po‰-
kození jednotliv˘ch dílÛ.

Pokládka pod omítku

Rozpínání trubky

Chemická pÛsobení

Systém JG Speedfit  nevyÏaduje pro instalaci Ïádná tavidla.
Spojky a trubky nesmûjí s tavidlem pfiijít do styku.
Pokud instalatér dodateãnû provádí  obvyklé instalace s tavidly,
je tfieba dbát toho, aby byly pouÏita tavidla bez obsahu kyselin
a fluoridu zinku.

Tavidla a Speedfit

Biologické vlastnosti

Testování systému

Propláchnutí systému

Problém: Prasklá nebo natavená trubka. 
Trubka má trhlinu ve tvaru „papou‰ãího zobáku“ nebo velkou díru
s nataven˘mi konci.
Pfiíãina: „Papou‰ãí zobák“ vznikne prasknutím trubky zpÛso-
ben˘m zmrzlou vodou.
Pokud trubka BPEX je v‰ak roztavená, je to tfieba vztahovat
k pÛsobení teploty pfiesahující 128 °C.
Toto mÛÏe b˘t zpÛsobeno pfiím˘m kontaktem s letovací lampou
nebo jin˘mi zdroji tepla, nebo horkou vodou a párou s teplotou
vy‰‰í, neÏ jsou hodnoty uvedené v tomto katalogu.

Problém: âást fitinky se rozpustila, fitinka z trubky spadla a jed-
notlivé díly fitinky chybí.
Pfiíãina: Fitinka byla po‰kozena vlivem chemické substance.
Vût‰ina tûchto po‰kození vzniká pÛsobením kyseliny obsahujícího
tekutého prostfiedku, kter˘  do spojky pronikl z jin˘ch dílÛ pfii
letování. Pfiíãinou po‰kození mÛÏe b˘t rovnûÏ agresivní ãisticí
prostfiedek. Respektujte, prosím, technické pokyny v tomto ka-
talogu.

Problém: Z fitinky kape voda.
Pfiíãina: Trubka není zastrãena zcela aÏ k dorazu nebo 
„O“-krouÏek byl po‰kozen ‰ponami nebo hrotem (otfiepem) na
konci trubky. Respektujte, prosím, technické pokyny k zpracování
v tomto katalogu.

Problém: Fitinka sklouzla z trubky, pfiídrÏn˘ prvek chybí, stabi-
lizaãní pouzdro  nadále drÏí ve fitince poté, kdy trubka vypadla.
Pfiíãina: Pokud se toto stane pfii první instalaci, je pfiíãina
s nejvût‰í pravdûpodobností v ne zcela úplném zastrãení trubky
aÏ k dorazu. Systém rovnûÏ nebyl následnû podle zadání v tom-
to katalogu testován. Pokud chybí pfiídrÏn˘ prvek, vyklouzne
trubka pfii tlakovém testu ze spojky. Pokud je zde dosud pfiídrÏn˘
prvek a stabilizaãní pouzdro drÏí ve spojce, av‰ak trubka vy-
klouzla, znamená to, Ïe spojení nebylo zastrãeno aÏ k dorazu.

Popis chyb a problémÛ

Pfii správném poloÏení trubek Speedfit  nejsou pfiená‰eny Ïádné
zvuky nebo vibrace. Hluky vzniklé kavitací, tlakov˘mi rázy, ãinno-
stí ventilÛ apod. jsou redukovány. Díky vnitfiní pruÏnosti trubky
Speedfit je zabránûno rovnûÏ hlukÛm vznikajícím ze zahfiívání,
z rozpínání trubky a hlukÛm vznikl˘m pohybem v upevÀovacích
sponách.  Pfiená‰ení a zesílení vodních hlukÛ v dlouh˘ch potrubích
je rovnûÏ sníÏeno.   

Akustika

Speedfit®
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PouÏití
Produktová fiada Blue Speedfit byla vyvinuta pro pouÏití 
s polyetylénovou trubkou (druhy LDPE/MDPE). Blue Speedfit
spojka se v˘bornû hodí pro pouÏití v oblasti studené vody.

Velikosti
K dodání jsou spojky pro vnûj‰í prÛmûry trubek 20 mm 
a 25 mm, a mimo to spojovací adaptéry pro systémy 
o Ø 15, Ø 22 a Ø 28 mm.

Rozmûry trubek
Pro bezproblémovou montáÏ a tûsnost pouÏijte, prosím,
následující rozmûry trubek:
Vnûj‰í prÛmûr 20 mm
-0,00 + 0,30, tlou‰Èka stûny 2,3 - 2,6 mm
Vnûj‰í prÛmûr 25 mm
-0,00 + 0,30, tlou‰Èka stûny 2,3 - 2,6 mm

Druhy trubek
Mohou být použity pouze trubky LDPE nebo MDPE podle 
DIN 8072/8073 se spojkami Blue Speedfit.

Pracovní teploty + tlaky
Maximálnû 12 bar pfii 20 °C.

Schválení
Spojky Blue Speedfit mají schválení WRC.

PoÏadavky
Spojky Blue Speedfit jsou zhotoveny z odoln˘ch plastov˘ch 
materiálÛ a dobfie se hodí k tomu, aby vyhovûly vysok˘m 
nárokÛm sanitárního prÛmyslu (studená voda). Byly vyrobeny
pro pouÏití se studenou vodou do 20 °C pfii maximálním
pracovním tlaku 12 bar. V testech byly tyto poÏadavky
potvrzeny.

Vytvofiení spojení
Spojky Blue Speedfit byly vyvinuty v˘hradnû pro pouÏití 
se studenou vodou a pro uÏití s polyetylénovou trubkou 
vnûj‰ího prÛmûru 20 mm a 25 mm.
Vytvofiení spojení je shodné se spojením pro stavební fiadu
Speedfit, jak jiÏ bylo pfiedem popsáno. Pfii kaÏdém spojení 
by mûlo b˘t pouÏito stabilizaãní pouzdro.

KaÏdá spojka je dodávána s ochrannou ãepiãkou.

Utahovací momenty pro plastové závity
závit velikost max. utahovací moment

plast 1/2“ 3,0 Nm
plast 3/4“ 4,0 Nm

NepouÏívat pro
Plyn, palivo, olej, tlakov˘ vzduch nebo horkou vodu.

Chemická pÛsobení
Pokládka pod zemí je bez problémÛ moÏná. Mûlo by ale b˘t
zabránûno kontaktu s agresivními a chemick˘mi látkami. 
Ochrana proti mrazu je rovnûÏ potfiebná.

Citlivost na svûtlo 
Pfii trvalém ozáfiení sluneãním svûtlem by mûla b˘t spojení 
na ochranu pfied paprsky odpovídajícím zpÛsobem  obloÏena.

Trubková stabilizaãní pouzdra
V‰echny spojky jsou dodávány kompletnû s  ãepiãkami.
Doporuãujeme stále pouÏívání trubkov˘ch stabilizaãních
pouzder.

Dal‰í technické detaily viz strana 4 + 5.

Technické informace k Blue Speedfit nástrãn˘m spojkám
Ø 20 - Ø 25 mm  vnûj‰ího prÛmûru trubky

● ●

●

trubku se stabilizaãním
pouzdrem zastrãit

pfiídrÏn˘ prvek

„O“-krouÏek ochranná ãepiãka

●

konec  trubky

John Guest  Blue Speedfit
nástrčný systém

pouze pro druhy trubek LLDPE/MDPE

Trubku odfiíznout pravoúhle, bez hrotÛ (otfiepÛ) a zajistit,
aby trubka nemûla ostré hrany, podélné r˘hy nebo 
po‰kození.

Trubku zastrãit aÏ nadoraz. PfiídrÏn˘ element má plastové
zuby a drÏí pevnû trubku ve spojce. Díky „O“-krouÏku
vznikne zcela tûsné spojení.

Pfiezkou‰ejte, zda je trubka bezpeãnû zastrãena. Toto je
snadno moÏné protitahem.

Pfied uvolnûním nástrãné spojky musí b˘t zaji‰tûno, aby
spojení jiÏ nebylo pod tlakem.
Trubka, popfi. spojení, mÛÏe b˘t uvolnûna, pokud pfiídrÏn˘
prvek zatlaãíte proti spojce. Spojka mÛÏe b˘t opûtovnû
pouÏita.

Zkou‰ení a uvolnûní spojení 

trubku zastrãit aÏ nadoraz

Speedfit®
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Pfiímá spojka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

JG401B 20
JG402B 25

Pouze pro systémy se studenou vodou.

Pfiímá redukãní spojka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

JG501B 25 x 20

Na‰roubovávací pfiipojení s vnûj‰ím závitem

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

JG101B 20 mm x 1/2“
JG102B 25 mm x 3/4“

Úhlová spojka (90°)

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

JG301B 20
JG302B 25

Pouze pro systémy se studenou vodou.

Nástrãná úhlová spojka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr velikost
trubky

JG222025B 20 mm 25 mm

Pouze pro systémy se studenou vodou.

Blue Speedfit® - Ø 20 mm a Ø 25 mm pro plastové trubky (LDPE/MDPE)
Pouze pro systémy se studenou vodou

Pouze pro systémy se studenou vodou.

Pouze pro systémy se studenou vodou.

Závit opatrnû utahovat

(viz str. 4, 5 + 17).

Na‰roubovávací pfiipojení s vnitfiním závitem

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

JG4501B 20 mm x 1/2“
JG4502B 25 mm x 3/4“

Pouze pro systémy se studenou vodou.

Závit opatrnû utahovat

(viz str. 4, 5 + 17).

Adaptér pro PE trubku

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

JG601B 20 x 15
JG603B 25 x 15
JG602B 25 x 22

Pouze pro systémy se studenou vodou.

Závit opatrnû utahovat

(viz str. 4, 5 + 17).

T - spojka

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

JG201B 20
JG202B 25

Pouze pro systémy se studenou vodou.

Uzávûrové hrdlo

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

JG801E 20
JG802E 25

Pouze pro systémy se studenou vodou.

Trubkové stabilizaãní pouzdro

âís. v˘r. vnûj‰í prÛmûr trubky

UTS 147-DB 20
UTS 197-DB 25
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V‰echny údaje jsou uvedeny v mm, není-li oznaãeno jinak.
Minimální obalová jednotka 10 nebo násobky (oslovte nás, prosím). 
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Pfiedal:

V‰echny údaje v tomto katalogu odpovídají stavu techniky
v dobû zvefiejnûní.
Ná‰ podnik se nepfietrÏitû zab˘vá v˘zkumem a v˘vojem
a vyhrazuje si právo provést zmûny a doplnûní v tomto
katalogu a na v˘robcích bez zvlá‰tního sdûlení.
Podrobnosti ve vztahu k dodacím lhÛtám nebo dal‰í
detaily si, prosím, vyÏádejte v na‰em oddûlení zákaz-
nick˘ch sluÏeb (Customer Service Department).
V‰echny údaje bez záruky.
JG John Guest® a Speedfit® jsou chránûné ochranné
známky firmy John Guest International Limited.

D: KTW-schválení (plasty v pitné vodû)
NL: ATA-schválení (plasty v pitné vodû)

OKK-OKI
Ungarn

Építésügyi 
Minöségellenörzö
Innovációs Kht.

Ungarn


