
Montážny manuál 
 

Spájanie potrubia + manipulačný priestor 

PIR potrubie je možné spájať rôznymi spôsobmi: 

Jeden zo spôsobov je napr. spájanie pomocou „h“ a „u“ profilu. Každá tvarovka má na 
jednom otvore „h“ profil a na druhom otvore „u“ profil, vznikne tzv. skladačka, kde tvarovky 
do seba pekne zapadnú. Medzi tvarovky sa musí použiť aj tesnenie a z bočnej strany tvarovky 
sa to jednoducho zatexuje.  

 

  
 



  

 

Štandardný spôsob spájania potrubia je spájanie bajonetom, kedy sú rúry a tvarovky osadené 
prírubami (tzv. skrytý labyrint) a tie sú pri montáži vzájomne  spájané plastovým bajonetom 
požadovanej dĺžky. Bajonet je možné aj skrátiť alebo narezať na menšie kusy, nakoľko nie 
vždy je dostatok miesta na manipuláciu a nabitie takéhoto bajonetu do prírubovej lišty. 
Delenia bajonetu na menšie časti však treba zvážiť a brať do úvahy požadovanú tesnosť 
potrubia. Na takto spojenom potrubí je ešte potrebné vytmeliť rohy a osadiť krytku. 

 

 

 



Tretí spôsob spájania potrubia je spájanie na tmel, silikón, alebo podobné stavbárske lepidlo. 
Takto spájané potrubie nie je oprofilované, ale hrany na otvoroch sú olepené Al páskou, kde 
sa následne nanesie lepidlo a tvarovky sa spoja k sebe. Spoj sa musí poistiť tŕňovými spojkami 
a celý spoj sa po obvode prelepí Al páskou. 

 

 

 

PIR potrubie je možné pripojiť aj k zariadeniam, alebo na miesta, kde nie je protipríruba, ale 
iba otvor. V tom prípade treba použiť „F“ profil, ktorý sa osadí na hrany PIR tvarovky 
a jednoducho sa priskrutkuje k otvoru. 

 

 

 
 
Na PIR potrubie je možné pripojiť aj pružnú manžetu. V takomto prípade treba na PIR 
potrubie osadiť „h“ profil, na ktorý sa pružná manžeta osadí. 
„h“ profil sa tak isto používa aj ako redukcia na plechovú - pozinkovanú prírubu, kde je potom 
možné napojiť PIR potrubie so štandardným pozinkovaným potrubím. 
 



 
 

Vešanie a kotvenie potrubia 

Potrubné systémy z PIR panelov majú nízku hmotnosť, a z tohto dôvodu nemusia byť závesné 
a kotviace profily také silné ako profily pre klasické vzduchotechnické potrubia. Napojenie 
potrubného systému do stavebného otvoru sa realizuje  príchytkami, pružnými úchytkami, stenovými 
úchytmi a ukotvením skrutkami. Pri vešaní a kotvení potrubia je takisto nutné prihliadať na povahu 
a možnosti stavby. 

Inštalácia závesných a kotviacich profilov v interiéri 

Najviac používaným typom nosných systémov sú kovové profily kombinované so závitovou tyčou 
alebo závesným popruhom. Odporúčané rozmery nosných profilov sú: 

27/18 pre potrubie so stranou menšou než 750 mm 

28/30 pre potrubie so stranou v rozmedzí 751 – 1200 mm 

38/40 pre potrubie so stranou väčšou než 1200 mm 

 Vešať potrubie sa môže aj na potrubný záves v kombinácii so závitovou tyčou, avšak tento spôsob 
môže byť použitý na potrubie so stranou o veľkosti maximálne 700 mm.  

 
 

 
 
 



Maximálny odporúčaný rozostup závesov: 
 

Potrubie do obvodu (mm) Maximálny odporúčaný rozostup (mm) 

< 2000 4000 

2001 – 3600 3000 

> 3600 2000 

              

 

Inštalácia kotvenia na streche v exteriéri 

Vešanie a kotvenie potrubia v exteriéri je závislé na viacerých okolnostiach. Pri vešaní a  kotvení treba 
brať do úvahy prierezový profil potrubia, konštrukciu strešného plášťa, únosnosť strechy 
a poveternostné podmienky  v mieste inštalácie. Spôsob kotvenia a typ podpornej konštrukcie musí 
teda určiť projektant stavby spoločne so statikom a realizátorom stavby. Všeobecne sa  pre kotvenie 
PIR potrubia odporúča, aby nosné profily obopínali potrubie zo všetkých strán. Rozostupy nosných 
profilov sú uvedené v tabuľke. 

 

 

 

Potrubie do obvodu (mm) Maximálny odporúčaný rozostup (mm) 

< 2000 1600 

2001 – 3600 1400 

> 3600 1200 

 



Inštalácia na fasádu 

PIR potrubie sa dá pripevniť aj na fasádu a to tak, že sa na stenu namontujú konzoly do ktorých je 
priskrutkované PIR potrubie. Konzoly sa skrutkujú do prírubovej lišty PIR potrubia – kvôli pevnosti. 

Inštalácia kanálových rozvodov kotvením na L závesy 

PIR potrubie sa nemusí vždy pripevňovať PIR závesmi. Ak to situácia neumožňuje, tak PIR závesy 
môžeme nahradiť aj štandardnými závesmi, ktoré sa používajú aj pri pozinkovanom potrubí. 

 

Ak je potrebné takéto závesy priskrutkovať o PIR potrubie, vždy to treba priskrutkovať o prírubu na 
PIR potrubí a nie o panel!!! 

Napojenie PIR potrubia na protipožiarnu klapku 

Protipožiarna klapka sa k predizolovanému (PIR) potrubiu priamo nepripája. Medzi protipožiarnou 
klapkou a PIR potrubím musí byť minimálne 0,5 m dlhé plechové potrubie z oboch strán 
protipožiarnej klapky. 

Úprava dĺžky potrubia 

Ak je potrebné upraviť dĺžku predizolovaného potrubia napr. rúry, postačí nám k tomu obyčajný 
lámací nôž, s ktorým vieme panel orezať alebo skrátiť na požadovanú dĺžku. 

Voľné príruby 

Predizolované potrubie je možné vyrobiť aj s voľnými prírubami. V takom prípade zákazník od nás 
dostane aj lepidlo, ktorým takúto prírubu zalepí na PIR potrubie. Takýto kus alebo výrobok je možné 
zaťažiť a vystaviť požadovanému tlaku až po úplnom zaschnutí lepidla, čo je cca 24 hod. Voľné príruby 
spolu s rohovníkmi, bajonetmi, krytkami a lepidlom na príruby sú štandardne dodávané k potrubiu. 

Spôsob nanášania lepidla je veľmi jednoduchý.  

Nádoba s lepidlom má špeciálny otvor, cez ktorý sa v rovnomernom množstve (1 – 2 mm) nanesie 
lepidlo na obe vnútorné bočné strany prírubovej lišty, pokiaľ možno v neprerušenom-súvislom stave. 
Takto pripravenú prírubu osadíme na potrubie. Treba si dať POZOR na správne osadenie príruby, aby 
sa nestalo, že sa príruba osadí naopak a nebude možné nasunúť bajonet a rohovú krytku. Doba 
vytvrdnutia je cca 8 hod. pri teplote nie nižšej ako 5°C. 

Poškodený PIR panel 

V prípade poškodenia PIR panelu (pri doprave, pri manipulácii, ...) je možné takýto panel opraviť tak, 
že sa poškodené miesto jednoducho prelepí AL páskou. Ak je panel veľmi poškodený, treba takúto 
časť vyrezať a nahradiť novým panelom. 



 Tesnosť spojov 

Pri štandardnom prírubovom prevedení sa jednotlivé prvky PIR potrubia spájajú bajonetom. Bajonet 
dostatočne tesní takýto spoj, nakoľko je vyrobený spolu s tesnením. Netreba však zabudnúť na rohy 
potrubia, ktoré sa kvôli estetike osadia plastovými krytkami. Ešte predtým než takúto krytku 
osadíme, treba roh potrubia riadne vytmeliť tmelom a až potom osadiť krytku. V exteriéri 
odporúčame zákazníkom takýto prírubový spoj po celom obvode potrubia prelepiť UV stabilnou Al 
butylovou páskou. 

    

     

 

 

 

Osadenie výustiek a žalúzií 

Do PIR potrubia sa výustky a ažalúzie osádzajú tak, že sa do potrubia vyreže otvor o potrebnej 
veľkosti, ktorý sa osadí hliníkovým „u“ profilom, aby bolo možné výustku alebo žalúziu na tento profil 
priskrutkovať. 

Tak isto je možné vzájomne spojiť PIR potrubie z bočnej strany vetvy pomocou „h“ a „u“ profilu, 
alebo jednoducho vyrezať 45°rezy a spolu ich zlepiť. 

 



 

 

 

Spojenie so SPIRO potrubím 

Na PIR potrubie sa dá samozrejme napojiť aj SPIRO potrubie a to pomocou SPIRO nástavca, ktorý má 
na jednej strane zúbky. Nástavec sa zasunie do vopred vyrezaného kruhového otvoru a zúbky sa 
zahnú, aby nástavec nebolo možné z otvoru vytiahnuť. Spoj sa kvôli tesnosti vytmelí, prípadne prelepí 
Al páskou. 

 

 

 

Spojenie s hranatým plechovým potrubím 

Ak je potrebné napojiť PIR potrubie na plechové potrubie, v tom prípade treba na PIR potrubie 
nalepiť „h“ profil, na ktorý je možné pripevniť štandardnú pozinkovanú prírubu a pokračovať ďalej 
s plechovým potrubím. 

 

 

 



Je možné si objednať aj montážny kufrík 

Montážny kufrík obsahuje: 

• Rovný nôž        
• Šikmý nôž (45°) – ľavý a pravý 
• Dvojitý (45°) nôž 
• Nanášačka lepidla 
• Čistiace kefky 
• Brúsny papier 
• Nitovacie kliešte 
• Kružidlo 
• Hladítka na Al pásku 
• Označovač pásky 

 

 

 


