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MONO
deskové šoupátko PN 10
se zemní soupravou

 Montážní návod
 24 75-B1

Pro kvalitní a dlouhodobou montáž, dlouhodobé a bezpečné používání výrobku
dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu.
Deskové (nožové)  šoupátko MONO se zemní soupravou PATENT-Plus, dále
jen MONO se ZS je určeno pro  zakopání do země a ovládání z poklopu pomocí
T klíče šoupátkového  27mm. 
MONO se ZS je  jednosměrná uzavírací armatura pro max . pracovní přetlak 
1,0 MPa . Směr proudění pro plný pracovním přetlak je označen šipkou na 
tělese. Ve směru proti šipce lze použít ve vazbě na jmenovitou světlost DN 
pracovní přetlaky: max. 1,0 MPa do DN 100, pro DN 125 a DN 150 max. 
0,8 MPa, pro  DN 200 max. 0,6 MPa, pro DN 250 max. 0,4 MPa a DN 300 
max. 0,3 MPa. Má připojovací rozměry PN 10.
Je vhodné pro neagresivní povrchovou, užitkovou, odpadní vodu a pro kaly.
Upozornění:
MONO se ZS není vhodné pro provozní média, která jsou agresivní vůči 
použitým materiálům, obsahují částice, které se mohou namotávat na 
uzavírací desku, nebo nejdou uzavírací deskou předělit.

Konstrukce:
MONO se ZS má kompaktní  jednodílné těleso s protipřírubou, v poloze uzávěru OTEVŘENO s volným průtokem, vhodné pro 
zakopání do země. Na volný konec nestoupajícího vřetene, které je chráněno krycí trubkou, je nasazena teleskopická zemní 
souprava. Spoj je zajištěný závlačkou z nerezavějící oceli. Ovládací tyče a spoj jsou  kryty vzájemně se přesouvajícími chránícími 
trubkami a zvonkem z plastu. Zemní souprava je ukončena ovládacím nástavcem 27 mm. 

 



Upozornění:
Šoupátko a zemní souprava jsou dodávány z přepravních důvodů zvlášť. Kompletace je prováděna až při 
vlastním zabudování do potrubí.

Ochrana výrobku
Těleso šoupátka, nástavec je chráněn epoxidovým nástřikem, krycí trubka je z nerezu, ovládací tyče zemní 
soupravy jsou žárově pozinkovány.

Upozornění:
Pro zásyp šoupátka je nutné použít písek a zeminu, bez kamenů, aby nedošlo k poškození nebo  proražení
epoxidového nástřiku.

Ovládání:
Standardní T-klíč šoupátkový se čtyřhranem 27 mm.

 Před montáží ověřte: 
- zkontrolujte zda dodávka je kompletní, především zda u zemní soupravy je přiložena  závlačka
- že těsnicí plocha desky a pryžové těsnění desky v protipřírubě jsou čisté a nepoškozené 
- že jsou čisté a nepoškozené těsnicí plochy připojovacích přírub a přívodní potrubí, případně vše  
  řádně očistěte
- pokud je poškozena povrchová ochrana proveďte její opravu barvou „pro opravy   
   epoxidového nástřiku“  

Upozornění:
Jelikož šoupátko bude po instalaci zasypáno zeminou, je bezpodmínečně nutné provést za účelem 
dlouhodobé ochrany proti korozi veškeré opravné nátěry poškozených míst!
- zkontrolujte funkčnost zemní soupravy, zda se posouvají teleskopické díly
- nefunkční výrobek vyřaďte
Dodržujte právní a ostatní předpisy i pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Používejte ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení poskytnutá zaměstnavatelem

Montáž MONO šoupátek do potrubí:
1. Doporučujeme montovat šoupátko bez ZS
2. Vyhledejte v projektu, z které strany bude vyšší pracovní přetlak
3. Montujte sevřením mezi dvě příruby potrubí PN 10 pomocí šroubů příslušné délky, velikosti, jakosti a počtu 
kusů, s podložkami a maticemi, s ohledem na použité příruby potrubí. Respektujte nutnost přesné délky šroubů 
do slepých závitových děr v tělese, v opačném případě nebude spoj s potrubím bezpečný (konec šroubu dosedne
na dno díry a spoj bude netěsný, nebo závitový spoj nebude v požadované délce). Šrouby namažte slabě 
vaselinou. 
4. Mezi příruby si připravte ploché těsnění podle ČSN 13 1550.1. Ze slepých závitových děr v tělese odstraňte 
plastové záslepky. 
5. Vložte MONO  mezi příruby potrubí, šipkou po směru nejvyššího pracovního přetlaku. Nutná je poloha s 
vřetenem svisle vzhůru . Do děr v dolní levé a pravé polovině přírub potrubí a MONO prostrčte 1+1 šroub. 
6. Navlečte podložky a našroubujte matice, mezi příruby vložte ploché těsnění. 
7. Doplňte další šrouby, podložky a matice, matice postupně a do kříže mírně dotáhněte. 
8. Dotáhněte matice spoje podle obr. v předepsaném sledu utahovacím momentem Mk uvedeným níže: 
          4 otvory v přírubě v pořadí 1, 3, 2, 4 dle obr. 1,
          8 otvorů v přírubě v pořadí 1, 5, 3, 7, 2, 6, 4, 8 dle obr. 2,
          12 otvorů v přírubě v pořadí 1, 7, 4, 10, 2, 8, 5, 11, 3, 9, 6, 12 dle obr. 3,
          16 otvorů v přírubě v pořadí 1, 9, 5, 13, 2, 10, 6, 14, 3, 11, 7, 15, 4, 12, 8, 16,
          20 otvorů v přírubě v pořadí 1, 11, 6, 16, 2, 12, 7, 17, 3, 13, 8, 18, 4, 14, 9, 19, 5, 15, 10, 20.
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    Varování: matice M16 dotáhněte momentem Mk 79Nm, pro M20=Mk 157Nm, pro M24=Mk 275Nm
    a pro M27=Mk 363Nm.  
    Proces utahování matic 1x opakujte!

 

9.   Nyní přistupte k montáži zemní soupravy
10. Povytáhněte čtyřhranou trubku z ochranné trubky  ZS cca o 10cm
11. Nasaďte zemní soupravu na volný konec šoup. MONA a spoj zajistěte  
      závlačkou. 
12. Zvonek přetáhněte přes osazení na šoupátku.

 Volný konec šoupátka   Spoj se závlačkou  Směr pohybu zvonku

13. Zemní soupravu stáhněte na minimální výšku 
14. Proveďte kontrolu funkce uzávěru a spojení zemní soupravy provedením cyklu OTEVŘENO -   
      ZAVŘENO. Pro manipulaci použijte šoupátkový T-klíč.
Varování: Zakázáno je používat při manipulaci s uzávěrem prodlužovacích tyčí. Max. ovládací Mk je 200Nm.
15. Při tlakové zkoušce potrubí zkontrolujte těsnost spojů u šoupátka. Netěsnosti ihned odstraňte. 

Zasypání šoupátek MONO se ZS do terénu
16. Proveďte obsyp šoupátka obvyklým způsobem
17. Postupně vršte zeminu a povytahujte zemní soupravu.
18. Zemní souprava ústí do šoupátkového poklopu. Poklop montujte obvyklým způsobem na 
      nosnou desku. Horní hrana ovládacího nástavce má být 110 mm od ovládací roviny

   

 

110 mm
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Údržba a opravy
20. Jelikož MONO se ZS je zakopáno do země,  je koncipováno jako  bezúdržbové.. 
21. Pokud není během jednoho roku se šoupátkem manipulováno, je nutné provést servisní   
      manipulační cyklus  zavřeno / otevřeno. Musí být tedy dodržován interval mezi jednotlivými pracovními cykly min. 1 rok.
22. Opravy v záruční době provádí jen výrobce 
23. Pozáruční servis a výměnu opotřebovaných dílů provádí jen výrobce
24. Po dobu demontáže dílů a následné montáže náhradních dílů do MONO musí být provoz v potrubí přerušen. 
      Potrubí musí být odvodněno. 
25. Zakázáno je opakovaně zamontovat již jednou použité těsnění.

Výrobce: VAG s.r.o. 
Lipová alej 3087/1 
695 01 Hodonín 
+420-518 318 111 
http: www.vag-armaturka.cz 
 

19. Pro identifikaci místa zabudování po dobu stavby doporučujeme používat během montáže 
      vysunovací signalizační vlaječku
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