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ADAPTÉRY

Popis
Slouží k rozebíratelnému připojení plastových nebo vícevrstvých 

(PEX/AL/PEX) trubek k adaptérovým vývodům armatur nebo tvarovek.

Technická data
• Provozní teplota: 5÷110 °C

• Maximální provozní tlak: 10 bar

• Těsnění: o-kroužky z EPDM v černé barvě, ve shodě s ČSN EN 681.1

Verze a kódy
Aktuální verze a kódy najdete v platném katalogu nebo na webových 

stránkách www.giacomini.cz.

Komponenty

Montáž
1. Trubka musí být seříznuta kolmo ke své ose pomocí nůžek na 

plastové potrubí R990 (během této práce je vhodné nůžky mírně otáčet, 

aby se řezání usnadnilo) nebo v případě vrstveného potrubí pomocí 

řezáku na potrubí RP204 tak, aby se omezilo tvoření oválnosti.

2. Aby se zamezilo poškození vnitřního O-kroužku, musí se vnitřní 

hrana trubky odhrotovat přípravkem RP205 nebo RP209

• u vícevrstvých trubek se musí trubka kalibrovat přípravkem RP209.

• namazat vnitřní stěnu trubky a také oba O-kroužky.

3. Na trubku nasadíme matici a poté i svěrný kroužek (je z obou stran 

stejný)

4. Na tělo adaptéru nasadíme distanční kroužek.

5. Tělo adaptéru zasuneme až na doraz do trubky a trubku s adaptérem 

nasuneme do vývodu ventilu/šroubení.

6. Zašroubujeme a utáhneme matici. 

Doporučené utahovací momenty 

• adaptérový vývod 16:  30 ÷ 35 Nm 

• adaptérový vývod 18:  35 ÷ 40 Nm

• adaptérový vývod 22:   50 Nm

Odkazy na normy
ČSN EN 1254 – 3

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 3: Tvarovky s konci pro spoje trubek 

z plastů sevřením.

ČSN EN 1254 – 4

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky kombinující jiné 

konce pro spojení s konci pro spoje připájením nebo sevřením. 
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Další informace
Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2
fax: (+420) 483 736 070
e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma  Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět 
v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního 
charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto 
technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné 
technické předpisy.

Vyrábí: Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy
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1) matice
2) svěrný kroužek
3) O-kroužek vnitřní
4) distanční kroužek (nutný při použití vícevrstvého potrubí)
5) tělo adaptéru
6) O-kroužek vnější

Upozornění.
Při napojování vícevrstvých trubek nikdy nezapomeňte na 
distanční kroužek, který zabraňuje vzniku koroze v oblasti styku 
hliníku s mosazí.


