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OZNACZENIA KANAŁÓW LINIOWYCH

Standardowo ciągi kanałowe dzielone są na 4-metrowe 
odcinki umożliwiające efektywny i bezpieczny dla 
produktu transport.

Istnieje możliwość wyprodukowania fragmentów 
kanału o maksymalnej długości 6 metrów. 

Schemat oznaczeń odcinków kanałów.

Długość odcinków zależna jest również od technologii 
produkcji. Standardowo elementy łączone są za pomocą 
kryz. Ten rodzaj połączenia wymaga dodatkowych 25 
[mm] miejsca pod dnem kanału. Alternatywnym 
rozwiązaniem jest spawanie odwodnienia bezpośrednio 
na budowie.

Wysokość odcinka kanału

Uszczelka gumowaOznaczenie kanału



73
ATT INOX ENGINEERING

ODWODNIENIA LINIOWE

MONTAŻ KANAŁÓW

Przed rozpoczęciem montażu kanału należy skręcić 
wszystkie jego części wg „schematu montażowego” 
tak, aby zapewnić szczelność wszystkich połączeń 
kołnierzowych (kołnierz-uszczelka-kołnierz).
Tak przygotowany kanał instalujemy w kielichu 
przyłącza kanalizacyjnego.
Następny etap, to ustawienie i wypoziomowanie kanału 
na zadanej rzędnej. Brzeg kanału powinien znajdować 
się 1-1,5 [mm] poniżej powierzchni posadzki.
Po ustabilizowaniu kanału zalecane jest zabezpieczenie 
go przed przemieszczeniem podczas betonowania. 
Betonujemy nóżki rektyfikacyjne i elementy kotwiące.
Miejsca trudno dostępne należy zabetonować 
z wykorzystaniem szpachelki.
 
Trzeba pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu 
elementów przed zabrudzeniem. Na czas montażu 
konieczne jest zdemontowanie rusztów przykrywających, 
koszy osadczych i syfonów.

GŁĘBOKOŚĆ KANAŁÓW

Przy kanałach wykonywanych ze spadkiem dna, 
głębokość kanału rośnie wraz z jego długością. 
Głębokość kanału przy odpływie zależna jest od 
wysokości początkowej, długości oraz założonego 
spadku kanału.
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ODWODNIENIA LINIOWE

MINIMALNE WYSOKOŚCI KANAŁU W ZALEŻNOŚCI OD PRZEKROJU

Kanał rynnowy 
z dnem prostym

Kanał rynnowy  
z dnem półokrągłym

Kanał szczelinowy

Kanał rynnowy 
z dnem łamanym

Kanał szczelinowy  
mini

Kanał rynnowy mini Kanał szczelinowy 
maxi

WYPEŁNIENIA BRZEGÓW

Krawędź standardowa (niewypełniona).

Krawędź wypełniona tworzywem. Ułatwia montaż 
i zapobiega powstaniu pustej przestrzeni pomiędzy 
betonem a krawędzią, zabezpieczając brzeg kanału 
przed deformacją, w przypadku dużego obciążenia.

Krawędź z wypełnieniem ze stali nierdzewnej. Krawędź 
wypełniona płaskownikiem powinna być stosowana 
w obszarach o dużym natężeniu ruchu oraz wysokich 
obciążeniach użytkowych.

Wypełnienie jest zależne od warunków, w których 
umieszczony jest kanał. (zależne od obciążenia).

Wypełnienie żywicą

Brak wypełnienia

Wypełnienie płaskownikiem
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PODSTAWOWE INFORMACJE

System nasad szczelinowych jest bezpieczny i odporny na 
niepożądane akty wandalizmu, dzięki czemu nadaje się do 
zastosowań we wszystkich miejscach publicznych. 

Rozwiązanie jest idealne do stosowania na elewacjach 
budynków oraz powierzchni dostosowanej do ruchu 
pieszego. Szczelina jest na tyle wąska, że nie stanowi 
zagrożenia dla przechodniów. Standardowa nasada 
szczelinowa odpowiada klasie obciążenia A15. 

ZALETY PRODUKTU

- wzmocniona górna część nasady
- łatwa konserwacja i dostęp,
- łatwa instalacja,
- montaż możliwy z dowolnym materiałem brukarskim,
- szybkie usuwanie wód powierzchniowych,
- kompatybilny z większością materiałów,
- estetyczny wygląd i trwałość,
- parametry mogą być dostosowane do potrzeb Klienta
wymagania.

ZASTOSOWANIE

- inwestycje komercyjne,

- pomieszczenia ogólnodostępne,

- parkingi,

- strefy dla pieszych,

- tereny mieszkalne,

- architektura krajobrazu.

Wykończenie
FINE

Wykończenie
SMART

Wykończenie
SQUARE

NASADY SZCZELINOWE
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NASADY SZCZELINOWE

PRZYKŁADOWE PRODUKTY


