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 Montavimo rinkinys su sifonu
Jointing-Set with foul air trap

TOP

Turinys 
 1 vnt.  vamzdžio jungties adapteris DN70/100 

su varžtais

 2 vnt.  galinės sienelės

 1 vnt. montavimo  instrukcija

  1 vnt. sifonas 

 1  vnt. lapų gaudyklė

Content 
  1 Adapter for pipe joint 

DN 70/100 including screws

  2 End walls

  1 Assembly instructions

 1 Foul air trap

 1 Leaf-catcher
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Montavimo rekomendacijos / 
Assembly instructions /

  Paruoškite tranšėją.

 Prepare trench.

  Iš atitinkamų mineralinių medžiagų mišinio  

įrenkite šalčiui atsparų sluoksnį.

  Lay and compact hardcore thus making 

the sub-soil frost resistant.
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Apsauginis šalčiui atsparus 

sluoksnis

Sub-soil frost resistant
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Sifono montavimo į TOP latakus rekomendacija / 
Installation advice foul air trap for TOP channels 

  Sumontuokite galines sieneles pirmame  ir paskuti-

niame latakų linijos elemente. Išpjaukite vamzdžio  

angą ir pašalinkite visas atplaišas. Dėmesio: pjaudami 

nepažeiskite angos šablono išorinio krašto. Įstatykite ir 

prisukite adapterį su varžtais ir pajunkite į vamzdyną. 

  Install end caps to the first and last channels. Cut out 

pipe outlet and remove any burrs. Attention: You should 

not damage the outer edge of the preformed pipe socket. 

Place and fix the pipe adapter with screws and connect 

pipe work.

  Montavimo tepalu išteptą movą-sifoną pilnai užmaukite 

ant adapterio. Žiūrėkite į 3A paveikslėlį.  Sujunkite movą-

sifoną  su vamzdynu.

  Insert the greased pipe in to the pipe adaptor until it 

meets the channel , see picture 3A and connect the adap-

ter with pipe work.
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Sifonas

Foul air trap
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3B
 Po to, kai sumontuosite latakus ant betono

     pasluoksnio, įstatykite lapų gaudyklę į sifono apatinę

     dalį (žiurėkite į 3B paveikslėlį). Galiausiai, taisyklingai  

     įstatykite groteles.

Išėmus lapų gaudyklę, galima pašalinti susikaupusius 

nešvarumus ir išvalyti sifoną.

  After the channel installation place the leaf-catcher 

in the bottom of the foul air trap, see picture 3B. 

At the end insert the cover correctly.

 To get rid of contaminants remove the leaf-catcher,   

remove debris and clean the foul air trap.Lapų gaudyklė 

Leaf-catcher 

Sifono montavimo į TOP latakus rekomendacija / 
Installation advice foul air trap for TOP channels
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Montavimo rekomendacijos / Assembly instructions

  Variantas su juostinėmis arba tinklinėmis grotelėmis

  Variant with slotted grating or mesh grating

  Variantas su plyšiniu latakų dangčiu

  Variant with paverslot grating

4A

4B
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  Variantas su juostinėmis arba tinklinėmis grotelėmis

  Variant with slotted grating or mesh grating

   Variantas su plyšiniu latakų dangčiu

  Variant with paverslot grating

Suformuokite betono pasluoksnį  ir į jį įspauskite lataką su jau įstatytu dangčiu/grotelėmis. Įsitikinkite, kad latakas 

bus 3 – 5 mm  žemiau už dangos paviršių. Toliau klokite  betoną kol jis padengs latako korpuso horizontalią kraštinę juostą. 

Klokite pirmąjį paviršiaus dangos sluoksnį tiesiai ant  minėto betono pagrindo. Siūlės tarp trinkelių užpildomos atsijomis/

smėliu. Montuojant plyšinius dangčius, turėtumėte vadovautis šiais principais:

Montuokite  taip, kaip parodyta 5A/5B pav., jeigu numatomos tik pėsčiųjų apkrovos. Dangą, besiribojančią su lataku, reko-

menduojama montuoti tiesiogiai ant betono pasluoksnio.  Tuo pačiu metu būtina įsitikinti, kad trinkelės/grindinio plokštės 

bus 3 – 5 mm aukščiau už plyšinį latakų dangtį.

Pour in the concrete bed and press in the channel with the cover fitted. Ensuring that the channel is level and set 

between 3 and 5 mm below the finished surface, continue to pour concrete until it covers the horizontal side strip. Lay the 

first course of the surface covering in this concrete. Fill sand into the grooves. When installing slotted covers, you should 

observe the following principle: Install with flagging as per Fig. 5A/B for pedestrian loads. Here, too, lay initial row of flag-

stones against the slotted gratings covers and set in concrete. At the same time, ensure there is a superelevation of the 

flagstones 

of 3 – 5 mm.
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