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Zkušební sada domovních přípojek
Sada pro provádění zkoušek dle DIN EN 1610 a 1986 
spolu s použitím přístroje GW Digital (od verze 2.1)

Profil produktu

VYUŽITÍ

Zkušební zátky a příslušenství pro zkoušky těsnosti vodních potrubí 
pomocí zkušebního média vzduchu dle DIN EN 1610 a DIN 1986, 
oddíl 30. Vhodné pro jmenovitý průměr od 65 – 250 mm 

 

PŘEDNOSTI

n	Praktická sada: zkušební a uzavírací zátka pro běžné průměry  
 potrubí (v sadě průměr 75 – 150 mm, další zátky v příslušenství)
n	Snadné umisťování zátek i na těžko přístupných místech 
 díky různě dlouhým posuvým a plnicím tyčím se skvělou 
 průchodností oblouky
n	Základní tělo u hliníku unsadňuje posuv zkušební zátky 
 potrubím
n	Robustní zátky z přírodního kaučuku jsou odolné vůči teplotám,  
 opotřebení a vodě. Pokud by se zátka poškodila, 
 lze ji jednoduše opravit

TECHNICKÁ DATA

      Maximalní provozní tlak:  1,5 bar 
 Délka posuvných tyčí: 10 m

DIN 1610

 300 tisíc odpadních portubí čeká v ČR na kontrolu!
 Nejnovější pole působnosti pro certifikované řemeslníky: 
 DIN EN 1610 požaduje do roku 2015 zkoušky těsnosti vodou 
 nebo vzduchem u všech odpadních potrubí (liší se regionálně).

Obj.č. 61340

11dílná zkušební sada domovních přípojek (obj.č. 61340) obsahuje:  
uzavírací zátku DN 75-150 (obj.č. 61352), zkušební zátku DN 75-150 (obj.č. 61359), plnicí hadice (obj.č. 61365), zkušební armaturu (obj.č. 61366), plnicí armaturu (obj.č. 61367), 
posuvné tyče (obj.č. 61380),  bezpečnostní lano (obj.č. 61368), vertikální pumpa s manometrem(obj.č. 61369), kufřík (obj.č. 61370), víko (obj.č. 91123), vložka do kufříkupro ver-
tikální pumpu (obj.č. 91122)

Označení    kg g              Obj.č.  Ø Zk./Uzavírací zátka  Zk. zátka obj.č.       Uzavírací zátka obj.č.

Zk. sada domovních přípojek, vzduch 7,8 1  61340 65 - 100 61358 –
        75 - 150 61359 61352
        90 - 250 61360 61353

Zkušební sada domovních přípojek při použití Příklad zapojení: Zkušební sada domovních přípojek s ROTEST® GW Digital V2.3 USB
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Zkušební technika
Zkušební přístroje pro odpadní potrubí   


