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Wieloletnie doświadczenie

Bezkonkurencyjny dostawca i ekspert w swojej dziedzinie

Najwyższa jakość głównym priorytetem

Niezawodne produkty, kompletna oferta

Wstęp

Wavin jest największym w Europie producentem systemów in-

stalacyjnych z tworzyw sztucznych. Nazwa WAVIN powstała 

z połączenia pierwszych sylab dwóch wyrazów WAter (woda) 

i VINyl chloride (chlorek winylu). Siedzibą koncernu jest holen-

derskie miasteczko Zwolle, gdzie w 1955 roku powstał zakład 

produkcyjny wytwarzający pierwsze na świecie rury ciśnieniowe 

z PVC o dużej średnicy do przesyłania wody. W Polsce Wavin 

obecny jest od 1991 roku, kiedy to stał się udziałowcem spółki 

Metalplast z siedzibą w Buku pod Poznaniem. 

Wavin to bezkonkurencyjny dostawca systemów instalacyjnych 

z tworzyw sztucznych, lider na rynku pod względem oferty, in-

nowacyjności oraz geograficznego zasięgu działania. Firma ope-

ruje na dwóch rynkach: instalacyjno-budowlanym oraz infra-

strukturalnym. Na rynku instalacyjno-budowlanym Wavin jest 

dostawcą kompletnych systemów instalacyjnych do doprowa-

dzania wody do budynku, jej transportu wewnątrz domu, ogrze-

wania oraz odprowadzania ścieków i wód deszczowych. Na 

ryn ku infrastrukturalnym Wavin jest ekspertem w dziedzinie sys-

temów kanalizacji zewnętrznej, drenażu, odwodnień dróg i mo-

stów, zagospodarowania wody deszczowej, a także systemów 

ciśnieniowych do przesyłania wody.

Z myślą o klientach ustaliliśmy priorytet naszej działalności: ja-

kość, ponieważ implikuje ona niezawodność oferowanych pro-

duktów. Wszystkie wyroby Wavin spełniają wymagane normy 

i standardy, posiadają konieczne aprobaty techniczne i atesty. 

Każdy wyrób posiada pełną dokumentację katalogową, a nasi 

doradcy techniczni ułatwiają dokonanie najlepszego wyboru.

Wyrazem troski o najwyższą jakość wyrobów jest fakt, iż Wavin 

jako pierwszy w branży wdrożył i certyfikował system zarządza-

nia jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001, obej-

mujący cały cykl projektowania, konstruowania, produkowania, 

sprzedaży i ekspedycji naszych wyrobów oraz obsługi 

posprzedażowej. 

Wavin dysponuje także własnym laboratorium, wyposażonym 

w najnowocześniejszy sprzęt badawczy i pomiarowy, które dzia-

ła w oparciu o najnowsze metody badawcze i kontrolne. 

Laboratorium Wavin Metalplast-Buk posiada świadectwo uzna-

nia stopnia II Urzędu Dozoru Technicznego, obejmujące 16 me-

tod badawczych, dzięki czemu będące rezultatem badań wyniki 

Naszym celem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości 

rozwiązań. Wieloletnie doświadczenie, dostęp do najnowocześ-

niejszych technologii, innowacyjność oraz całkowite uwzględnie-

nie potrzeb klientów pozwalają nam zaoferować niezawodne 

produkty:

Systemy instalacyjne i budowlane

 kanalizacja wewnętrzna PVC

 kanalizacja niskoszumowa Wavin AS

 systemy instalacji sanitarnych i grzewczych: Tigris Alupex, 

BORplus, Hep
2
O

 system instalacji do podciśnieniowego odwadniania dachów 

Wavin QuickStream

 systemy rynnowe Kanion

 drenaż opaskowy

Systemy infrastrukturalne

 kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna PVC-u

 kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur dwuściennych z PP 

Wavin X-Stream

 kanalizacja zewnętrzna ciśnieniowa PE

 studzienki kanalizacyjne

 pompownie ścieków i wód zanieczyszczonych

 system ciśnieniowy do przesyłania wody z PE 100 lub TS

 system ciśnieniowy do przesyłania wody z PVC

 systemy drenarskie

 systemy zagospodarowania wody deszczowej Azura oraz 

Wavin Q-Bic

 systemy do renowacji rurociągów: Compact Pipe, 

Compact SlimLiner, Shortlining-WIR, Neofit, TS

 system odwadniania wiaduktów i mostów HD-PE

W niniejszym katalogu prezentujemy Państwu system 

podciśnie niowego odwadniania dachów Wavin QuickStream.

Wstęp
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laboratorium zakładowego (dotyczące zarówno wyrobów włas-

nych, jak i badań zleconych przez klientów) są uznawane przez 

Urząd Dozoru Technicznego.

Myślimy także o środowisku naturalnym. Wavin wdrożył system 

zarządzania środowiskiem zgodny z międzynarodową normą 

ISO 14001, który został certyfikowany przez Urząd Dozoru 

Technicznego, potwierdzając tym samym, że Wavin Metalplast-

Buk działa zgodnie z wymaganiami prawa środowiskowego oraz 

że stale dąży do podniesienia poziomu ochrony środowiska.

Potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów firmy Wavin są liczne 

nagrody i wyróżnienia. Oto niektóre z nich.

Wyróżnienie dla systemu zagospodarowania wody deszczowej 

Wavin Q-Bic jako nowatorskiego rozwiązania służącego ochro-

nie zasobów wodnych. Wyróżnienie to zostało przyznane przez 

Polską Fundację Ochrony Zasobów Wodnych podczas Między-

narodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Ka-

na lizacji WOD-KAN (2007 r.).

Dwukrotne wyróżnienie dla systemu rynnowego Kanion w Ran-

kingu Marek Budowlanych w kategorii „Systemy rynnowe”, przy-

znane podczas Międzynarodowych Targów Budow nictwa 

BUDMA. Wyróżnienie przyznane zostało na podstawie ogólno-

polskich badań przeprowadzonych wśród dystrybutorów mate-

riałów budowlanych i wykonawców (2007 r. i 2008 r.).

Nagroda czytelników magazynu „Systemy Instalacyjne” w kate-

gorii „Kanalizacja” za system kanalizacji niskoszumowej 

WAVIN AS (2007 r.).

Nagroda za rury PE 100 Wavin TS w konkursie „Klucz Sukcesu” 

na najlepszy produkt branży WOD-KAN, przyznana podczas 

VII Sympozjum Naukowo-Technicznego WOD-KAN-EKO 2005 

(2005 r.).

Nagroda „Tytan 2005” dla firmy roku w technologiach bezwyko-

powych, przyznana przez kwartalnik techniczny „Inżynieria Bez-

wy kopowa” we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Techno-

logii Bezwykopowych i Polską Fundacją Technik Bezwykopo-

wych (2005 r.).

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Budownictwa 

BUDMA 2005 za system zagospodarowania wody deszczowej 

Azura (2005 r.).

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Instalacyjnych 

INSTALACJE 2002 za studzienkę inspekcyjną Tegra 600 (2002 r.).

Jesteśmy rzetelnym, wiarygodnym i doświadczonym partnerem handlowym, a marka Wavin to pewność pomyślnie 

zrealizowanej inwestycji. 

Liczne nagrody i wyróżnienia

Wstęp
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1. Ogólny opis systemu

1.1. System podciśnieniowy

1.2. Elementy systemu

1.3. Normy i aprobaty 

1. Ogólny opis systemu

System Wavin QuickStream jest podciśnieniową instalacją do 

odwadniania dachów. O ile w tradycyjnych systemach odwod-

nieniowych odprowadzanie wody odbywa się wyłącznie dzię-

ki sile grawitacji, o tyle w systemie podciśnieniowym siła grawi-

tacji służy do wytworzenia podciśnienia w przewodach, co po-

woduje zwiększenie wydajności. Efekt podciśnieniowy uzysku-

je się poprzez uniemożliwienie zasysania powietrza do wpustów 

dachowych podczas opadów o natężeniu zbliżonym do oblicze-

niowego. Wpust dachowy ze specjalnie zaprojektowaną prze-

grodą powietrza powoduje, że do środka przewodów zasysa-

na jest tylko woda, bez powietrza, dzięki czemu może zajść 

efekt podciśnieniowy (rys. 1 i 2). Energia potrzebna do pokona-

nia oporów przy zwiększonych prędkościach przepływu w prze-

wodach jest uzyskiwana dzięki wykorzystaniu różnicy wysokości 

pomiędzy poziomem zamontowania wpustu dachowego a wy-

lotu do odbiornika (miejscem przejścia na układ bezciśnienio-

wy). Zwiększona prędkość przepływu i uniemożliwienie zasysa-

nia powietrza powoduje, że uzyskujemy znaczny wzrost wydaj-

ności instalacji przy znacznym zmniejszeniu średnic przewodów, 

w porównaniu z systemem grawitacyjnym.

W skład systemu wchodzą następujące elementy:

 wpusty dachowe – model zależny od konstrukcji i pokrycia 

dachu (więcej w pkt 6),

 rury i kształtki z HDPE – zakres średnic 40-315 mm (patrz 

pkt 7),

 system mocowania – stalowa szyna montażowa, uchwyty, 

zawiesia itp. (patrz pkt 8).

Elementy stosowane w systemie QuickStream są produkowane 

zgodnie z normami:

 rury i kształtki HDPE (zakres średnic 40÷315 mm):

– norma PN-EN 1519 – „Systemy przewodów rurowych 

z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto-

ści i ścieków wewnątrz konstrukcji budowli”. Elementy są 

oznaczone znakiem „BD”, czyli mogą być stosowane za-

równo w instalacjach montowanych wewnątrz, jak i na 

zewnątrz budynku, a także mogą być układane w ziemi 

w odległości do 1 m od ścian zewnętrznych obiektu oraz 

zalewane w betonie;

– aprobaty techniczne IBDiM nr AT/2008-03-1441 oraz 

AT/2005-03-1894.

 wpusty dachowe: PN-EN 1253 – „Wpusty ściekowe 

w budyn kach”.

 Dostępne są następujące modele wpustów: UV 53, UV 69, 

UV 107, UV 122, QS 75, QSPE 75 i QSMP 75.

Rys. 1. Grawitacyjny wpust 

dachowy. 

Rys. 2. Podciśnieniowy wpust 

dachowy.

Rys. 3. Elementy systemu Wavin 

QuickStream

Poziomy przewód 

zbiorczy

Rura 

spustowa

Króciec 

wpustu

Podłączenie 

wpustu

Wpust dachowy

Wylot
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 elementy systemu mocowania: aprobata AT-15-7072/2006 

oraz normy PN-76/H-93461, PN-ISO 8992, PN-H-74200, 

PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 2320, PN-EN 845-1, 

PN-EN ISO 898-1, ISO 898-2.

 Asortyment jest bardzo bogaty i obejmuje m.in.: uchwyty 

zwykłe i kompletne, szyny montażowe, zawiesia do szyn, na-

krętki i pręty gwintowane oraz dodatkowe elementy wykorzy-

stywane w mocowaniu przewodów.

 Na życzenie do każdej dostarczanej partii towaru wystawiana 

jest deklaracja zgodności z ww. normami.

Dobór instalacji jest każdorazowo dokonywany przez specjali-

stów firmy Wavin na podstawie dostarczonych przez klienta da-

nych. Wykorzystywane jest w tym celu specjalistyczne oprogra-

mowanie, generujące rysunki aksonometryczne oraz zestawie-

nia materiałów.

W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji prosimy 

o kontakt pod adresem e-mailowym: qs@wavin.pl lub pod nu-

merami telefonów: 061 891 12 43 lub 44.

Należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 1. Zabezpieczyć rury przed możliwością uszkodzenia podczas 

transportu i składowania.

 2. Najlepiej składować i transportować rury w paczkach.

 3. Pojedyncze rury najlepiej transportować i składować, pakując 

w paczki z min. pięcioma punktami podparcia.

 4. Nie rozładowywać rur poprzez zsuwanie z paczki, gdyż mo-

że to spowodować uszkodzenie końcówki rury. Nie należy rur 

ciągnąć po ziemi/posadzce.

 5. Unikać punktowych obciążeń rury podczas transportu, skła-

dowania i podnoszenia.

 6. Używać szerokich pasów ładunkowych do przenoszenia rur.

 7. Unikać wyginania rur.

 8. Nie składować luźnych rur w warstwach o wysokości więk-

szej niż 1 m.

 9. Zabezpieczyć rury przed działaniem agresywnych czynników 

chemicznych oraz wysoką temperaturą.

 10. W przypadku długiego składowania rury najlepiej przykryć fo-

lią, zapewniając jednocześnie możliwość naturalnej wentylacji.

Jeżeli wszystkie powyższe warunki będą spełnione, montaż in-

stalacji będzie łatwiejszy. Stosowanie brudnych, powyginanych 

lub uszkodzonych rur negatywnie wpływa na jakość instalacji 

oraz wydłuża czas montażu.

 Zachować czystość kształtek poprzez:

– wyjmowanie z opakowania tuż przed użyciem,

– magazynowanie w pomieszczeniach w budynku lub 

w kontenerach.

 Magazynować kształtki z elementami gumowymi w chłodnym 

miejscu, unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

2. Wytyczne do 

projektowania

3. Transport, składowanie 

i obchodzenie się z materiałami

3.1. Rury

3.2. Kształtki i akcesoria

Rys. 4. Składowanie rur w paczkach

Rys. 5. Rozpakowywać 

kształtki tuż przed użyciem

1. Ogólny opis.../2. Wytyczne do projektowania/3. Transport...
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W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu podciśnienio-

wego Wavin QuickStream konieczne jest spełnienie kilku – po-

danych poniżej – ogólnych zasad związanych z projektowaniem 

i wykonawstwem instalacji.

 1. Montaż systemu zgodnie z projektem.

 2. Montaż przewodów zgodnie z wytycznymi firmy Wavin.

 3. Przewody poziome prowadzone bez spadku.

 4. Przewody prowadzone bez zasyfonowania.

 5. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia przewodów resztkami 

materiałów.

 6. Stosować kolana i trójniki o kącie 45°.

 7. Stosować wyłącznie redukcje ekscentryczne (mimośrodowe).

 8. Kielichy kompensacyjne montować tylko w miejscach zazna-

czonych na rysunkach.

 9. Mocować wpusty dachowe i system przewodów zgodnie 

z wytycznymi firmy Wavin.

10. Nie włączać przewodów instalacji grawitacyjnej do systemu 

podciśnieniowego.

11. Przy przejściu z systemu podciśnieniowego na sys-

tem grawitacyjny dobrać odpowiednią średnicę przewodu 

odpływowego.

12. Używać rur i kształtek z odpowiedniego materiału.

Do każdego systemu QuickStream firma Wavin wykonuje, przy 

zastosowaniu specjalnego oprogramowania komputerowego, 

obliczenia hydrauliczne i dostarcza opracowanie techniczne. 

Zmiany w stosunku do przyjętych w opracowaniu założeń mogą 

mieć wpływ na zmianę parametrów obliczeniowych i wydajność 

instalacji. Oznacza to, że instalacja musi być wykonana zgodnie 

z dostarczonymi przez Wavin rysunkami, gdyż w przeciwnym 

wypadku system może nie funkcjonować prawidłowo. Wszelkie 

zmiany powinny być na bieżąco uzgadniane ze specjalistami ds. 

systemu QuickStream firmy Wavin.

4.1. Montaż systemu zgodnie z projektem

12 podstawowych zasad

4. Ogólne wskazówki 

montażowe

Rys. 6. Przykładowy rysunek instalacji

4. Ogólne wskazówki montażowe
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4. Ogólne wskazówki montażowe

4.2. Montaż przewodów zgodnie z wytycznymi fi rmy Wavin

Poprawne wykonanie instalacji zależy od właściwego obchodze-

nia się z materiałami, prawidłowego łączenia rur i kształtek oraz 

ich odpowiedniego mocowania. Wykonawstwo zgodne z dobrą 

praktyką budowlaną jest więc warunkiem prawidłowego monta-

żu instalacji. W następnych punktach opisano zasady prawidło-

wego montażu systemu.

Nie jest wymagany montaż przewodów poziomych ze spad-

kiem, żeby następował przepływ wody deszczowej do rury spu-

stowej, gdyż mamy do dyspozycji „energię hydrauliczną”, któ-

rej wartość jest równa mniej więcej wysokości budynku, a która 

powoduje powstawanie efektu podciśnieniowego.

Niewielki spadek przewodu nie jest jednak niekorzystny dla 

systemu.

Dla ułatwienia montażu Wavin zaleca układanie przewodów bez 

spadku, jeżeli jednak korzystne jest ułożenie instalacji ze spad-

kiem (np. w celu opróżniania się z wody przewodów prowadzo-

nych w warstwie izolacji termicznej na stropie), nie należy prze-

kraczać wartości spadku 1,0% (1:100).

Ujemny spadek przewodu albo kolano skierowane w górę 

w kierunku przepływu spowoduje powstanie syfonu. W syste-

mach podciśnieniowych nie jest to wskazane, gdyż podczas na-

pełniania się instalacji wodą może wystąpić problem blokowania 

przepływu przez korek powietrzny, co skutkować będzie opóź-

nieniem w wystąpieniu efektu podciśnieniowego.

Wszystkie końce rur powinny być sprawdzone i oczyszczo-

ne z wiórów. Wióry, resztki materiałów i inne zanieczyszcze-

nia (np. resztki wełny mineralnej lub styropianu z dachu) mo-

gą mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie sys-

temu (tworzenie się zatorów). Preferowane są połączenia z mu-

fą elektrooporową, jednakże zgrzewanie doczołowe jest również 

dozwoloną metodą łączenia rur i kształtek z HDPE w systemie 

Wavin QuickStream.

Kolano o kącie 90° ma znacznie większe opory miejsco-

we niż 2 kolana o kącie 45°. Z tego względu w systemie 

Wavin QuickStream stosowane są wyłącznie kolana o kącie 45° 

(rys. 10) z wyjątkiem kolan montowanych bezpośrednio pod 

wpustami – tutaj mogą być stosowane kolana o kącie 90°. Z te-

go samego powodu stosowane są wyłącznie trójniki o kącie 45° 

(rys. 11).

4.3. Przewody poziome prowadzone bez spadku

4.4. Przewody prowadzone bez zasyfonowania

4.5. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia 

przewodów resztkami materiałów

Rys. 7. Ujemny spadek – ŹLE Rys. 8. Kolano skierowane w górę – ŹLE

Rys. 9. Niewłaściwie i prawidłowo obcięta rura

4.6. Stosować kolana i trójniki o kącie 45°
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4. Ogólne wskazówki montażowe

Zainstalowany system jest narażony na zmiany temperatur i ob-

ciążenia dynamiczne. Wszelkie drgania i przemieszczenia prze-

wodów, powstające podczas pracy częściowo napełnionych ru-

rociągów, muszą być odpowiednio stłumione. Jeżeli to jest moż-

liwe, to należy wykonać wszystkie połączenia w sposób odpor-

ny na rozciąganie.

Przy zastosowaniu HDPE warunek ten jest spełniony, gdyż połą-

czenie zgrzewane jest wystarczająco wytrzymałe. Z tego wzglę-

du stosowanie kielichów kompensacyjnych na przewodach pro-

wadzonych poziomo nie jest wymagane. Na przewodach pro-

wadzonych pionowo z reguły stosuje się kielichy kompensacyj-

ne, gdyż ułatwia to wykonanie sztywnego punktu zamocowa-

nia instalacji.

Firma Wavin nie zaleca stosowania zasady naturalnej kompen-

sacji przewodów w systemach Wavin QuickStream.

Więcej na temat zasad mocowania przewodów podano w roz-

dziale 8.

Zmiany średnicy przewodów w systemie Wavin QuickStream 

należy wykonywać, wykorzystując redukcje ekscentryczne (mi-

mośrodowe). Dla sprawnego usuwania powietrza z instalacji gó-

ra przewodu musi pozostawać na tym samym poziomie mimo 

zmiany średnicy.

Niedozwolone jest zmniejszanie średnicy przewodu poziomego, 

patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody.

Montaż redukcji na przewodach pionowych powinien być wyko-

nany w taki sposób, żeby ścianka przewodów była w stałej od-

ległości od ściany, niezależnie od średnicy przewodu. Ułatwia to 

montaż instalacji oraz przyspiesza wystąpienie efektu podciś-

nie niowego (rys. 13).

4.7. Stosować wyłącznie redukcje 

ekscentryczne (mimośrodowe)

4.8. Kielichy kompensacyjne montować tylko 

w miejscach zaznaczonych na rysunkach

Rys. 10. Stosować wyłącznie kolana 2 x 45º Rys. 11. Stosować wyłącznie trójniki 45º

Rys. 12. Stosować wyłącz-

nie redukcje ekscentrycz-

ne – góra przewodu na tym 

samym poziomie

Rys. 13. Montaż redukcji na przewodach pionowych – ścianka przewo-

dów w stałej odległości od ściany
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Jednym z najważniejszych elementów systemu są wpusty da-

chowe – niewłaściwy lub niekompletny ich montaż może po-

wodować kondensację i/lub przecieki. Szczegółowe wytyczne 

montażowe dotyczące wpustów są zawarte w rozdziale 6.

W większości przypadków przewody poziome systemu 

Wavin QuickStream są montowane pod dachem obiektu. Firma 

Wavin zaprojektowała specjalny rodzaj uchwytów, ułatwiający 

montaż przewodów poziomych. Szczegółowe wytyczne monta-

żowe przewodów podano w rozdziale 8.

Jakiekolwiek włączenie przewodu instalacji grawitacyjnej do sys-

temu podciśnieniowego jest niedopuszczalne, gdyż spowoduje 

zasysanie powietrza do systemu, a w konsekwencji nieprawidło-

wą jego pracę (zasysanie powietrza będzie powodować przery-

wanie pracy systemu jako układu podciśnieniowego).

Należy również zwracać uwagę na ewentualne podłączanie do-

datkowych wpustów do istniejącego systemu podciśnieniowe-

go lub zwiększanie powierzchni spływu do wpustów (np. rozbu-

dowa obiektu). W takiej sytuacji należy każdorazowo zwrócić się 

do specjalistów firmy Wavin w celu określenia możliwości adap-

tacji istniejącego systemu do zmienionych warunków.

Dla zabezpieczenia się przed możliwością podtopienia insta-

lacji/sieci kanalizacji zewnętrznej należy sprawdzić, czy przyję-

ty w miejscu zmiany systemu podciśnieniowego na system gra-

witacyjny przewód/odbiornik wody deszczowej został dobrany 

prawidłowo (odpowiednia przepustowość/pojemność).

Wytyczne odnośnie maksymalnej przepustowości przewodów 

odpływowych zostały podane w rozdziale 10.

4.9. Mocować wpusty dachowe i system 

przewodów zgodnie z wytycznymi fi rmy Wavin

4.10. Nie włączać przewodów instalacji 

grawitacyjnej do systemu podciśnieniowego

4.11. Przy przejściu z systemu podciśnieniowego na system grawitacyjny 

dobrać odpowiednią średnicę przewodu odpływowego

4.12. Używać rur i kształtek z odpowiedniego materiału

5.1. Ogólne zalecenia montażowe

Ponieważ w systemie podciśnieniowym występują zarówno 

pod-, jak i nadciśnienia, a także znaczne naprężenia, należy sto-

sować wyłącznie materiały specyfikowane i zalecane przez fir-

mę Wavin. W przypadku konieczności zastosowania innych ma-

teriałów należy skontaktować się ze specjalistami ds. systemu 

Wavin QuickStream.

Ponieważ system Wavin QuickStream służy do odprowadzania 

wody deszczowej nie tylko przy silnych opadach, dlatego zale-

ca się zakorkowanie wpustów na czas montażu instalacji, gdyż 

w przeciwnym wypadku do środka przewodów mogą się do-

stać różnego rodzaju zanieczyszczenia, mogące powodować 

zatory przy małych przepływach wody.

Po zakończeniu prac montażowych na dachu i uprzątnięciu za-

nieczyszczeń można odkorkować wpusty. Jest niedopuszczal-

ne usuwanie zanieczyszczeń z dachu przez zamiatanie ich do 

środka wpustów dachowych!

4. Ogólne wskazówki montażowe/5. Zalecana kolejność montażu...

Rys. 14. Używać wyłącznie materiałów zaleca-

nych i specyfikowanych przez Wavin

5. Zalecana kolejność 

montażu instalacji
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5.2. Kolejność (etapy) montażu

6.1. Ogólne zalecenia montażowe

W większości sytuacji poziome przewody zbiorcze są instalowa-

ne pod dachem obiektu. W takim przypadku przykładowa kolej-

ność robót może wyglądać następująco:

 Wykonanie tymczasowej instalacji odwodnienia dachu (prze-

lewów awaryjnych) w celu uniknięcia ewentualnych proble-

mów związanych z zalewaniem budynku.

 Montaż wpustów dachowych w wyznaczonych w projekcie 

miejscach oraz zgodnie z wytycznymi firmy Wavin.

 Zakorkowanie wpustów w celu uniknięcia możliwości dosta-

wania się zanieczyszczeń lub wody do środka przewodów.

 Montaż pokrycia dachowego i połączenie go z wpustami.

 Podwieszenie do konstrukcji dachu szyny montażowej wraz 

z uchwytami (rozdział 8).

 Montaż przewodów poziomych i połączenie z króćcami od-

pływowymi wpustów dachowych, montaż rury spustowej.

 Sprawdzenie systemu mocowania. Pamiętać o punktach 

stałych!

 Wykonanie połączenia z odbiornikiem wody deszczowej.

 Sprawdzenie, czy odbiornik jest w stanie przyjąć obliczenio-

wą ilość wody (tabela w rozdziale 10).

 Przeprowadzenie próby szczelności instalacji – jeśli jest wy-

magana (rozdział 11).

 Uprzątnięcie dachu z zanieczyszczeń.

 Odkorkowanie wpustów dachowych.

 Demontaż tymczasowej instalacji odwodnienia dachu.

Przewody układane pod posadzką lub chowane w ścianach 

muszą zostać poddane próbie szczelności przed ich zalaniem 

betonem. Należy je również zabezpieczyć przed możliwością 

dostania się do ich środka np. betonu, zaprawy murarskiej itp. 

Końcówki rur muszą zostać zabezpieczone przed możliwością 

ich uszkodzenia.

Jednym z elementów systemu podciśnieniowego są wpusty da-

chowe. Powinny one zostać zamontowane dokładnie w miej-

scach przewidzianych w projekcie, czyli we wszystkich najniż-

szych punktach dachu, ale przynajmniej 0,5 m od okapu/ścianki 

attykowej. Na odcinku między wpustem dachowym a okapem 

zaleca się wykonanie kontrspadku o nachyleniu 0-3° w kierun-

ku wpustów.

Wszystkie wpusty systemu Wavin QuickStream są wyposażo-

ne w przegrodę powietrza, uniemożliwiającą dostawanie się 

powiet rza do instalacji. Usuwanie przegrody powietrza (wpusty 

metalowe) lub zaślepki rewizyjnej (wpusty tworzywowe) jest nie-

dopuszczalne, gdyż spowoduje drastyczny spadek wydajności 

systemu.

Przy osadzaniu wpustu w dachu można wykorzystać gotowy 

blok styropianowy dostarczany przez Wavin (opcjonalnie) lub 

osadzić wpust bezpośrednio w izolacji układanej na dachu.

W zależności od przeznaczenia obiektu i warunków klimatycz-

nych można zastosować ogrzewanie elektryczne wpustów (roz-

dział 6.6.).

We wszystkich przypadkach, przez odpowiednie zamocowanie 

wpustów, musi zostać wyeliminowana możliwość przenoszenia 

drgań lub przesunięć na króciec odpływowy. Wytyczne moco-

wania podano w rozdziale 8.

Wraz z wpustami lub dokumentacją opracowaną przez Wavin 

są dostarczane szczegółowe rysunki montażu wpustów w da-

chu, w zależności od jego rodzaju.

5. Zalecana kolejność montażu instalacji/6. Montaż wpustów dachowych

Rys. 15. Lokalizacja wpustu minimum 0,5 m od okapu/ścianki attykowej 

(kontrspadek 0-3°). 

Szczególną uwagę należy zwrócić na pozostałości cemen-

tu, gdyż po dostaniu się do instalacji i zmieszaniu z wodą może 

na trwałe osadzić się w przewodach, znacznie redukując prze-

pustowość instalacji. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że w cza-

sie wykonywania prac na dachu doszło do zanieczyszcze-

nia instalacji, to zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z wnętrza 

przewodów przed zakończeniem prac montażowych systemu 

Wavin QuickStream.

6. Montaż wpustów 

dachowych
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Poniżej przedstawiono ogólne wskazówki montażowe (mogą się 

one nieznacznie różnić w zależności od rodzaju zastosowane-

go wpustu).

 Sprawdzić prawidłowe ułożenie uszczelki w króćcu przyłącze-

niowym do wpustu (dotyczy wpustów z króćcem gwintowa-

nym). Przykręcić złączkę – wystarczy silne dokręcenie ręką. 

Jeżeli wpust ma być ogrzewany elektrycznie, należy przed 

przykręceniem złączki przylepić od spodu element grzejny.

 Wpust QSPE 75 posiada króciec o średnicy 75 mm wyko-

nany z PE, dlatego nie jest potrzebna dodatkowa złączka na 

połączenie z instalacją.

 Zdemontować górne elementy wpustu (kosz osłonowy, prze-

groda powietrza itp.) i schować do czasu ponownego ich 

montażu, po zakończeniu prac na dachu.

 W miejscu montażu wpustu wyciąć w izolacji dachu zagłębie-

nie o odpowiednim rozmiarze – można również użyć gotowe-

go bloku styropianowego dostarczanego (opcjonalnie) przez 

Wavin.

 Osadzić blok styropianowy lub element wpustowy w przy-

gotowanym zagłębieniu. Wpust może być osadzony równo 

lub do około 10 mm niżej od górnej powierzchni izolacji da-

chu, ale w żadnym przypadku nie może wystawać ponad tę 

izolację.

 Zamontować wpust.

 Typ 1: do dachów krytych membraną PVC/EPDM

 Jeżeli jest taka konieczność, wpust może zostać przymoco-

wany do dachu czterema wkrętami.

 Uszczelnienie wpustu z membraną dachową jest uzyskane 

dzięki skręceniu membrany między elementem wpustowym 

i kołnierzem dociskowym.

 Należy starannie oczyścić te elementy z ewentualnych zabru-

dzeń i sprawdzić ułożenie uszczelki (jeżeli jest w komplecie – 

zależne od modelu wpustu).

 Jeżeli w miejscu montażu wpustu znajduje się styk dwóch 

pasów membrany dachowej, należy najpierw przygotować 

fartuch z kawałka membrany, o wymiarze kwadratu od 0,6 

do 1,0 m. Następnie fartuch zamontować do wpustu, a po-

tem połączyć z membraną izolacji dachu, przyciętą na odpo-

wiedni wymiar.

 Typ 2: do dachów krytych papą termozgrzewalną

 Osadzić wpust na warstwie papy podkładowej. Jeżeli jest ta-

ka konieczność, wpust może zostać przymocowany do da-

chu czterema wkrętami. Oczyścić (odtłuścić) powierzch-

nię stalowego kołnierza od wpustu, używając odpowiednich 

środków czyszczących. Zgrzać papę nawierzchniową z koł-

nierzem wpustu. Zwrócić uwagę na odpowiednie podgrzanie 

papy!

 Typ 3: do rynny stalowej

 Wpust systemu Wavin QuickStream jest montowany w rynnie 

stalowej przy użyciu przeciwkołnierza oraz śrub. Między prze-

ciwkołnierz i kołnierz elementu wpustowego, z obu stron bla-

chy rynny, są wkładane uszczelki gumowe, które po odpo-

wiednim skręceniu śrubami kołnierzy gwarantują szczelność 

połączenia.

 Zakorkować wlot do wpustu, używając zaślepki dostar-

czanej wraz z wpustem (niektóre modele), w celu zabez-

pieczenia instalacji przed możliwością dostania się do niej 

zanieczyszczeń.

 Wykonać połączenie króćca odpływowego wpustu z pozio-

mym przewodem zbiorczym.

 Usunąć z dachu zanieczyszczenia/pozostałości po pracach 

montażowych.

 Usunąć zaślepki z wpustów i zamontować brakujące elemen-

ty (przegroda powietrza, kosz osłonowy itp.). Przykręcić śruby 

i nakrętki kluczem dynamometrycznym – siła docisku powin-

na wynosić 5÷10 Nm.

Jeżeli jako układ awaryjnego odwodnienia dachu (przelewy 

awaryjne) został przewidziany system podciśnieniowy, należy 

wziąć pod uwagę następujące elementy.

 Typowy wpust systemu Wavin QuickStream może zostać wy-

korzystany jako wpust awaryjny dzięki zamontowaniu go wy-

żej od wpustu podstawowego, wykorzystując np. dodatkowy 

blok styropianowy, albo dzięki zastosowaniu dodatkowego 

pierścienia spiętrzającego, montowanego we wpuście znaj-

dującym się na tej samej wysokości co wpust podstawowy.

 Pierścień jest dostępny do modeli wpustów QSPE 75 

i QSMP 75. Wykonany jest z tworzywa, a jego wysokość 

można regulować przez przycięcie na żądany wymiar w za-

znaczonych miejscach (rysunek 16).

6.2. Montaż wpustów awaryjnego systemu odwodnienia dachu

6. Montaż wpustów dachowych

Rys. 16. Pierścień spiętrzający do wpustu awaryjnego 

QSPE 75 i QSMP 75
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• Wpust awaryjny nie powinien być lokalizowany w najniższych 

miejscach dachu, żeby uniknąć możliwości jego zatkania 

przez zanieczyszczenia oraz żeby nie utrudniać swobodnego 

przepływu wody między wpustami systemu podstawowego.

• Projektant dachu/obiektu powinien określić maksymalny po-

ziom zwierciadła wody, jaki może być przeniesiony przez kon-

strukcję dachu. Firma Wavin dostarczy informację o minimal-

nej wysokości wyniesienia wpustu awaryjnego ponad po-

ziom wpustu podstawowego, żeby zapewnić prawidłową 

pracę obu systemów. Zwykle ta różnica wysokości wynosi 

50÷60 mm.

• Wylot z systemu awaryjnego powinien być wyprowadzony na 

zewnątrz przez ścianę obiektu, ponad poziomem terenu.

Wpusty systemu Wavin QuickStream są dostępne w różnych 

wykonaniach materiałowych. Ponadto można wyodrębnić 3 ty-

py konstrukcji wpustów, w zależności od rodzaju zastosowane-

go pokrycia dachowego.

Typ 1: do dachów krytych membraną 

PVC/EPDM

Uszczelnienie połączenia z membraną jest uzyskane dzięki skrę-

ceniu membrany między elementem wpustowym i kołnierzem 

dociskowym.

Typ 2: do dachów krytych papą 

termozgrzewalną

Wpust jest dostarczany z kołnierzem stalowym, do którego jest 

bezpośrednio dogrzewana papa termozgrzewalna.

Typ 3: do rynny stalowej

Uszczelnienie połączenia z blachą rynny jest uzyskane dzięki za-

stosowaniu uszczelek gumowych, które wraz z blachą koryta są 

skręcane między kołnierzami: od dołu – przeciwkołnierzem, od 

góry – kołnierzem elementu wpustowego.

Ponadto dostępne są dodatkowe akcesoria:

 blok termoizolacyjny ze styropianu,

 bariera przeciwwilgociowa (do wpustów podwójnych),

 elektryczny element grzejny,

 złączki połączeniowe do wpustów – proste i kolankowe (do 

wpustów poziomych).

Szczegółowe instrukcje montażowe są dostarczane w komple-

cie z wpustami systemu Wavin QuickStream.

Tabela 1. Przegląd wpustów systemu Wavin QuickStream: D = dostępny, N = niedostępny

6.3. Rodzaje wpustów dachowych

6. Montaż wpustów dachowych

Symbol 
wpustu

Materiał 
wpustu

Króciec 
wpustu

Typ wpustu
Zakres średnic rury od-

pływowej wpustu
Maks. 

przepływ

1 (PVC) 2 (papa) 3 (rynna) Dmin Dmax l/s

UV 53

(QS 56)

silumin/stal 

nierdzewna
2" D D D 40 mm 63 mm 12,0

UV 69

(QS 63)

silumin/stal 

nierdzewna
2 1/2" D D D 40 mm 75 mm 24,0

QS 75
silumin/stal 

nierdzewna
2 1/2" D D D 40 mm 75 mm 40,0

QSMP 75
PP/ABS/

stal nierdzewna
2 1/2" D D D 40 mm 75 mm 15,2

QSPE 75 PP/ABS/PE PE 75 mm D D N 40 mm 75 mm 17,5

UV 107

(QS 110)

silumin/stal 

nierdzewna

bosy króciec 

stalowy 110 mm
D N D 90 mm 110 mm 80,0

UV 122

(QS 125)

silumin/stal 

nierdzewna

bosy króciec 

stalowy 125 mm
D N D 90 mm 125 mm 100,0

Minimalna wysokość wynie-

sienia wpustu dachowego

Rys. 17. Przykład umieszczenia wpustu awaryjnego na 

podwyższeniu wykonanym z bloku styropianowego
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6.3.1. Tworzywowy wpust dachowy QSPE 75 

– typ 1

Uniwersalny wpust tworzywowy QSPE 75 posiada dolną część 

(element wpustowy) wykonaną z PE, co umożliwia bezpośrednie 

zgrzanie króćca wpustu z przewodem odpływowym.

Uwaga: Połączenie należy wykonywać wyłącznie przy użyciu 

mufy elektrooporowej!

Wpust posiada od góry zaślepkę rewizyjną, zamykaną na spe-

cjalne zaczepy, umożliwiającą szybkie i łatwe sprawdzenie wnę-

trza przewodu odpływowego.

Zintegrowany kołnierz dociskowy umożliwia połączenie wpustu 

z różnymi materiałami pokrycia dachowego (PVC/EPDM).

Wpust jest dostarczany w komplecie ze styropianowym blokiem 

izolacyjnym.

Jeżeli jest to wymagane, wpust może zostać dostarczony wraz 

z barierą przeciwwilgociową (tzw. wpust podwójny).

Elementy uniwersalnego wpustu tworzywowego QSPE 75:

1. zaślepka rewizyjna/przegroda powietrza,

2. element osłonowy górny,

3. kołnierz dociskowy z elementem osłonowym dolnym,

4. uszczelka,

5. element wpustowy wraz z króćcem.

6.3.2. Tworzywowy wpust dachowy QSPE 75 

– typ 2

Wpust tworzywowy QSPE 75, przeznaczony do montażu w da-

chach krytych papą termozgrzewalną, jest dostarczany wraz ze 

specjalnym, stalowym kołnierzem, który jest skręcany między 

elementem wpustowym i kołnierzem dociskowym.

Elementy wpustu tworzywowego QSPE 75 typ 2:

1. zaślepka rewizyjna/przegroda powietrza,

2. element osłonowy górny,

3. kołnierz dociskowy z elementem osłonowym dolnym,

4. kołnierz stalowy,

5. uszczelka,

6. element wpustowy wraz z króćcem.

Przy dachach krytych papą termozgrzewalną należy zwrócić 

uwagę, żeby warstwa papy nawierzchniowej zachodziła na sta-

lowy kołnierz wpustu na szerokość ok. 100 mm (licząc od ze-

wnętrznej średnicy kołnierza). Podczas zgrzewania górne ele-

menty wpustu powinny zostać zdemontowane w celu zabezpie-

czenia ich przed przypadkowym uszkodzeniem (nadtopieniem).

Rys. 18. Wpust 

QSPE 75 – typ 1

Rys. 19. Przykład 

montażu wpustu 

QSPE 75 – typ 1

(*) szerokość 

króćca wraz z mufą 

elektrooporową

Rys. 21. Przykład 

montażu wpustu 

QSPE 75 – typ 2

Rys. 20. Wpust 

QSPE 75 – typ 2

6. Montaż wpustów dachowych

(*) szerokość 

króćca wraz z mufą 

elektrooporową
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6.3.3. Metalowy wpust dachowy UV 53/69 

– typ 1

Metalowy wpust dachowy UV 53/69 – typ 1 przeznaczony jest 

do dachów krytych membraną PVC/EPDM. Oba rodzaje wpu-

stów mają te same wymiary, różnią się wyłącznie średnicą 

króćca.

Jeżeli jest to wymagane, wpust może zostać dostarczony wraz 

z barierą przeciwwilgociową (tzw. wpust podwójny).

Wpust składa się z następujących elementów:

1. kosz osłonowy (malowany silumin),

2. przegroda powietrza (malowany silumin),

3. kołnierz dociskowy (stal nierdzewna),

4. element wpustowy (stal nierdzewna),

5. złączka przyłączeniowa z PE (dostarczana osobno).

6.3.4. Metalowy wpust dachowy UV 53/69 

– typ 2

Metalowy wpust dachowy UV 53/69 – typ 2 przeznaczony jest 

do dachów krytych papą termozgrzewalną. Oba rodzaje wpu-

stów mają te same wymiary, różnią się wyłącznie średnicą 

króćca.

Wpust posiada szeroki, perforowany kołnierz stalowy, który jest 

zgrzewany między dwoma warstwami papy.

Składa się z następujących elementów:

1. kosz osłonowy (malowany silumin),

2. przegroda powietrza (malowany silumin),

3. element wpustowy (stal nierdzewna),

4. złączka przyłączeniowa z PE (dostarczana osobno).

Rys. 23. Przykład montażu 

wpustu UV 53/69 – typ 1

Rys. 22. Wpust 

UV 53/69 – typ 1

Rys. 25. Przykład montażu 

wpustu UV 53/69 – typ 2

Rys. 24. Wpust 

UV 53/69 – typ 2

6. Montaż wpustów dachowych
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6.3.5. Metalowy wpust dachowy UV 53/69 

– typ 3

Metalowy wpust dachowy UV 53/69 – typ 3 przeznaczony jest 

do montażu w rynnie stalowej. Oba rodzaje wpustów mają te 

same wymiary, różnią się wyłącznie średnicą króćca.

Wpust jest dostarczany wraz z kompletem uszczelek oraz 

przeciwkołnierzem.

Składa się z następujących elementów:

1. kosz osłonowy (malowany silumin),

2. przegroda powietrza (malowany silumin),

3. kołnierz dociskowy (stal nierdzewna),

4. element wpustowy (stal nierdzewna),

5. uszczelki EPDM oraz aluminiowy przeciwkołnierz,

6. złączka przyłączeniowa z PE (dostarczana osobno).

6.3.6. Metalowy wpust dachowy QS 75 

– typ 1

Metalowy wpust dachowy QS 75 – typ 1 przeznaczony jest do 

dachów krytych membraną PVC/EPDM.

Składa się z następujących elementów:

1. kosz osłonowy/przegroda powietrza (malowany silumin),

2. kołnierz dociskowy (stal nierdzewna),

3. element wpustowy (stal nierdzewna),

4. złączka przyłączeniowa z PE (dostarczana osobno).

Rys. 26. Wpust 

UV 53/69 – typ 3

Rys. 28. Wpust 

QS 75 – typ 1

Rys. 27. Przykład montażu wpustu UV 53/69 

– typ 3

Jeżeli to możliwe, w miejscu montażu wpustu 

należy dno rynny obniżyć o 3-4 mm.

Rys. 29. Przykład montażu wpustu QS 75 – typ 1

6. Montaż wpustów dachowych

8 otworów ø7 mm
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6.3.7. Metalowy wpust dachowy QS 75 – typ 2

Metalowy wpust dachowy QS 75 – typ 2 przeznaczony jest do 

dachów krytych papą termozgrzewalną.

Wpust posiada szeroki, perforowany kołnierz stalowy, który jest 

zgrzewany między dwiema warstwami papy.

Składa się z następujących elementów:

1. kosz osłonowy/przegroda powietrza (malowany silumin),

2. element wpustowy (stal nierdzewna),

3. złączka przyłączeniowa z PE (dostarczana osobno).

6.3.8. Metalowy wpust dachowy QS 75 – typ 3

Metalowy wpust dachowy QS 75 – typ 3 przeznaczony jest do 

montażu w rynnie stalowej.

Wpust jest dostarczany wraz z kompletem uszczelek oraz 

przeciwkołnierzem.

Składa się z następujących elementów:

1. kosz osłonowy/przegroda powietrza (malowany silumin),

2. element wpustowy (stal nierdzewna),

3. uszczelki EPDM oraz aluminiowy przeciwkołnierz,

4. złączka przyłączeniowa z PE (dostarczana osobno).

Rys. 32. Wpust 

QS 75 – typ 3

Rys. 30. Wpust 

QS 75 – typ 2

Rys. 31. Przykład montażu wpustu 

QS 75 – typ 2

Rys. 33. Przykład montażu wpustu QS 75 – typ 3

Jeżeli to możliwe, w miejscu montażu wpustu należy dno rynny obni-

żyć o 3-4 mm.

6. Montaż wpustów dachowych

8 otworów ø7 mm
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6.3.9. Metalowo-tworzywowy wpust dacho-

wy QSMP 75 – typ 1 i 2

Metalowo-tworzywowy wpust dachowy QSMP 75 – typ 1 i 2 

przeznaczony jest do dachów krytych membraną PVC/EPDM 

lub papą termozgrzewalną.

Membrana PVC/EPDM jest skręcana między kołnierzami wpu-

stu, natomiast papa jest zgrzewana z elementem wpustowym.

Wpust składa się z następujących elementów:

1. zaślepka rewizyjna/przegroda powietrza,

2. element osłonowy górny,

3. kołnierz dociskowy z elementem osłonowym dolnym,

4. uszczelka,

5. element wpustowy (stal nierdzewna),

6. złączka przyłączeniowa z PE (dostarczana osobno).

Jeżeli wpust jest montowany w dachu krytym papą termozgrze-

walną, nie należy montować uszczelki (element nr 4) pomiędzy 

kołnierzem dociskowym (3) a elementem wpustowym (5).

6.3.10. Metalowo-tworzywowy wpust dacho-

wy QSMP 75 – typ 3

Metalowo-tworzywowy wpust dachowy QSMP 75 – typ 3 prze-

znaczony jest do montażu w rynnie stalowej.

Wpust jest dostarczany wraz z kompletem uszczelek oraz 

przeciwkołnierzem.

Składa się z następujących elementów:

1. zaślepka rewizyjna/przegroda powietrza,

2. element osłonowy górny,

3. kołnierz dociskowy z elementem osłonowym dolnym,

4. element wpustowy (stal nierdzewna),

5. uszczelki EPDM oraz aluminiowy przeciwkołnierz,

6. złączka przyłączeniowa z PE (dostarczana osobno).

Rys. 34. Wpust 

QSMP 75 – typ 

1 i 2

Rys. 37. Wpust 

QSMP 75 – typ 3

Rys. 35. Przykład montażu wpustu 

QSMP 75 – typ 1
Rys. 38. Przykład montażu wpustu QSMP 75 – typ 3

Jeżeli to możliwe, w miejscu montażu wpustu należy dno rynny obniżyć 

o 3-4 mm.

Rys. 36. Przykład montażu wpustu 

QSMP 75 – typ 2

6. Montaż wpustów dachowych

8 otworów ø7 mm
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6. Montaż wpustów dachowych

6.4. Bariera przeciwwilgociowa

6.6. Elektryczne ogrzewanie wpustów

Jako dodatkowe wyposażenie do wpustów dachowych syste-

mu Wavin QuickStream można zamówić barierę przeciwwilgo-

ciową, służącą do wykonania szczelnego przejścia króćca od-

pływowego z wpustu przez warstwę paroizolacyjną dachu (tzw. 

wpust podwójny).

Folia paroizolacyjna jest skręcana między dwoma kołnierzami, 

montowanymi na płycie żelbetowej lub blasze trapezowej (zależ-

nie od konstrukcji dachu), natomiast w miejscu przejścia króćca 

znajduje się uszczelniający o-ring.

Elektryczny element grzejny jest wyposażeniem dodatkowym 

do wpustów systemu Wavin QuickStream.

Zapobiega on możliwości zamarznięcia wpustu w przypadku 

opadów marznącego deszczu, topnienia i ponownego zama-

rzania śniegu lub lodu itp. Jest elementem samoregulującym, 

dostosowującym moc grzania do temperatury otoczenia, zale-

ca się jednak wykonanie zewnętrznego układu sterującego za-

łączaniem/wyłączaniem ogrzewania na podstawie pomiaru tem-

peratury zewnętrznej.

Montaż odbywa się przez naklejenie elementu grzejnego (folia 

samoprzylepna) od spodu na oczyszczony element wpustowy. 

Tak przygotowany wpust jest osadzany w warstwie izolacji ter-

micznej dachu/bloku styropianowym.

Element grzejny jest zasilany prądem 230 VAC, moc grzewcza 

jest zmienna i wynosi od 3 W (stan spoczynku, np. okres letni) 

do maks. 18 W.

Rys. 39 i 40. Bariera przeciwwilgociowa

Rys. 41. Elektryczny element grzejny

W zależności od zastosowanej izolacji przeciwwodnej stosowa-

ny jest odpowiedni, typowy model wpustu dachowego, dodat-

kowo wyposażony w rurę osłonową i kratkę.

Rura osłonowa o średnicy zewnętrznej 230 mm i wysoko-

ści 400 mm jest wykonana z PE i standardowo jest dostarcza-

na bez perforacji. Docięcie rury na odpowiednią wysokość oraz 

umiejscowienie otworów należy każdorazowo dopasować do 

wysokości i rodzaju warstw dachowych.

W dolnej części rury, stykającej się z wpustem, należy wykonać 

otwory/szczeliny umożliwiające swobodny spływ wody do wpu-

stu po izolacji.

Na życzenie firma Wavin może dostarczyć na budowę rurę osło-

nową przyciętą na żądany wymiar i z odpowiednim owierceniem 

– konieczne jest wówczas dostarczenie szczegółowych przekro-

jów przez warstwy dachowe!

Zwieńczeniem rury osłonowej jest okrągła kratka z tworzywa 

sztucznego, w kolorze czarnym, o klasie wytrzymałości A15.

Uwaga: powyższe rozwiązanie nie nadaje się do zastosowa-

nia na parkingach!

6.5. Elementy do wpustów systemu Wavin QuickStream montowanych 

w dachach „zielonych”, dachach odwróconych lub tarasach
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1. Sprawdzić warunki otoczenia.

Jeżeli temperatura otoczenia jest poniżej 

5ºC i/lub panuje deszczowa lub wietrzna 

pogoda, należy zwrócić szczególną uwa-

gę na warunki pracy, tzn. łączone ele-

menty muszą być suche oraz musi zo-

stać osiągnięta odpowiednia temperatura 

zgrzewania.

2. Sprawdzić stan techniczny 
zgrzewarki (rys. 42).

Należy sprawdzić ogólny stan urządzenia, 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

płytę grzewczą – czy nie jest uszkodzo-

na, wózki – czy są ustawione osiowo, wy-

posażenie – czy jest kompletne, elementy 

ruchome – czy przesuwają się swobod-

nie, noże tnące struga – czy są wystar-

czająco ostre, kable i połączenia elek-

tryczne – czy są nieuszkodzone.

7. Łączenie rur i kształtek

7. Łączenie rur i kształtek

7.1. Obcinanie rur polietylenowych

7.3. Zgrzewanie doczołowe

7.2. Zasady zgrzewania rur i kształtek polietylenowych

Najlepszą metodą jest stosowanie specjalnego obcinaka do 

rur z tworzyw sztucznych. Obcięta w ten sposób rura ma pro-

ste i równe krawędzie. Można również do tego celu używać pi-

ły, jednak wtedy należy zwrócić uwagę na obcięcie rury pod ką-

tem prostopadłym do jej osi – w tym celu można założyć na rurę 

uchwyt i wykorzystać go jako prowadnicę ostrza.

Po obcięciu zawsze należy oczyścić końcówkę rury ze ścinków 

i zadziorów.

Zgrzewanie doczołowe jest najtańszą metodą łączenia rur poli-

etylenowych. Prawidłowo wykonane połączenie doczołowe po-

siada wytrzymałość porównywalną z wytrzymałością rury.

W tej technice zgrzewania końce dwóch rur, dwóch kształtek 

lub rury i kształtki są łączone przez równoczesne nadtopienie 

ścianek obu elementów (nadtapiane są tylko krawędzie), a na-

stępnie dociśnięcie z odpowiednią siłą.

Zgrzewanie takie może zostać wykonane tylko przy użyciu od-

powiedniego urządzenia.

Asortyment wyrobów z polietylenu w systemie 

Wavin QuickStream obejmuje rury, kształtki (łączone z rurą na 

styk) i mufy elektrooporowe. 

Uwaga: polietylen nie nadaje się do łączenia przez klejenie!

Dla uzyskania połączenia dobrej jakości, podczas zgrzewa-

nia polietylenu, należy zwrócić uwagę na cztery podstawowe 

parametry:

1. odpowiednią temperaturę zgrzewania,

2. odpowiednią siłę docisku,

3. odpowiedni czas grzania i chłodzenia,

4. odpowiednie przygotowanie (oczyszczenie) złącza 

przed zgrzewaniem.

W obu powszechnie stosowanych metodach zgrzewania po-

lietylenu, elektrooporowej i doczołowej, ww. parametry są za-

leżne od konstrukcji mufy elektrooporowej i/lub techniki 

zgrzewania.

Rys. 42

Rys. 43

Rys. 44

Procedura zgrzewania doczołowego jest następująca (15 kroków):

3. Wyczyścić płytę grzewczą 
środkiem do czyszczenia rur 
PE i czystą szmatką (rys. 43).

Uważać, żeby nie uszkodzić powłoki 

teflonowej!

4. Sprawdzić temperaturę roz-
grzanej płyty grzewczej 
(210ºC) (rys. 44).
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5. Uciąć rurę na wymaganą dłu-
gość (rys. 45).

Uwaga: należy pamiętać, że po wyko-

naniu zgrzewu połączone elementy będą 

krótsze o kilka milimetrów!

Najlepszym narzędziem jest specjalny obci-

nak do rur z tworzyw sztucznych – koń-

cówki są wtedy równo obcięte i bez za-

dziorów. Przy używaniu piły można zasto-

sować uchwyt do rur jako element prowa-

dzący ostrze. Po przecięciu końcówki nale-

ży oczyścić ze ścinków i zadziorów przed 

umieszczeniem rur w zgrzewarce.

7. Łączenie rur i kształtek

Rys. 46

Rys. 47

Rys. 45

6. Umieścić łączone elemen-
ty w zaciskach zgrzewarki 
i sprawdzić, czy są ustawio-
ne osiowo (rys. 46).

Uwaga: dłuższe elementy należy do-

datkowo podeprzeć.

7. Wyrównać końcówki stru-
giem elektrycznym (rys. 47).

Przy zatrzymywaniu struga należy powoli 

zmniejszać siłę docisku. Strug zatrzymać 

dopiero po całkowitym odsunięciu od 

końcówek rur.

8. Sprawdzić przyleganie i osio-
wość ustawienia rur 
(rys. 48).

Jeżeli rury nie przylegają dobrze do sie-

bie, należy poluzować zaciski i spróbo-

wać poprawić ustawienie rur. Może być 

konieczne ponowne użycie struga. 

Rys. 48

9. Między końcówki rur wsunąć 
płytę grzewczą, po czym do-
cisnąć rury do płyty. Przez 
kilka sekund utrzymywać 
zwiększony nacisk (rys. 49).

Rys. 49

10. Zmniejszyć siłę docisku do 
zera, pozostawiając końców-
ki rur przylegające do pły-
ty grzewczej, żeby mogły się 
dobrze nagrzać.

11. Czekać do momentu, gdy 
wypływka osiągnie wiel-
kość ok. 1 mm (dla średnic 
40-200 mm) lub 1,5 mm (dla 
średnic 250 i 315 mm).

W tabeli 2 podano orientacyjny czas na-

grzewania końcówek rur.

12. Po nagrzaniu odsunąć rury 
od płyty grzewczej, usunąć 
płytę i docisnąć końcówki rur 
do siebie (rys. 50).

Należy tę czynność wykonać dość szybko, 

żeby nie nastąpiło nadmierne ostudzenie 

łączonych elementów. Wartość siły docisku 

w zależności od średnicy rury jest podana 

na tabliczce znamionowej zgrzewarki.

Średnica [mm] 40 50-110 125 160 200 250 315

Czas [s] 30 40 60 80 100 140 170

Tabela 2. Orientacyjny czas nagrzewania 
końcówek przy zgrzewaniu doczołowym

Rys. 50

13. Zwiększyć siłę docisku, za-
blokować docisk dźwignią 
i poczekać do ostygnięcia 
połączenia (tabela 3).

Średnica [mm] 40-75 90 110 125 160 200 250 315

Czas [s] 60 70 80 100 120 200 280 340

Tabela 3. Orientacyjny czas ostygnięcia 
połączenia w temp. otoczenia 20ºC

14. Ocenić wzrokowo jakość 
wypływki.

Nierówna wypływka może świadczyć 

o nieosiowym ustawieniu elementów lub 

o wcześniejszej owalizacji zgrzewanej ru-

ry. Zbyt duża wypływka może być spo-

wodowana za wysoką temperaturą płyty 

grzewczej i/lub zbyt dużą siłą docisku.

Zbyt mała wypływka może świadczyć 

o za niskiej temperaturze płyty grzewczej 

i/lub zbyt małej sile docisku. W obu przy-

padkach należy wykonać ponowne 

zgrzewanie łączonych elementów ze 

względu na ryzyko zbyt małej wytrzyma-

łości połączenia.
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Rys. 51

7. Łączenie rur i kształtek

Mufy elektrooporowe są wyposażone w zatopiony wewnątrz 

kształtki drut oporowy. Jeżeli na końcówki drutu oporowego po-

damy napięcie, to na skutek przepływu prądu nastąpi wydzie-

lanie ciepła, dokładnie w miejscu zgrzewania. Podczas topienia 

się polietylenu następuje zwiększenie jego objętości. Ten wzrost 

pojemności powoduje powstanie odpowiedniego ciśnienia we-

wnątrz mufy elektrooporowej, które jest niezbędne do uzyskania 

prawidłowego zgrzewu.

Zgrzewarki elektrooporowe oferowane przez Wavin automatycz-

nie dostosowują moc grzania do temperatury otoczenia i średni-

cy kształtki, co zapewnia uzyskanie prawidłowego połączenia.

Oferowane są dwa modele: dla średnic 40-160 mm oraz dla 

średnic 200-315 mm.

W celu spełnienia czterech podstawowych parametrów 

zgrzewania i uzyskania prawidłowego połączenia ko-

nieczne jest postępowanie zgodne z poniższą procedurą, 

opisaną w 12 krokach.

7.4. Zgrzewanie elektrooporowe

Rys. 52

Rys. 54

15. Po ostygnięciu połączenia 
można wyjąć zgrzane ele-
menty (rys. 51).

Połączenie nie powinno być obciążane 

jeszcze przez 5 minut po ostygnięciu.

Jeżeli każdy z 15 kroków został wykona-

ny poprawnie, to oznacza, że przytoczo-

ne w pkt 7.2. cztery podstawowe para-

metry zgrzewania zostały spełnione.

1. Sprawdzić warunki otoczenia.

Jeżeli temperatura otoczenia jest poniżej 

5ºC i/lub panuje deszczowa lub wietrzna 

pogoda, należy zwrócić szczególną uwa-

gę na warunki pracy, tzn. łączone ele-

menty muszą być suche oraz musi zo-

stać osiągnięta odpowiednia temperatura 

zgrzewania.

2. Zapewnić odpowiednie źró-
dło zasilania w energię 
elektryczną.

Sprawdzić stabilność i wysokość napię-

cia w sieci, szczególnie, jeżeli sieć jest 

zasilana z generatora lub stosuje się dłu-

gie przedłużacze.

3. Używać właściwych zgrze-
warek elektrooporowych, za-
lecanych przez Wavin 
(rys. 52).

4. Zawsze ciąć końcówkę łą-
czonych elementów prosto-
padle do osi (rys. 53).

Rys. 53

Jeżeli końcówki elementów będą ścięte 

po skosie, to rosnące podczas zgrzewa-

nia wewnątrz mufy ciśnienie może nie 

osiągnąć wymaganej wartości.

Najlepszym narzędziem jest specjalny obci-

nak do rur z tworzyw sztucznych – koń-

cówki są wtedy równo obcięte i bez za-

dziorów. Przy używaniu piły można zasto-

sować uchwyt do rur jako element prowa-

dzący ostrze. Po przecięciu końcówki nale-

ży oczyścić ze ścinków i zadziorów przed 

umieszczeniem rur w mufie elektro oporo-

wej.

5. Oczyścić i sfazować końców-
ki rur (rys. 54).

6. Oczyścić zewnętrzną po-
wierzchnię rur na głębokość 
wsunięcia do mufy przy uży-
ciu skrobaka do rur lub pa-
pieru ściernego grubości 40 
lub niższej (rys. 55-57).

Rys. 55

Rys. 56

Rys. 57
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7. Łączenie rur i kształtek

7. Zawsze wsuwać łączone ele-
menty do mufy aż do ogra-
nicznika znajdującego się 
w samym jej środku (rys. 58).

Zaznaczyć na rurze głębokość wsunięcia 

do mufy, co zabezpieczy przed niedo-

kładnym ustawieniem elementów pod-

czas zgrzewania. Ma to szczególne zna-

czenie w trakcie prac naprawczych na 

istniejących przewodach, kiedy po wyła-

maniu ogranicznika można mufę swo-

bodnie przesuwać po rurze.

Zbyt płytkie wsunięcie rur do mufy rów-

nież może spowodować zmniejszenie ciś-

nienia wewnętrznego podczas 

zgrzewania.

Rys. 58

8. Oczyścić wewnętrzną po-
wierzchnię mufy elektroopo-
rowej przy użyciu czystej 
szmatki i środka czyszczące-
go do rur PE (rys. 59).

Uwaga: Przed zakładaniem mufy na 

końcówki rur należy poczekać, aż środek 

czyszczący całkowicie odparuje!

9. Jeżeli końcówka rury jest 
owalna, konieczne może być 
zastosowanie uchwytu, za-
montowanego blisko miejsca 
montażu mufy elektroopo-
rowej, w celu zlikwidowania 
owalu (rys. 60).

Ten tymczasowy uchwyt może zostać 

zdemontowany dopiero po ostygnięciu 

połączenia.

Rys. 59

Rys. 60

10. Nie wolno obciążać lub wy-
ginać łączonych elementów 
w trakcie zgrzewania i chło-
dzenia złącza (rys. 61).

Upewnić się przed zgrzewaniem, że łą-

czone elementy są zamocowane w spo-

sób uniemożliwiający ich przesunięcie.

Rys. 61

Rys. 62

Rys. 63

11. Sprawdzić wykonane połą-
czenie pod kątem popraw-
nego ustawienia, głębokości 
wsunięcia i stanu wskaźni-
ków zgrzewania (rys. 62).

Wskaźniki zgrzewania pokazują, czy we-

wnątrz mufy zostało wytworzone odpo-

wiednie ciśnienie podczas zgrzewania – 

nie jest to jednak gwarancją uzyskania 

prawidłowego połączenia, gdyż jest ono 

zależne od wielu czynników.

12. Zdemontować tymczasowe 
uchwyty, jeżeli były zastoso-
wane (rys. 63).

Na co zwrócić szczególną uwagę przy zgrze-

waniu elektrooporowym:

1. Końcówki łączonych elementów muszą być ścięte pod kątem 

prostym w stosunku do osi rury.

2. Końcówki łączonych elementów muszą być dokładnie 

oczyszczone.

3. Łączone elementy, mufa elektrooporowa oraz zgrzewarka 

muszą mieć zbliżoną temperaturę przed rozpoczęciem zgrze-

wania (inaczej zgrzew może być niedogrzany lub przegrzany).

4. Złącze nie może być obciążane żadną siłą ani wyginane 

w trakcie trwania procesu zgrzewania i stygnięcia.

5. Łączone elementy muszą być całkowicie suche.
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Kielich kompensacyjny jest elementem połączeniowym rur, 

o odpowiednio dobranej długości części roboczej kielicha – 

zmiany długości przewodów, zachodzące na skutek zmian tem-

peratury, są w nim kompensowane. Z reguły kielichy kompen-

sacyjne są montowane tylko na rurach pionowych, jednakże 

w pewnych, szczególnych przypadkach mogą zostać zamonto-

wane również na przewodach poziomych.

7.5. Montaż kielichów kompensacyjnych

7. Łączenie rur i kształtek

3. Zaznaczyć na rurze głębo-
kość wsunięcia (rys. 66).

Określić głębokość wsunięcia rury do kie-

licha kompensacyjnego wg tabeli 4, bio-

rąc pod uwagę temperaturę otoczenia 

i średnicę przewodu.
Rys. 64. Połączenie 

z kielichem 

kompensacyjnym

długość 

rury maks. 

6 m

min. 4 mm

Rys. 65

Rys. 66

Rys. 67

Rys. 68

Tabela 4. Głębokość wsunięcia rury do kielicha kompensacyjnego, maks. długość rury 6 m

Średnica przewodu [mm]

 ≤50 63 75 90 110 125 160 200 250 315

Temp. otoczenia [°C] Głębokość wsunięcia [mm] dla rury o długości 6 m

-10°C 65 70 70 80 85 90 100 140 140 140

0°C 75 80 80 90 95 100 110 150 150 150

+10°C 85 90 90 100 105 110 120 160 160 160

+20°C 95 100 100 110 115 120 130 170 170 170

+30°C 105 110 110 120 125 130 140 180 180 180

W celu prawidłowego wykonania połą-

czenia z kielichem kompensacyjnym na-

leży przestrzegać poniższych zasad.

1. Przygotować i zamocować 
do ściany/konstrukcji obiektu 
elementy mocowania piono-
wego przewodu.

Kielich kompensacyjny jest zawsze mo-

cowany jako punkt stały. Wszystkie pozo-

stałe uchwyty między kielichami są punk-

tami przesuwnymi (rys. 86).

2. Sfazować końcówkę równo 
obciętej rury (rys. 65).

Sfazować pod kątem ok. 15° na głębo-

kość minimum 4 mm.

4. Posmarować uszczelkę i ko-
niec rury smarem silikono-
wym (rys. 67 i 68).

5. Zamontować kielich kompen-
sacyjny (punkt stały) i wsu-
nąć od góry rurę na zada-
ną głębokość. Zamocować 
rurę i zabezpieczyć przed 
przesunięciem.

6. Sprawdzić głębokość wsu-
nięcia rury (rys. 69).

Rys. 69

WAVIN_QuickStream_2008-06_GOT_v2.indd   24WAVIN_QuickStream_2008-06_GOT_v2.indd   24 2/27/09   1:16:57 PM2/27/09   1:16:57 PM



25www.wavin.pl

Wavin QuickStream
Katalog produktów

Wavin QuickStream

WAVIN QUICKSTREAM Katalog produktów – czerwiec 2008

8. System mocowania

8. System mocowania

8.1. Mocowanie przewodów poziomych

W systemie mocowania podciśnieniowej instalacji odwodnie-

nia dachu wykonanej z HDPE stosuje się sztywny system pod-

wieszenia ze stalową szyną montażową. Zaletą tego rozwiąza-

nia jest łatwość montażu przewodów oraz zabezpieczenie insta-

lacji przed niekontrolowanymi przemieszczeniami. Naprężenia 

powstające w przewodach wywołane zmianami temperatury są 

przenoszone przez uchwyty na szynę montażową i są w niej 

kompensowane.

Po zamocowaniu szyny montażowej wraz z uchwytami do da-

chu można łatwo w nich umieścić przygotowane odcinki instala-

cji. Wykonanie punktów stałych, uniemożliwiających przesuw in-

stalacji, odbywa się przez umieszczenie w uchwytach w wybra-

nych miejscach specjalnej wkładki stalowej.

Wszystkie uchwyty oferowane przez Wavin umożliwiają szybkie 

i łatwe mocowanie przewodów. 

Montaż stalowej szyny montażowej

W systemie Wavin QuickStream stosowane są 3 rodzaje szyn 

montażowych:

1. 30x30 mm dla rur o średnicach 40-160 mm,

2. 30x45 mm dla rur o średnicach 200-250 mm,

3. 41x62 mm dla rur o średnicach 315 mm.

Podczas montażu szyn należy zwrócić uwagę na nastę-

pujące elementy:

1. Łączniki szyn montażowych

 Szyny montażowe są łączone ze sobą specjalnymi, stalowymi 

łącznikami, które przenoszą powstające naprężenia z jednej 

szyny na drugą. Łącznik szyny 30x30 jest również używany 

do łączenia szyn 30x45 oraz tych dwóch szyn ze sobą. Nie 

jest możliwe wykonanie połączenia szyny 30x30 lub 30x45 

z szyną 41x62.

 W miejscach, gdzie nie jest możliwe połączenie szyn, skrajne 

uchwyty powinny być wykonane jako punkty stałe. Sytuacja 

taka może mieć miejsce przy zmianie kierunku instalacji lub 

przy zmianie średnicy ze 160 lub 250 mm na 315 mm.

2. Poziom montażu szyny

 Spód szyny montażowej 30x30 i 30x45 jest zawsze na tym 

samym poziomie, natomiast spód szyny 41x62 musi znajdo-

wać się wyżej o 55 mm.

 W przypadku mocowania szyny do spodu dźwigarów, pła-

twi itp. należy dodatkowo uwzględnić wysokość samej szyny, 

która zmienia się w zależności od jej rodzaju.

3. Maksymalny rozstaw zawiesi dla szyny montażowej

 Wszystkie szyny montażowe, czyli 30x30, 30x45 oraz 41x62, 

powinny być mocowane do dachu w rozstawie zawiesi nie 

większym niż 2,0 m.

 Należy jednak sprawdzić, czy całkowity ciężar instalacji wy-

pełnionej wodą nie przekroczy dopuszczalnego punktowego 

obciążenia przewidzianego dla elementów konstrukcyjnych 

dachu.

4. Zawiesia dla szyny montażowej

 Wszystkie szyny montażowe można podwieszać do dachu 

na pręcie gwintowanym. Długość pręta nie ma znaczenia, je-

żeli chodzi o wytrzymałość takiego zawieszenia, gdyż przeno-

si on jedynie obciążenia statyczne od ciężaru instalacji.

 W celu usztywnienia systemu podwieszenia zaleca się bocz-

ne mocowanie szyny do konstrukcji obiektu w odstępach co 

12 m i przy każdej zmianie kierunku instalacji.

5. Dopuszczalne obciążenie dachu od ciężaru instalacji

 Należy zawsze sprawdzić, czy elementy konstrukcyjne da-

chu, do których będzie podwieszana instalacja, np. blacha 

trapezowa, mają wystarczającą wytrzymałość i będą w sta-

nie przenieść ciężar instalacji całkowicie wypełnionej wodą. 

Wartości obciążenia w zależności od średnicy przewodu po-

dano w tabeli 5. Wartości uwzględniają ciężar rury całkowi-

cie wypełnionej wodą oraz wszystkich elementów zawiesze-

nia wraz z szyną montażową.

 Przy podwieszeniu szyny montażowej co np. 2,0 m należy 

wartości podane w tabeli przemnożyć przez 2,0.

Montaż uchwytów

Dla uniknięcia możliwości obwieszania się przewodów maksy-

malny rozstaw uchwytów przy podwieszaniu przewodów pozio-

mych w systemie Wavin QuickStream nie powinien przekraczać 

wartości podanych w tabeli 6.

Na zdjęciach pokazano sposób podwieszenia szyny montażo-

wej, montaż łącznika szyn i montaż uchwytów (z wkładką do 

punktu stałego).
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1. Podwieszenie szyny monta-
żowej (rys. 70 i 71).

Podwiesić do dachu zawiesie szyny na 

pręcie gwintowanym M10 o odpowiedniej 

długości.

Umieścić szynę montażową w zawiesiu 

i dokręcić śruby mocujące.

2. Montaż łącznika szyny 
(rys. 72 i 73).

Wsunąć łącznik w szynę do połowy jego 

długości (szyna musi być obrócona wy-

cięciem w dół).

8. System mocowania

3. Zamocować uchwyt na szy-
nie montażowej (rys. 74).

Umieścić uchwyt w wymaganym miejscu 

– zaczep uchwytu wchodzi w otwory 

w górnej części szyny).

Rys. 70

Rys. 71

Rys. 72 Rys. 73

Rys. 74

Tabela 5. Całkowity ciężar instalacji w przeliczeniu na m.b.

Średnica przewodu [mm] 40 50 56 63 75 90 110 125 160 200 250 315

Ciężar [kg/m] 3,4 4,2 4,7 5,4 6,7 8,8 12,1 15,0 23,3 35,8 54,6 86,9

Nasunąć kolejną szynę na łącznik i do-

kręcić 4 śruby mocujące (szyny nie mu-

szą się stykać).

4. Zamocować uchwyt, prze-
kręcając kolejny element za-
czepu z drugiej strony szyny 
i dokręcając śrubę (rys. 75).

Rys. 75 Rys. 76

5. Włożyć do uchwytu rurę lub 
włożyć do uchwytu punkt sta-
ły (wkładka stalowa) i rurę 
(rys. 76).

Umieścić w uchwycie jedną wkładkę 

stalową do punktu stałego.

Rys. 77 Rys. 79Rys. 78

6. Umieścić rurę w uchwycie 
(rys. 77).

7. Zamknąć uchwyt i dokręcić 
śrubę (rys. 78).

Przekręcić drugi element obejmy i dokrę-

cić śrubę.

8. Montaż zakończony (rys. 79).
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8. System mocowania

Umiejscowienie punktów stałych

Punkty stałe należy umieszczać w następujących miejscach:

1. Przy zmianie średnicy: na przewodzie o większej średnicy, tuż 

przy redukcji.

 Jeżeli redukcja znajduje się tuż przy trójniku, punkt stały moż-

na umieścić bezpośrednio przy samym trójniku.

2. Przy zmianie kierunku: z każdej strony kolana.

3. W miejscu, gdzie szyny montażowe nie są ze sobą połączo-

ne, np. zmiana średnicy przewodu z 250 na 315 mm.

4. Na dłuższych odcinkach prostych maksymalnie co 10 m.

 Punkt stały powinien być zamontowany w odległości nie 

większej niż 30 cm od punktu umocowania zawiesia szyny.

Rys. 80. Umiejscowienie punk-

tów stałych przy zmianie kie-

runku w poziomie

Rys. 81. Maks. odległość 

montażu punktu stałego 

od zawiesia szyny

PS

PS

PS

Rys. 82. Umiejscowienie punk-

tów stałych na przewodach 

poziomych

PSPSPS

patrz tabela 6

maks. 10 m maks. 10 m

PPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPP

Dla zabezpieczenia przed możliwością wypchnięcia wpustu do 

góry na skutek rozszerzalności termicznej pionowego przewo-

du odpływowego pierwszy uchwyt na poziomym przewodzie 

odpływowym nie powinien być montowany bliżej niż 0,5 m od 

wpustu, jednak w żadnym wypadku nie można pozwolić na ob-

wieszanie się tego przewodu!

Nie należy mocować pionowego przewodu odpływowego, po-

winien być on zamontowany bez naprężeń, jakiekolwiek jego 

wyginanie jest zabronione.

8.2. Mocowanie rury odpływowej z wpustu dachowego

Rys. 83. Nie montować 

uchwytów na poziomym 

przewodzie odpływo-

wym, jeżeli jego długość 

jest mniejsza od 0,8 m

Długość przewodu po-

ziomego < 0,8 m – bez 

uchwytów

Tabela 6. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych

Średnica przewodu [mm] 40-75 90 110 125 160 200 250 315

Maksymalny rozstaw 
uchwytów [m]

0,8 0,9 1,1 1,25 1,6 2,0 2,0 2,0

Rys. 84. Zamontować 

uchwyty na pozio-

mym przewodzie od-

pływowym, jeżeli jego 

długość jest większa 

od 0,8 m

patrz tabela 6

min. 0,5 m
maks. 0,8 m

>0,8 m

≤ 0,8 m
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Mocowanie sztywne

Pionowe przewody spustowe mogą być mocowane bezpośred-

nio do ściany/konstrukcji obiektu lub z wykorzystaniem szyny 

montażowej, tak jak w przypadku przewodów poziomych. Punkt 

stały montuje się na samej górze – tuż pod kolanem, na dole – 

tuż nad czyszczakiem oraz na pozostałej części przewodu pio-

nowego w maksymalnym rozstawie co 10,0 m.

Uwaga: należy pamiętać o siłach przenoszonych przez punkt 

stały na konstrukcję obiektu!

W tabeli 7 pokazano wymagane minimalne średnice stalowych 

rur przyłączeniowych stosowanych do mocowania punktów sta-

łych, w zależności od odległości przewodu od ściany.

Mocowanie z kompensacją naprężeń

Ze względu na trudność w wykonaniu punktu stałego w mo-

cowaniu sztywnym przy prowadzeniu przewodu pionowego 

w większej odległości od ściany najczęściej stosuje się na pio-

nach kielichy kompensacyjne. Pierwszy kielich kompensacyjny 

jest zawsze montowany tuż nad czyszczakiem.

Punkty stałe montuje się na górze przewodu – tuż pod kolanem 

oraz pod każdym kielichem kompensacyjnym (maksymalny roz-

staw kielichów 6,0 m). Wszystkie pozostałe uchwyty są punkta-

mi przesuwnymi.

Rys. 85. Umiejscowienie punktów 

stałych przy mocowaniu sztywnym

Rys. 86. Umiejscowienie punktów stałych przy 

mocowaniu z kompensacją naprężeń

Rys. 87. Mocowanie kielicha 

kompensacyjnego

8.3. Mocowanie przewodów pionowych

8. System mocowania

Tabela 7. Minimalna średnica stalowej rury 
przyłączeniowej do punktów stałych

Odległość 
przewodu od 
ściany [mm]

Średnica przewodu [mm]

≤90 110 125 160 200 250 315

50 ½" ½" – – – – –

100 ½" ½" 1" 1" 1" 1" 1"

Tabela 8. Minimalna średnica stalowej ru-
ry przyłączeniowej do punktów stałych przy 
stosowaniu kielichów kompensacyjnych

Odległość 
przewodu od 
ściany [mm]

Średnica przewodu [mm]

≤90 110 125 160 200 250 315

50 ½" ½" ½" ½" –  –  –  

100 ½" ½" ½" 1" 1" 1" 1"

patrz tabela 9

patrz tabela 9

maks. 10 m

maks. 6 m

PS

PS
PS

PS

PS

PS

PS

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP
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Punkt stały można wykonać albo stosując wkładkę stalową do 

uchwytu, albo zgrzewając mufę elektrooporową tuż pod uchwy-

tem mocującym kielich kompensacyjny (rys. 87).

Rozstaw uchwytów dla przewodów 

pionowych

Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów prowadzonych 

pionowo nie powinien przekraczać wartości podanych w tabeli 9.

Przewody zalewane w betonie muszą również zostać odpo-

wiednio zamocowane ze względu na rozszerzalność termiczną 

rur z PE. Można to wykonać, dogrzewając na rurze mufę elek-

trooporową lub tuleję pierścieniową. Punktem stałym jest rów-

nież trójnik lub kolano, jeżeli jednak odnoga trójnika jest o mniej-

szej średnicy niż przewód główny, to należy zastosować dodat-

kowy punkt stały na przewodzie głównym, blisko odnogi (rys. 88 

i 89).

Przy zabetonowywaniu instalacji należy poza tym zwrócić uwa-

gę na następujące elementy:

 Przed zalaniem betonem musi zostać sprawdzona szczel-

ność instalacji.

 Kołnierz ognioodporny zamontowany w ścianie/stropie, przez 

który przechodzi rura, nie jest punktem stałym.

 Ponieważ naprężenia powstające w przewodach będą prze-

noszone na beton, dlatego minimalna grubość warstwy beto-

nu przy rurze powinna wynosić 30 mm.

 Dla zabezpieczenia przewodów przed możliwością ich prze-

sunięcia w trakcie betonowania należy je dobrze przymoco-

wać, np. do zbrojenia.

 Przewody, szczególnie zalewane w wysokich ścianach, mo-

gą być narażone na znaczne nadciśnienie zewnętrzne, dla-

tego zaleca się napełnienie przewodów wodą przed betono-

waniem, co uchroni je przed zapadnięciem się ścianek lub 

wypłynięciem.

 Dla uniknięcia ryzyka pokrzywienia/zapadnięcia się rur maksy-

malna wysokość warstwy betonu nad rurą nie powinna prze-

kraczać 3,2 m.

 Jeżeli rura jest wypełniona wodą aż do górnego poziomu za-

betonowania, maksymalna wysokość warstwy betonu nad 

rurą może zostać zwiększona do 5,3 m. Wartość ta obo-

wiązuje wtedy, gdy beton nie jest podgrzewany w celu jego 

szybszego związania.

9. Zagadnienia dodatkowe

9.1. Zalewanie przewodów w betonie

Rys. 88. Punkt stały w be-

tonie przy użyciu mufy 

elektrooporowej

Rys. 89. Punkt stały w betonie 

przy użyciu tulei pierścieniowej

8. System mocowania/9. Zagadnienia dodatkowe

Tabela 9. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów pionowych

Średnica przewodu [mm] ≤ 63 75 90 110 125 160 200 250 315

Maksymalny rozstaw 
uchwytów [m]

0,9 1,2 1,4 1,7 1,9 2,4 3,0 3,0 3,0
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W zależności od przeznaczenia obiektu i wymagań dotyczących 

zabezpieczenia przeciwpożarowego na przewodach systemu 

Wavin QuickStream mogą być montowane kołnierze lub opaski 

ogniochronne.

Firma Wavin oferuje szeroki asortyment tych elementów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt 

z przedstawicielem firmy Wavin.

W środowisku o dużej wilgotności powietrza może zaistnieć 

konieczność termicznego zaizolowania przewodów systemu 

Wavin QuickStream w celu zapobieżenia skraplaniu się wilgoci 

na ściankach przewodów.

Kondensacja może następować, gdy względna wilgotność po-

wietrza przekracza 40%.

Grubość izolacji będzie zależna od temperatury otoczenia, wil-

gotności powietrza oraz temperatury medium (ścianki rury). 

Należy pamiętać, że przy wyższej temperaturze otoczenia kon-

densacja następuje szybciej (temperatura pod stropem we-

wnątrz pomieszczenia jest z reguły dość wysoka).

O konieczności zastosowania izolacji termicznej powinien za-

decydować projektant instalacji w obiekcie, gdyż jest on w sta-

nie określić parametry powietrza, jakie będą panować wewnątrz 

budynku.

9.2. Kołnierze i opaski ogniochronne

9.3. Izolacja termiczna

Rys. 90. Przykłady instalowania kołnierzy ogniochronnych przy przej-

ściu przez strop

Rys. 91. Przykłady instalowania kołnierzy ogniochronnych przy przejściu 

przez ścianę

9. Zagadnienia dodatkowe

9.4. Izolacja akustyczno-termiczna

Kiedy należy montować izolację 

dźwiękochłonną

Jak w każdej instalacji odwodnienia dachu, również w systemie 

podciśnieniowym w trakcie przepływu wody deszczowej po-

wstaje hałas. W obiektach, gdzie poziom hałasu powinien być 

utrzymany na minimalnym poziomie, np. w salach koncerto-

wych, kinach, biurach itp., zaleca się zastosowanie na rurocią-

gach izolacji akustycznej oferowanej przez Wavin. Oferowany 

produkt, oprócz izolacji akustycznej, zapewnia również izolację 

termiczną.

Materiał izolacyjny jest zbudowany z 3 warstw. Od zewnątrz 

znajduje się warstwa wodoodporna, następnie warstwa materia-

łu o dużej gęstości (izolacja akustyczna) oraz od wewnątrz war-

stwa pianki poliuretanowej (izolacja termiczna). Materiał izolacyj-

ny można w łatwy sposób owinąć wokół rury lub kształtki.

Przy zastosowaniu jednej warstwy izolacji redukcja hałasu wy-

niesie od 15 do 22 dB, w zależności od rodzaju instalacji i miej-

sca pomiaru natężenia dźwięków.

Montaż izolacji akustyczno-termicznej

Materiał jest bardzo elastyczny i łatwy w montażu. Można go ła-

two przyciąć na żądany wymiar nożem lub nożycami.

 Przyciąć na żądany wymiar.

 Owinąć izolacją rury i kształtki, mocując przy pomocy taśmy 

dwustronnie przylepnej albo kleju szybkoschnącego. Warstwa 

materiału o dużej gęstości powinna znajdować się od ze-

wnętrznej strony.

 Izolację montować na styk – jest bardzo ważne, żeby nie było 

przerw w izolacji.

 Miejsce przylegania do siebie krawędzi izolacji zakleić taśmą 

PVC o szerokości 50 mm.
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10.1. Rodzaje wylotów i ich przepustowość

Dla zapewnienia sprawnego usuwania powietrza z instalacji podciś-

nieniowej w trakcie jej napełniania wodą wylot z systemu podciśnie-

niowego powinien znajdować się powyżej poziomu zwierciadła wo-

dy w systemie grawitacyjnym (odbiorniku). Zalecane jest stosowanie 

studzienek rozprężnych w miejscu połączenia systemów. Studzienka 

rozprężna powinna mieć perforowaną pokrywę/ruszt, żeby w przy-

padku podtopienia systemu kanalizacyjnego woda mogła swobodnie 

wylewać się na przyległy teren – przy obliczaniu kanalizacji zewnętrz-

nej deszczowej stosuje się z reguły mniejsze natężenie deszczu niż to, 

które jest przyjmowane do obliczeń instalacji odwodnienia dachu.

Jeżeli wylot z systemu podciśnieniowego znajduje się wewnątrz 

budynku, studzienka rozprężna powinna zostać zainstalowana 

na zewnątrz obiektu.

Jeżeli wylot będzie wyprowadzony do otwartego zbiornika lub 

do przewodu kanalizacyjnego, to wtedy należy zwiększyć śred-

nicę końcowego odcinka, żeby zmniejszyć prędkość wypływu. 

Niezależnie od rodzaju wylotu system grawitacyjny musi być w sta-

nie odprowadzić zakładaną ilość wody deszczowej. Na rysunkach 

dostarczanych przez Wavin jest opisana ilość odprowadzanej wo-

dy deszczowej, jaka została przyjęta do obliczeń. Sprawdzenie, 

czy system grawitacyjny będzie zdolny odprowadzić taką ilość wo-

dy deszczowej, leży po stronie projektanta/wykonawcy. 

W tabeli 10 pokazano przepływ przy 100% wypełnionym prze-

wodzie w zależności od spadku hydraulicznego. Przy wypływie 

bezpośrednio do przewodu kanalizacyjnego średnica odprowa-

dzenia musi zostać zwiększona.

Uwaga: Powyższa tabela została opracowana dla współczyn-

nika szorstkości k = 0,4 odpowiadającego rurom z tworzyw 

sztucznych i temperatury wody 10°C. Średnica D
zew

 odpowiada 

rurom PVC SDR 34.

Przewody z innych materiałów, np. betonowe, mogą mieć inną 

wartość współczynnika szorstkości i z tego względu powyższa 

tabela nie będzie nadawać się do ich doboru.

10. Połączenie z systemem 

grawitacyjnym

10. Połączenie z systemem grawitacyjnym

Tabela 10. Maksymalny przepływ [l/s] w zależ-
ności od średnicy przewodu i spadku hydrau-
licznego, przy wypełnieniu przewodu 100%

[mm/m]
Spadek hydrauliczny

5 7,5 10

Dzew Dwew 1:200 1:133 1:100

 100 4,4 5,4 6,3

110 4,8 6,0 6,9

125 6,8 8,4 9,7

 150 13,0 16,1 18,6

160 13,2 16,2 18,7

200 23,9 29,4 34,0

 200 28,1 34,5 39,7

250  43,2 53,1 61,4

 250 50,7 62,3 72,0

315  79,6 97,7 113,0

 300 82,1 100,0 116,0

400  149,0 183,0 212,0

 400 175,0 215,0 248,0

450  203,0 250,0 289,0

 450 239,0 293,0 338,0

500  269,0 329,0 381,0

 500 315,0 386,0 446,0

630  493,0 605,0 699,0

 
 

600 509,0 624,0 721,0

800 1 082,0 1 326,0 1 532,0

Podczas układania rur systemu Wavin QuickStream w ziemi sto-

suje się ogólne zasady układania rur polietylenowych.

Skrótowo przytoczono je poniżej:

 dno wykopu powinno być nie węższe niż szerokość przewo-

du + 300 mm,

 dno wykopu musi być równe, wolne od kamieni, gałęzi itp.,

 na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku,

 ułożyć przewód i sprawdzić spadek,

 wykonać obsypkę z piasku po obu stronach rury i dobrze 

zagęścić,

 warstwami, do wysokości ok. 30 cm ponad wierzch rury, wy-

konywać dalszą zasypkę piaskiem, starannie ją zagęszczając,

 kontynuować zasypywanie wykopu – można użyć materiału 

z odkładu.

10.2. Przewody układane w ziemi

Rys. 92. Wykop, pod-

sypka i wypełnienie

Materiał z odkładu

Obsypka z piasku

Obsypka z piasku

Dno wykopu wy-

równane podsypką 

z piasku
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System podciśnieniowy Wavin QuickStream pracuje zarówno na 

pod-, jak i nadciśnieniu, dlatego może być wskazane przepro-

wadzenie próby szczelności. W tym celu należy:

 zablokować odpływ z systemu Wavin QuickStream i napełnić 

instalację wodą do poziomu dachu,

 sprawdzić szczelność połączeń na instalacji,

 po zakończeniu przeglądu opróżnić instalację z wody.

Po wystąpieniu pierwszego, silnego opadu lub po okre-

sie 6 miesięcy eksploatacji należy jeszcze raz przejrzeć stan 

instalacji.

 Kontrola minimum dwa razy w roku – wczesną wiosną oraz 

jesienią, już po opadnięciu liści z drzew.

 Oczyszczenie dachu z zanieczyszczeń

 Należy okresowo usuwać zanieczyszczenia z dachu, że-

by nie było ryzyka zablokowania dopływu wody do wpustów. 

Niedopuszczalne jest spłukiwanie zanieczyszczeń do instala-

cji podciśnieniowej.

 Sprawdzenie stanu wpustów dachowych

 W czasie kontroli należy sprawdzić wszystkie wpusty, czy są 

drożne. Najlepiej jest to wykonać przez nalanie wody – je-

żeli woda sprawnie odpływa, to wpust działa prawidłowo. 

Ewentualne drobne zanieczyszczenia zostaną wypłukane 

w trakcie pierwszego silniejszego deszczu.

 Sprawdzenie stanu studzienki kanalizacyjnej

 Zanieczyszczenia odprowadzane z dachu przez system pod-

ciśnieniowy będą zbierać się w studzience kanalizacyjnej, do 

której jest włączony odpływ z systemu, dlatego przynajmniej 

raz w roku konieczne jest skontrolowanie jej stanu.

 Zalecenia

 Jeżeli w trakcie intensywnych opadów zdarzyło się, że wo-

da była odprowadzana również przez system awaryjnego od-

wodnienia (przelewy w attyce, system Wavin QuickStream), 

należy sprawdzić stan wpustów dachowych – możliwe, że są 

niedrożne.

 Zaleca się zanotować takie przypadki, z podaniem środków, 

jakie zostały przedsięwzięte dla zlikwidowania przyczyny.

11.1. Odbiór instalacji

11.2. Konserwacja

11. Odbiór i konserwacja instalacji/12. Rozwiązywanie problemów...

11. Odbiór i konserwacja 

instalacji

Jeżeli po odbiorze systemu obserwuje się częstą pracę systemu 

awaryjnego odwodnienia dachu (przelewy w attyce, drugi sys-

tem Wavin QuickStream), to można założyć, że wykonany sys-

tem podciśnieniowy nie pracuje zgodnie z założeniami projekto-

wymi. Możliwe przyczyny podano poniżej.

Możliwe przyczyny wadliwej pracy syste-

mu Wavin QuickStream, związane z niepra-

widłowym wykonawstwem instalacji i/lub 

konserwacją

 Zanieczyszczenia na dachu mogą utrudniać dopływ wody do 

wpustów.

 Rozwiązanie: uprzątnąć dach i oczyścić wpusty dachowe.

 Zanieczyszczenia wewnątrz instalacji zmniejszają jej 

przepustowość.

 Rozwiązanie: udrożnić przewody.

 Nastąpiły zmiany w stosunku do projektu w układzie instala-

cji, w średnicach, długości lub wysokości odcinków.

 Rozwiązanie: skorygować wykonanie instalacji na zgodne 

z pierwotnym projektem lub skontaktować się z firmą Wavin 

w celu określenia zmian koniecznych do wykonania.

 Do instalacji został podłączony dodatkowy wpust lub prze-

wód instalacji grawitacyjnej, co powoduje zasysanie powiet-

rza i przerywanie efektu podciśnieniowego.

 Rozwiązanie: skorygować wykonanie instalacji na zgodne 

z pierwotnym projektem lub skontaktować się z firmą Wavin 

w celu określenia zmian koniecznych do wykonania.

12. Rozwiązywanie problemów/

pomoc techniczna
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WAVIN QUICKSTREAM Katalog produktów – czerwiec 2008

12. Rozwiązywanie problemów/pomoc techniczna

Możliwe przyczyny wadliwej pracy systemu 

Wavin QuickStream, związane z jego pracą 

poza zakresem projektowanych parametrów

 Zewnętrzna sieć kanalizacyjna, do której włączono system 

Wavin QuickStream, jest przeciążona lub zablokowana i od-

pływ z systemu jest utrudniony lub niemożliwy.

 Rozwiązanie: zainstalować studzienkę przelewową pomię-

dzy wylotem z systemu Wavin QuickStream a siecią kana-

lizacyjną (wypływ nadmiaru wody ze studzienki przez ruszt 

na przyległy teren).

 Poziom wody w studzience przyłączeniowej na początku 

opadów jest zbyt wysoki i utrudnia odprowadzenie powiet-

rza z systemu.

 Rozwiązanie: obniżyć rzędną odpływu ze studzienki lub 

podnieść rzędną dopływu z systemu Wavin QuickStream 

(po konsultacji z firmą Wavin!).

 Dolna krawędź przelewów awaryjnych została zamontowa-

na za nisko. W takim przypadku system podstawowy mo-

że nie osiągnąć zakładanej wydajności ze względu na mniej-

szą ilość dopływającej wody od przyjętej w założeniach 

projektowych.

 Rozwiązanie: po konsultacji z konstruktorem obiektu i fir-

mą Wavin podnieść dolną krawędź przelewów awaryjnych.

W przypadku wszelkich pytań związanych z systemem 

Wavin QuickStream poradą techniczną służą specjaliści 

firmy Wavin.
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13. Zestawienie produktów

13. Zestawienie produktów

Rura PEHD

Kształtki doczołowe i elektrooporowe

de

[mm]

Indeks di

[mm]

S

[mm]

L

[mm]

A

[cm2]

40 3058001050 34 3,0 5000 9,0

50 3058001250 44 3,0 5000 15,2

56 3058001350 50 3,0 5000 19,6

63 3058001450 57 3,0 5000 25,4

SDR 26

75 3058001850 69 3,0 5000 37,3

90 3058002250 83 3,5 5000 54,1

110 3058002450 101,6 4,2 5000 80,7

125 3058002850 115,4 4,8 5000 104,2

160 3058003450 147,6 6,2 5000 171,1

200 3058003850 184,6 7,7 5000 267,6

250 3058004250 230,8 9,6 5000 418,4

315 3058004650 290,8 12,1 5000 664,2

Redukcja ekscentryczna

d1/d2

[mm]

Indeks X1

[mm]

X2

[mm]

H

[mm]

50/40 3258920616 35 37 80

56/40 3258920620 35 37 80

56/50 3258920622 35 37 80

63/40 3258920625 35 37 80

63/50 3258920626 35 37 80

63/56 3258920627 35 37 80

75/40 3258920630 35 37 80

75/50 3258920631 35 37 80

75/56 3258920632 35 37 80

75/63 3258920633 35 37 80

90/40 3258920635 30 34 80

90/50 3258920636 31 34 80

90/56 3258920637 31 36 80

90/63 3258920638 31 38 80

90/75 3258920639 31 43 80

110/40 3258920642 31 33 80

110/50 3258920643 31 34 80

110/56 3258920644 31 35 80

110/63 3258920645 31 36 80

110/75 3258920646 31 38 80

110/90 3258920647 32 41 80

125/75 3258920653 35 31 80

125/90 3258920654 35 32 80

125/110 3258920655 35 35 80

160/110 3258920671 35 37 100

160/125 3258920672 35 37 100

200/110 3058513824 155 155 315

200/125 3058513828 155 155 315

200/160 3058513834 155 155 315

250/160 3058514234 155 155 315

250/200 3058514238 155 155 315
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13. Zestawienie produktów

Kolano 45°

d1

[mm]

Indeks X1

[mm]

40 3258921234 40

50 3258921254 45

56 3258921264 45

63 3258921274 50

SDR 26

75 3258921284 50

90 3258921294 55

110 3258921304 60

125 3258921314 65

160 3258921334 100

*200 3058343847 160

*250 3058344247 165

*315 3058344647 230

* kolano segmentowe

 

Kolano segmentowe 90°

d1

[mm]

Indeks X1

[mm]

SDR 26

200 3058343887 250

250 3058344287 335

315 3058344687 370
 

Zaślepka

d1

[mm]

Indeks H

[mm]

50 3258924625 38

56 3258924626 38

63 3258924627 38

75 3258924628 38

90 3258924629 40

110 3258924630 45

125 3258924631 48

160 3258924633 48
 

Kolano wydłużone 90°

d1

[mm]

Indeks X1

[mm]

X2

[mm]

40 3258921003 150 30

50 3258921005 180 40

56 3258921006 210 40

63 3258921007 210 50

75 3258921008 210 70

90 3258921009 240 90

110 3258921010 270 103

125 3258921011 200 110

160 3258921013 140 140
 

Redukcja ekscentryczna

d1/d2

[mm]

Indeks X1

[mm]

X2

[mm]

H

[mm]

315/160 3058514634 155 155 320

315/200 3058514638 155 155 320

315/250 3058514642 155 155 320

cd.
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13. Zestawienie produktów

Mufa elektrooporowa WaviDuo

dn

[mm]

Indeks d

[mm]

H

[mm]

40 3258910104 54 52

50 3258910105 66 52

56 3258910108 70 52

63 3258910106 77 52

75 3258910107 90 52

90 3258910109 104 54

110 3258910111 124 64

125 3258910112 143 64

160 3258910116 180 63

*200 3258910020 231 150

*250 3258910025 286 150

*315 3258910031 352 150

* typ WaviSolo

 

Czyszczak prosty 90°

d1/d2

[mm]

Indeks X1

[mm]

X2

[mm]

X3

[mm]

H

[mm]

40/40 3258920863 75 70 50 125

50/50 3258920865 90 85 60 150

63/63 3258920867 105 80 70 175

75/75 3258920868 105 90 70 175

90/90 3258920869 120 100 80 200

110/110 3258920870 135 125 90 225

125/110 3258920871 150 130 100 250

160/110 3258920873 210 150 140 350

200/110 3058483880 180 170 180 360

250/110 3058484280 220 190 220 440

315/110 3058484680 280 210 280 560
 

Trójnik 45°

d1/d2

[mm]

Indeks X1

[mm]

X2-X3

[mm]

H

[mm]

40/40 3258922009 45 90 135

50/40 3258922016 55 110 165

50/50 3258922018 55 110 165

56/50 3258922022 60 120 180

56/56 3258922023 60 120 180

63/40 3258922025 65 130 195

63/50 3258922026 65 130 195

63/56 3258922027 65 130 195

63/63 3258922028 65 130 195

75/40 3258922030 70 140 210

75/50 3258922031 70 140 210

75/56 3258922032 70 140 210

75/63 3258922033 70 140 210

75/75 3258922034 70 140 210

90/40 3258922035 80 160 240

90/50 3258922036 80 160 240

90/56 3258922037 80 160 240

90/63 3258922038 80 160 240

90/75 3258922039 80 160 240

90/90 3258922040 80 160 240

110/40 3258922042 90 180 270

Kształtki doczołowe i elektrooporowe cd.
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13. Zestawienie produktów

Trójnik 45°

d1/d2

[mm]

Indeks X1

[mm]

X2-X3

[mm]

H

[mm]

110/50 3258922043 90 180 270

110/56 3258922044 90 180 270

110/63 3258922045 90 180 270

110/75 3258922046 90 180 270

110/90 3258922047 90 180 270

110/110 3258922048 90 180 270

125/50 3258922050 100 200 300

125/63 3258922052 100 200 300

125/75 3258922053 100 200 300

125/90 3258922054 100 200 300

125/110 3258922055 100 200 300

125/125 3258922056 100 200 300

160/110 3258922071 125 250 375

160/125 3258922072 125 250 375

160/160 3258922074 125 250 375

200/110 3258922075 180 360 540

200/125 3258922076 180 360 540

200/160 3258922078 180 360 540

200/200 3258922079 180 360 540

250/110 3258922086 220 440 660

250/125 3258922087 220 440 660

250/160 3258922089 220 440 660

250/200 3258922090 220 440 660

250/250 3258922092 220 440 660

315/110 3258922093 280 560 840

315/125 3258922094 280 560 840

315/160 3258922095 280 560 840

315/200 3258922096 280 560 840

315/250 3258922098 280 560 840

315/315 3258922099 280 560 840
 

cd.

Kielich kompensacyjny z uszczelką

de/di

[mm]

Indeks d

[mm]

t

[mm]

H

[mm]

40 3258924103 66 172 234

50 3258924105 80 177 233

56 3258924106 85 170 235

63 3258924107 90 175 236

75 3258924108 102 178 239

90 3258924109 120 175 240

110 3258924110 130 178 255

125 3258924111 148 180 255

160 3258924113 188 190 285

*200 3058563850 252 200 290

*250 3058564250 308 250 360

*315 3058564650 385 250 350

* z tuleją pierścieniową
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13. Zestawienie produktów

Kielich z uszczelką

de/di

[mm]

Indeks d

[mm]

t

[mm]

H

[mm]

40 3258924203 57 50 85

50 3258924205 67 50 85

56 3258924206 73 50,5 85

63 3258924207 79 52 85

75 3258924208 92 65 100

90 3258924209 110 70 105

110 3258924210 131 70 105

125 3258924211 150 75 115

160 3258924213 190 93 140
 

Tuleja pierścieniowa

de

[mm]

Indeks B

[mm]

H

[mm]

200 3058503838 42 180

250 3058504242 42 180

315 3058504646 42 180
 

Tuleja kołnierzowa

d1

[mm]

Indeks de

[mm]

h

[mm]

H

[mm]

50 3258926521 88 17 60

56 3258926536 102 19 –

63 3258926522 102 19 65

75 3258926523 122 21 70

90 3258926524 138 22 70

110 3258926525 158 24 80

125 3258926526 158 24 80

160 3258926528 212 24 85

200 3258926529 268 24 140

250 3258926519 320 27 145

315 3258926520 370 27 145
 

Kołnierz stalowy

d1

[mm]

Indeks di

[mm]

de

[mm]

i

[mm]

S

[mm]

50 3258309121 62 150 110 16

56 – 63 3258309122 78 165 125 16

75 3258309123 92 185 145 16

90 3258309124 108 200 160 18

110 3258309125 128 220 180 22

125 3258309126 135 220 180 22

160 3258309128 178 285 240 24

200 3258309129 235 340 295 26

250 3258309119 288 395 350 28

315 3258309120 338 445 400 28

Kształtki doczołowe i elektrooporowe cd.
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Wpusty i akcesoria do wpustów

Wpust dachowy UV 53/69

Typ wpustu Indeks A

[mm]

B

[cale]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

UV53 uniw. 3258100100 53 2" 145 190 230

UV53 rynna 3258100102 53 2" 145 190 230

UV53 papa 3258200138 53 2" 145 190 230

UV69 uniw. 3258100104 69 2 ½" 145 190 230

UV69 rynna 3258100105 69 2 ½" 145 190 230

UV69 papa 3258200139 69 2 ½" 145 190 230
 

Wpust dachowy UV 107/122

Typ wpustu Indeks A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

ø

[mm]

UV107 rynna 3258200014 380 350 300 – 330 90 110

UV107 folia 3258200020 380 350 300 – 330 90 110

UV122 rynna 3258200022 380 400 300 – 330 90 125

UV122 folia 3258200023 380 400 300 – 330 90 125
 

Wpust dachowy z kołnierzem z folii PVC

Typ wpustu Indeks  

 

UV53 Trocal 3058111301

UV69 Trocal 3058111701

UV53 Alkorplan 3058121302

UV69 Alkorplan 3058121702

UV53 Thermoplan 3058131303

UV69 Thermoplan 3058131703

UV53 Protan 3058141304

UV69 Protan 3058141704
 

Wpust tworzywowy QSPE 75

Typ wpustu Indeks A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

QSPE 75 folia pojedynczy 3258901501 280 320 207 75

QSPE 75 folia podwójny 3258901500

QSPE 75 el. mont. do papy 3258231000

QSPE 75 el. spiętrzający 3258901505

Wpust dachowy QSMP 75

Typ wpustu Indeks A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[cale]

QSMP 75 papa 3258200030 360 134 30 2½"

QSMP 75 folia 3258200031

QSPE 75 el. mont. do rynny 3258200032

F = 500 x 500 mm. Wymiary kołnierza wykonanego z folii PVC.

Na zamówienie możliwy jest również montaż innego rodzaju materiału. Pozostałe wy-

miary jak na rysunku „Wpust dachowy UV 53/69”.
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Przegroda powietrzna QSPE/MP 75

Indeks  

 

3258202175 QSPE/MP 75
 

Osłona wpustu QSPE/MP 75

Indeks  

 

3258202075 QSPE/MP 75
 

Rura wznosząca do wpustu tarasowego 
z przy kryciem A 15 do wpustów 
UV 53/UV 69

Typ Indeks Wymiar 

(de x s x H) [mm]

Rura wznosząca PEHD 3258171000 225x13,4x400

Ruszt tworzywowy A 15 3158171500

Osłona wpustu UV 53/69

Indeks  

 

3258202000 UV 53/69
 

Przegroda powietrzna UV 53/69

Indeks  

 

3258204000 UV 53/69
 

Wpusty i akcesoria do wpustów cd.

Wpust dachowy QS 75

Typ wpustu Indeks A

[cale]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

F

[mm]

G

[mm]

QS 75 papa 3258200077

QS 75 folia 3258200075 2½" 140 230 260 56 53 230

QS 75 rynna 3258200079

QS 75 el. 
spiętrzający

3258203075

QS 75 uszczelka 
do wpustu 

awaryjnego
3258924075
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Bariera przeciwwilgociowa UV 53/69

Indeks A

[mm]

B

[mm]

3258246000 50 260

3258248000 63 260

3258247001 75 260

Izolacja styropianowa 
do wpustów UV 53/69 papa

Indeks A

[mm]

H

[mm]

3258202082 500 80
 

Kolano przyłączeniowe 
do wpustów UV 53/69

ø

[mm]

Indeks A

[mm]

40 3058361020 180

50 3058361220 180

56 3058361320 210
 

Izolacja piankowa 
do wpustów UV 53/69 rynna

Indeks A

[mm]

B

[mm]

3258109001 65 195
 

Elektryczne ogrzewanie wpustów

Indeks Dw/Dz

[mm]

230 VAC* 3258133000 80/140 UV 53/69/QSPE 75

230 VAC* 3258133001 140/190 QS 75/QSMP 75

* dł przewodu L = 1 500 mm

Łącznik z gwintem wewnętrznym

G

[cale]

ø

[mm]

Indeks H

[mm]

t

[mm]

2" 40 3058541020 400 30

2" 50 3058541220 400 30

2" 56 3058541320 400 30

2" 63 3058541420 400 30

2,5" 40 3058541045 400 30

2,5" 50 3058441245 400 30

2,5" 56 3058542045 400 30

2,5" 63 3058541445 400 30

2,5" 75 3058541825 400 30
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Wavin QuickStream

13. Zestawienie produktów

Mocowania

Uchwyt kompletny

dn

[mm]

Indeks a

[mm]

b x s

[mm]

40 3158422040 75 30 x 3,0

50 3158422050 85 30 x 3,0

56 3158422095 91 30 x 3,0

63 3158422060 98 30 x 3,0

75 3158422070 110 30 x 3,0

90 3158422090 125 30 x 3,0

110 3158422011 145 30 x 3,0

125 3158422012 160 30 x 3,0

160 3158422016 195 30 x 3,0

200 3158422017 235 30 x 3,0

250 3158422018 285 30 x 3,0 
 

Uchwyt stalowy M10

dn

[mm]

Indeks di

[mm]

t

[mm]

a

[mm]

b

[mm]

40 3158305004 44 11 80 30

50 3158305005 54 13 95 30

56 3158305002 58 13 100 30

63 3158305006 67 13 109 30

75 3158305007 79 13 121 30

90 3158305008 94 13 135 30

110 3158305009 114 13 155 30

125 3158305010 129 13 168 30

160 3158305011 164 13 210 30
 

Uchwyt stalowy

dn

[mm]

Indeks di

[mm]

t

[mm]

a

[mm]

b

[mm]

G

[cale]

40 3158305014 43 13 80 30 ½"

50 3158305015 53 13 95 30 ½"

56 3158305023 58 13 100 30 ½"

63 3158305016 66 13 116 30 ½"

75 3158305017 78 13 133 30 ½"

90 3158305018 93 13 135 30 ½"

110 3158305019 113 13 155 30 ½"

125 3158305020 128 13 187 30 ½"

160 3158305021 163 13 210 30 ½"

200 3158305025 203 42 270 40 1"

250 3158305026 253 42 320 40 1"

315 3158305027 318 42 385 40 1"
 

Złączka stalowa do wpustów UV 107/122

ø

[mm]

Indeks B

[mm]

A

[mm]

H

[mm]

110 3258300511 120 75 65

125 3258300512 145 88 90

Wpusty i akcesoria do wpustów cd.
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Wavin QuickStream

WAVIN QUICKSTREAM Katalog produktów – czerwiec 2008

13. Zestawienie produktów

Punkt stały

d1

[mm]

Indeks B

[mm]

40 3258305504 32

50 3258305505 32

56 3258287950 32

63 3258305506 32

75 3258305507 32

90 3258305508 32

110 3258305509 32

125 3258305510 32

160 3258305511 32

200 3258305512 42

250 3158305514 42

315 3158305517 42
 

Szyna montażowa

A/B

[mm]

Indeks L

[mm]

C

[mm]

ø

[mm]

30/30 3158012047 6000 15 8,5

30/45 3158013630 6000 15 8,5

38/40 3158012057 6000 17 8,5

41/62 3158013641 6000 18 13
 

Łącznik szyn

Profil Indeks L

[mm]

b

[mm]

30/30 3158021598 200 30,5

30/45 3158013230 200 30,5

38/40 3158013218 250 38,0

41/62 3158013241 177 44,0
 

Płytka montażowa prostokątna

G

[cale]

Indeks A

[mm]

B

[mm]

t

[mm]

M10 3158306040 40 120 4,0

½" 3158306022 40 120 4,0

1" 3158306023 40 120 4,3
 

Zawieszenie trapezowe

M Indeks A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

10,5 3158030724 25 100 120
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Wavin QuickStream

13. Zestawienie produktów

Nakrętka przesuwna

Indeks M

 

3158128821 M10
 

Nakrętka

M Indeks

M8 3158120192

M10 3158120184
 

Podkładka poszerzona ø34 mm

M Indeks

M10 3158120185
 

Nakrętka oczkowa

M Indeks

M10x10,5 3158128810
 

Śruba M10

M Indeks L

[mm]

M10 3158124299 30
 

Mocowania cd.

Klamra szynowa

Profil Indeks M

 [mm]

30/45, 30/30 3158012181 ø10,5

38/40 3158013668 ø12,5

41/62* 3158013669 ø12,5
*płaska
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Wavin QuickStream

WAVIN QUICKSTREAM Katalog produktów – czerwiec 2008

13. Zestawienie produktów

Pręt gwintowy

M Indeks L

[mm]

M8 3158120842 1000

M10 3158120850 1000

M10 3158020820 2000

Rura gwintowa

G

[cale]

Indeks L

[mm]

½" 3158120017 95

1" 3158120015 90
 

Mufa gwintowana

M Indeks L

[mm]

M10 3158021504 30
 

Cęgi do blachy trapezowej

Indeks

3158121555
 

Klamra dźwigarowa

M Indeks A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

N

[mm]

H

[mm]

E

[mm]

M10 3158139098 23 21 42 0 – 20 44 41
 

Krale dźwigarowe

M Indeks A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

L

[mm]

H

[mm]

Typ szyny

M6 3158134991 37 60 80 43,8 18 30/30 – 30/45

M10 3158132948 50 80 100 39,7 18,5 38/40 – 41/62
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Wavin QuickStream

13. Zestawienie produktów

Zgrzewarka elektrooporowa WaviDuo

Rozmiar

[mm]

Indeks

40 – 160 3258700020
 

Zgrzewarka elektrooporowa WaviSolo

Rozmiar

[mm]

Indeks

200 – 315 3258109102
 

Zgrzewarka doczołowa Universal

Rozmiar

[mm]

Indeks

40 – 160 3258700014
 

Zgrzewarki i akcesoria do zgrzewania

Rynna podporowa

A

[mm]

Indeks L

[mm]

40 3258709404 3000

50 3258709405 3000

56 3258709495 3000

63 3258709406 3000

75 3258709407 3000

90 3258709409 3000

110 3258709411 3000

125 3258709412 3000

160 3258709416 3000

200 3258709420 3000

250 3258709425 3000

315 3258709431 3000
 

Stemple do cęgów

Indeks

3158121563

Mocowania cd.
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WAVIN QUICKSTREAM Katalog produktów – czerwiec 2008

13. Zestawienie produktów

Zgrzewarka doczołowa Media

Rozmiar

[mm]

Indeks

75 – 250 3258700002
 

Inne produkty

Zgrzewarka doczołowa Maxi

Rozmiar

[mm]

Indeks

125 – 315 3258700003
 

Płyta grzewcza

Rozmiar

[mm]

Indeks

200 3258700016

300 3258700017
 

Aceton techniczny

Indeks Objętość

6012241001 1 litr
 

Izolacja termiczno-akustyczna

Rozmiar

[m]

Indeks

2 x 1 3258700822
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Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Katalog

produktów

Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.
ul. Dobieżyńska 43

64-320 Buk

tel.: 061 891 10 00

fax: 061 891 10 11

infolinia: 0800 161 555

e-mail: kontakt_pl@wavin.pl

Sprawdź także ofertę Wavin w zakresie

systemów infrastrukturalnych.

www.wavin.pl

Wavin Metalplast-Buk ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub

zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania. Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane

zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów do druku są one aktualne i nie

budzą zastrzeżeń. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz informację

o produktach Wavin Metalplast-Buk.

System podciśnieniowego
odwadniania dachów
Wavin QuickStream

Systemy instalacyjne dla budownictwa

Naszym celem jest dostarczanie inwestorom indywidualnym oraz

instytucjonalnym najwyższej jakości systemów instalacyjnych i grzewczych

do budynków. Wieloletnie doświadczenie, dostęp do najnowszych technologii,

innowacyjność oraz całkowite uwzględnienie potrzeb klientów pozwalają nam

zaoferować niezawodne produkty:

system kanalizacji wewnętrznej PVC,

systemy kanalizacji niskoszumowej: Wavin AS oraz SiTech,

systemy instalacji sanitarnych i grzewczych: Tigris Alupex,

BORplus, Hep²O,

system kształtek do instalacji sanitarnych i grzewczych

Wavin smartFIX,

system ogrzewania podłogowego Wavin Tempower,

system podciśnieniowego odwadniania dachów

Wavin QuickStream,

systemy rynnowe Kanion,

drenaż opaskowy wokół budynku,

przyłącza kanalizacyjne,

system zagospodarowania wody deszczowej.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




