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Тази техническа информация за сградната канализа-
ционна система RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT  
е в сила от март 2013.

Нашата актуална техническа документация можете да 
свалите на www.rehau.bg.

Документацията е защитена по закона за автор-
ското право. Запазват се произтичащите от това 
права, особено превод, преиздаване, използване на 
изображения, радио предавания, възпроизвеждането 
по фото-механичен или друг подобен начин както и 
запаметяването в системи за обработка на данни.

Всички размери и теглото представляват ориентиро-
въчни стойности. Запазваме си правото на неточно-
сти и промени.
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Указания за настоящата техническа информация

Валидност
Тази техническа информация важи за България.

Навигация
В началото на всяка глава ще намерите детайлно съдържание с йерар-
хични заглавия и съответния номер на страница.

Пиктограми и лога

 Указания за безопасност

 Правно указание

 Важна информация, която трябва да бъде взета под внимание

 Информация в Интернет

 Вашите предимства

Във връзка с вашата сигурност и с правилната употреба на нашите 
продукти, моля проверявайте редовно дали съществува нова версия на 
предоставената техническа информация.
Актуалната дата на техническата информация винаги е разположена 
в долният ляв край на корицата.
Актуална техническа информация ще получите от вашият търговец на 
REHAU, специализираните търговци на едро, както и от интернет на 
адрес www.rehau.com.

 - С оглед на Вашата лична безопасност, както и тази на други лица, 
преди да започнете работа внимателно прочетете указанията за работа 
и съветите за безопасност. 

 - Съхранявайте инструкциите за работа, за да ги имате на разположе-
ние.

 - Ако не сте разбрали инструкциите за безопасност или за отделните 
монтажи или пък те не са Ви ясни, обърнете се към търговското пред-
ставителство на REHAU.

Употреба по предназначение
Инсталирането и експлоатацията на сградната канализационна система 
RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT са позволени само по начина, описан 
в тази техническа информация. Всяко друго приложение не е по пред-
назначение и затова е недопустимо.

Персонални предпоставки
 - Изпълнението на монтажа на нашите системи е позволен само от 
оторизиран и обучен персонал.

 - Работата по електрическите системи или детайлите на тръбопровода 
са позволени само от страна на обучени за това електротехници.

Общи предпазни мерки
 - Спазвайте общовалидните предпазни мерки и наредби за безопасност 
при инсталацията на тръбопроводни инсталации.

 - Поддържайте вашето работно място чисто и без наличие на предпос-
тавки за възникване на увреждане

 - Осигурете достатъчно осветление на вашето работно място.
 - Да няма достъп на деца и домашни животни, както и неправоимащи 
лица до инструментите и монтажните места. Това важи особено при 
саниране на обитаеми участъци от дома.

 - Използвайте само тези компоненти, които са предвидени за съответ-
ната REHAU тръбна система. Използването на различни за системата 
компоненти или употребата на инструменти, които не съответстват на 
REHAU инсталационната система може да доведе до злополука или 
възникване на други опасности.

 - Неспазването на указанията за безопасност може да доведе до мате-
риални или персонални щети.

Работно облекло
 - Носете предпазни очила, подходящо предпазно облекло, предпазни 
обувки и ако имате дълга коса, носете мрежичка за коса. 

 - Не носете дълги дрехи или украшения,  те могат да бъдат захванати от 
движещи се части.

 - Носете защитна каска, когато се извършват монтажни работи на ниво-
то на главата или над главата.

По време на монтаж
 - Прочетете и спазвайте винаги съответното ръководство за работа на 
използваният монтажен инструмент REHAU,

 - Инструментите за рязане имат остър ръб. Съхранявайте и използвайте 
ножиците така, че да не възникне опасност от злополука,

 - При удължаване на тръбите спазвайте безопасното разстояние между 
държащата ръка и режещият инструмент.

 - По време на процеса на рязане никога не навлизайте в зоната на 
рязане на инструмента или на движещи се части. 

 - По време на поддръжка и преоборудване и при смяна на монтажното 
място изключете кабелите от електрическата мрежа и се подсигурете 
срещу непредвидено включване

Противопожарна защита
Много стриктно спазвайте противопожарните наредби, както и съответ-
ните строителни правила и наредби, особено:
 - При проникване на пожарни участъци
 - За помещения, които подлежат на Директивите на страните-членки.
 - Неспазването на указанията за безопасност може да доведе до екс-
плозии и опасност от пожар, и съответно до травми на персонала със 
смъртен изход.

1 информация и указания за безопасносТ
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2 описание на сисТемаТа RAUPIANO PLUS

2 .1 Функция

RAUPIANO PLUS е универсална шумоизолираща канализационна сис-
тема за безнапорно извеждане на отпадните води от сгради и имоти 
в съответствие с DIN EN 12056, DIN EN 752 и DIN 1986-100. Може да 
се прилага както за еднофамилни къщи, така и за големи обекти като 
универсална канализационна система.

RAUPIANO PLUS се включи в номиналните диаметри от DN 40 до DN 200. 
Системата е обхваната чрез обширна програма за фасонни части и 
закрепване.

Отличава се чрез следните параметри:

 - Добър дизайн и съответна оптика
 - Големи възможности за шумоизолация 

 - Специални, патентовани от REHAU закрепвания с цел редуциране на 
преноса на шум през телата

 - Специален материал за тръбите и фасонните части
 - Подсилване на  изолацията срещу въздушен шум в извитите участъ-

ци чрез частично удебеляване на стената на дъгата. 
 - Оптимални плъзгащи свойства на вътрешния слой за редуциране на 
опасността от запушване

 - Отлична издръжливост на студ, устойчивост до -10°C
 - Висока UV-устойчивост, възможно е складиране на открито до 2 години
 - Висока издръжливост на удар – здрави при транспорт, складиране и на 
строителния обект

2 .1 .1 Жилищно строителство

RAUPIANO PLUS е универсална шумоизолираща канализационна система 
за безнапорно извеждане на битови отпадни води според DIN EN 12056 и 
DIN 1986-100 за високо строителство, както за стандартни канализации 
без изискване за шумозащита, така и за инсталации с високи изисква-
ния по отношение на шума (VDI - Директива 4100). 
Например при
 - Еднофамилни къщи
 - Многофамилни къщи
 - Жилищни инсталации

2 .1 .2 Големи обекти

RAUPIANO PLUS може да се прилага за обекти с високи изисквани по 
отношение на шумозащитата (VDI-Директива 4100). Чрез своите шумоиз-
олиращи свойства RAUPIANO PLUS е особено подходяща система за:
 - хотели
 - офис сгради
 - болници

RAUPIANO PLUS отговаря на нарастващата потребност на хората за 
спокойствие и почивка и гарантира висок жизнен комфорт.

Диаметърът на тръбите и фасонните части съгласно DIN EN 1451 има 
стандартни номинални диаметри, така че да се извършва безпроблемен 
преход на HT съгласно DIN EN 1451 респ. KG според DIN EN 1401, без да 
се налага използване на преходни детайли.

2 .1 .3 Подземно полагане

RAUPIANO PLUS е предназначена за подземно полагане вътре и вън от 
конструкцията на сградата.

Полагането трябва да се извършва в съответствие с DIN EN 12056, 
DIN EN 752, DIN 1986-100 и DIN EN 1610.

2 .1 .4 Големи кухни

RAUPIANO PLUS е подходяща като събирателен или основен тръбопровод 
за отвеждане на съдържащите мазнини отпадни води, като се започне 
от фабрики - кухни до сепаратори на мазнини. 

При по-отдалечени филтри за мазнини може да се наложи използването 
на паралелно нагряване на тръбопровода. По този начин могат да се 
избегнат мазни отлагания. Температурата на нагряване за синтетичните 
тръби не трябва да надвишава 45 °C.
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2 .1 .5 Вентилация по стандарт DIN 18017-3

RAUPIANO PLUS може да се използва за децентрализирана и центра-
лизирана вентилация на бани, тоалетни и кухни в едно- и двуфамилни 
сгради съгласно DIN 18017-3. Тези категории сгради не са обект на спе-
циални изисквания по отношение на противопожарната защита в тази 
област на приложение.

Особено при разположени една над друга бани и/или тоалетни препоръч-
ваме използването на общ тръбопровод за отработения въздух DN 110 от 
RAUPIANO PLUS.

фиг. 2-1 Децентрализирана вентилация с RAUPIANO PLUS

1 Покривен вентилатор

2 Гофриран маркуч

3 Вентилационно устройство

4  RAUPIANO PLUS

5 Двойна муфа

6 Тапи за муфи

Децентрализирана вентилация
При инсталацията е необходимо в избеното помещение да се остави 
отвор за почистване. Това може да стане с двойна муфа и една тапа за 
муфа, която при необходимост може да бъде махната. 

На височината на предвиденото вентилационно устройство едно от-
клонение DN 110/75/87° с фитинг за въздухопровод DN 80 осигурява 
необходимото условие за свързване на вентилатора и тръбопровода за 
отработения въздух с гофриран алуминиев маркуч (вътрешен диаметър 
80 mm). 
Гофрираният алуминиев маркуч се изтегля над щуцера на вентилатора 
и фитинга и се фиксира със стандартни скоби за маркуч с геометрично 
затваряне, като се осигурява херметичност. 

Като алтернативен вариант, закрепването може да стане с помощта на 
подходяща уплътнителна лента от бутилкаучук.

При използването на стоманен гофриран маркуч за закрепването 
и уплътняването на щуцера трябва да се използва подходяща уплътни-
телна лента от бутилкаучук. 

 - Към един тръбопровод за отработения въздух DN 110 могат да бъдат 
свързани до 4 радиални вентилационни устройства.

 - Вентилацията на кухня (не става дума за извеждане на парите) трябва 
да става с отделно вентилационно устройство. За тази цел може да се 
използва съществуващият тръбопровод за отработен въздух от банята/
тоалетната.

 - Не се разрешава свързването към този общ вентилационен тръбо-
провод на абсорбатор, тъй като вентилацията трябва да става през 
отделен тръбопровод.

 - Приточният въздух трябва да може да навлиза без специални 
приспособления (напр. неуплътнености във външната конструкция на 
сградата).

Всички радиални вентилаторни устройства (с диаметър на свързване 
80 mm) в индивидуалните вентилационни системи могат да се използват 
с общо строително разрешение за експлоатация съгласно  
DIN 18017-3. Устройствата трябва да са снабдени с плътно затварящ се 
обратен клапан. 

Проникване през покрива
За проникването през покрива се използва пригоден атмосфероустойчив 
покривен вентилатор. Той е свързан с вентилационната тръба RAUPIANO 
PLUS под покривната облицовка. Трябва да се предприемат подходящи 
мерки за предотвратяване на конденз (вж. глава 8.14, страница 27).

Централизирана вентилация
При централизираната вентилация в помещенията се поставят така 
наречените елементи за отвеждане на отработения въздух, вместо рабо-
тещи радиални вентилатори. Отвеждането на отработения въздух става 
чрез радиален покривен вентилатор. 
Този начин на вентилация рядко се среща при еднофамилните сгради.

2 .1 .6 Система за централна прахосмукачка VACUCLEAN

Въз основа на своите отлични шумоизолиращисвойства, и благодарение 
на оптимизирания гладък вътрешен слой, системата RAUPIANO PLUS 
е особено подходяща като система от тръбопроводи за централна 
прахосмукачка.

REHAU предлага система за централна прахосмукачка VACUCLEAN, 
която се състои от централна смукателна единица, тръбопроводи и 
фасонни части, крепежни елементи, както и смукателни розетки. Повече 
информация ще намерите в глава „Система за централна прахосмукачка 
VACUCLEAN“ или в Интернет на  
www.rehau.bg.

4
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2 .2 Област на приложение

фиг. 2-2 Тръби и фасонни части RAUPIANO PLUS 

Звукоизолиращата сградна канализационна система RAUPIANO PLUS 
е предназначена за гравитационниинсталации за отводняване съгласно 
DIN EN 12056, DIN EN 752 и DIN 1986-100 вътре в сградите, както и за 
подземно полагане вътре и вън от конструкцията на сградата,  
и е допусната до експлоатация от Немския институт за строителна техни-
ка (DIBt) Берлин (ABZ-42.1-223).

Тръбите, фасонните части и уплътняващите елементи са приложими до 
95 °C ( за кратко време). Те са подходящи за отвеждане на химически 
агресивни отпадни води с pH-от 2 (кисело) до 12 (основно).
Поведението им при пожар отговаря на B2 – нормално възпламеними 
съгл. DIN 4102.
Тръбните връзки са устойчиви на вътрешно водно свръхналягане от 1 bar 
(10 m воден стълб).

Тръбите и фасонните части не трябва да се използват за:
 - тръбопроводи, които са подложени на постоянно натоварване на пове-
че от 90 °C ( за кратко време 95 °C)

 - тръбопроводи, които отвеждат бензин или бензолсъдържащи отпадни 
води

 - тръбопроводи на открито

За приложение в области, при които по време на полагането са типични 
температури под -10°C, съгласно DIN EN 1451 се изискват допълнителни 
тестове.
RAUPIANO PLUS издържа тестовете, и за тези региони съгласно 
DIN EN 1451 и DIN EN 1411 трябва да се използват тръби обозначени 
с „Eiskristall” (снежинка).

При крайни тръби на въздуховоди да не се използва RAUPIANO PLUS,  
а устойчивите на UV- лъчи тръби.

При инсталацията на домашни канализационни системи спазвайте 
общовалидните наредби за полагане, инсталация, мерки за безопасност 
и аварии, както и указанията на настоящата техническа информация.

Области на приложение, които не са посочени в тази техническа инфор-
мация (специални приложения) изискват консултация с нашия отдел за 
техническо обслужване. Обърнете се към вашият офис на REHAU.

2 .3 Структура на тръбите

Модерните тръбни системи в днешно време имат многослойна структу-
ра. По този начин целево се постигат желаните свойства на тръбите и се 
съгласуват към съответни изисквания. 

RAUPIANO PLUS има трислойна структура на стената. Тази структура  
тип "сандвич" отговаря на модерните принципи на конструиране. Всеки 
слой е от изключително значение спрямо цялостната функция на една 
надеждно работеща тръбна система. Многослойната структура води до 
повишена устойчивост на тръбите. Технически желани свойства могат 
целенасочено да се оптимират.

фиг. 2-3 Структура на тръбите RAUPIANO PLUS

 - RAUPIANO PLUS – здрави при транспорт, складиране и на строителният 
обект

 - Устойчивост на чупливост до -10°C
 - Възможно е складиране на открито до 2 години
 - Оптимални хидравлични съотношения. Отлагания и инкрустации са 
надеждно избегнати

 - Неизменно връх при шумозащитата

Тези добри свойства са постигнати чрез трислойна структура на тръбите 
и специалното адаптиране на всеки отделен слой спрямо съответната 
необходимост:
 - Висока устойчивост на формата
 - Отлична устойчивост на удар и студ на външният слой
 - Повишена устойчивост на UV-лъчи
 - Устойчив на надраскване, гладък вътрешен слой
 - Много твърд среден слой от минерално подсилен PP

Устойчив на удар, твърд 
външен слой от PP

Устойчив на износване, гладък 
вътрешен слой от PP

Високоустойчив среден слой от 
минерално подсилен PP
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2 .4 Тръбнифасонни части

В зони на смяна на посоката съществува опасност за тръбната система 
да възникнат локални трептения при критични състояния на канали-
зацията. Това може да повлияе отрицателно върху шумотехническите 
свойства. 

За да се минимизира този ефект и да се противодейства на негативните 
влияния, в тези критични участъци на дъгата бе предприето целенасоче-
но оптимиране на номиналния диаметър DN 90 до DN 125 По този начин 
се стабилизира акустичното поведение, редуцира се възникването на 
шум и с това се достига по-добро -поглъщане на шумовете в зоната на 
напора.

фиг. 2-4 RAUPIANO PLUS дъга, с подсилена напорна зона

2 .5 Шумоизолация

Шумоизолиращата домашна канализационна система RAUPIANO PLUS за 
централна област на сградната техника гарантира качество, спокойствие 
и жилищен комфорт. При практически замервания на администра-
тивно признатият Fraunhofer-Институт за строителна физика, Щутгарт 
RAUPIANO PLUS достигна ниво на звуково налягане, което се намира под 
най-строгите изисквания на VDI-Директива 4100.

 - Шумоизолиращи свойства
 - Висока твърдост на тръбите (устойчивост на формата) > 4 kN/m² 
според DIN EN ISO 9969)  

 - Оптимална хидравлика чрез външно гладък и лесно плъзгащ се вътре-
шен слой

 - Повишена лекота при полагане чрез здрав външен слой
 - Отлична устойчивост от удар при студ (Снежинка съгласно 
DIN EN 1451/1411) 

 - Надеждност полагане при ниски температури
 - Лесно и рационално полагане:

 - Свързване с муфи
 - Фабрично поставени уплътнения
 - Удължаване с обичайни тръбни ножици или фин циркуляр

 - Цялостна програма за тръби и фасонни части
 - Преходна съвместимост към HT-PP-системи, свързване към обичайни-
те HT- и KG-тръби без специални преходни детайли

 - Добра оптика във видимите участъци
 - Санитарен цвят бял
 - Щадящи околната среда, тъй като са рециклируеми

2 .6 Компоненти на системата

Тръби и фасонни части
 - От минерално подсилен RAU-PP 
 - Оцветени в бяло (подобно на RAL 9003) 
 - Номинален диаметър DN 40, 50, 75, 90,110,125,160, 200
 - Строителни дължини от 150 mm до 3000 mm
 - Цялостна програма за фасонни части

 - Дъги от 15° до 87° (DN 90 до DN 125 при изпълнение в стена)
 - Единично разклонение
 - Двойно разклонение
 - Двойно ъглово разклонение
 - Паралелно разклонение
 - Други специални фасонни части

Уплътняващи елементи
Тръбите и фасонните части фабрично са изработени с уплътнения, 
съответстващо на DIN 4060 и DIN EN 681-1.
Твърдост: 60+5 по Shore A
Материал: Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) стирол бутадиен каучук

Закрепващи елементи
 - Шумоизолиращо закрепване(фиг. 2-5)
 - Направляваща скоба с дистанционер (фиг. 2-6)
 - Направляваща скоба с бързодействащ затвор (фиг. 2-7)
 - Закрепваща скоба (фиг. 2-8)

фиг. 2-5 Патентовано шумоизолиращо закрепване

фиг. 2-6 Направляваща скоба с дистанционер

фиг. 2-7 Направляваща скоба с бързодействащ затвор
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фиг. 2-8 Закрепваща скоба

Противопожарна защита

Поведението при пожар съответства на клас B2 на строителните матери-
али съгласно DIN 4102. 
При преходи на RAUPIANO PLUS през пожароустойчиви покрития или 
стени на разположения са противопожарните маншети REHAU 
При това трябва да се вземат под внимание регионалните противопо-
жарни наредби и всеобщо валидните строителни наредби и правила.

фиг. 2-9 Противопожарен маншет - компактен

2 .7 Предимства - номинален диаметър DN 90

фиг. 2-10 Хидравлично оптимирано разклонение DN 90 с вътрешен радиус

Висококачествената шумоизираща сградна канализационна система 
RAUPIANO PLUS беше допълнена с номинален вътрешен диаметър DN 90. 
За свързващи, дъждовни и събирателни тръбопроводи съгласно норма-
тивните правила в DIN EN 12056 и DIN 1986-100 могат да се използват 
канализационни тръби с номинален диаметър DN 90. 
По този начин се гарантира самопочистващата способност на цялостната 
тръбопроводна система при употребата на 
 
водоспестяващи клозетни инсталации с обем на водата за отмиване от 
4 до 6 I.

По този начин цялата канализационна инсталация (включително и по-
ставеният в мазето събирателен тръбопровод) може да бъде изпълнена 
само с две дименсии DN 90 и DN 50, за сгради с до 3 жилищни единици. 
Номиналният диаметър DN 90 осъществява пестяща място канализа-
ционна инсталация, особено в инсталационни шахти и в инсталации пред 
стени.
Отклонението DN 90/90/87 и DN 110/110/87 е предвидено с вътрешен 
радиус, с което се увеличава производителността на цялата система. 
При употребата на тези отклонения преливните тръбопроводи могат да 
бъдат натоварени значително повече или оразмерени по-малко (виж 
таблици 11 и 12 на DIN EN 12056-2), тъй като в този случай, обратно на 
отклоненията с остри кантове, се избягва хидравличното свързване на 
преливния тръбопровод при входа.
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2 .8 Начин на доставка и складиране

Форма на доставка
 - Тръби до 500 mm и фасонни части в картонена опаковка
 - Тръби над 750 mm в дървени сандъци

Транспорт
RAUPIANO PLUS се държи здраво и стабилно по време на транспорт и на 
строителният обект поради трислойната си структура и своя устойчив на 
удар и сблъсък външен слой. Трябва да се внимава за това, тръбите да 
са поставени стабилно по цялата си дължина.

Складиране
 - По време на транспорт и складиране картонените опаковки да се пазят 
от влага.

 - RAUPIANO PLUS включително и уплътняващите елементи могат да се 
складират до 2 години на открито поради своя устойчив на UV-лъчи 
слой (Централна Европа).

Ние препоръчваме:
 - Тръбите RAUPIANO PLUS и фасонните части да се пазят от директна 
слънчева светлина и замърсяване
 - В кашони
 - Чрез покриване с платнище (да се подсигури проветряване)

 - Могат да се поставят едно върху друго максимално 4 палета
 - Уверете се в това, че при надграждането дървените рамки се намират 
точно една над друга

 - Тръбите така да се складират, че муфите и свързващите краища да са 
свободни и да не се деформират.

2 .9 Обозначение

Тръбите и фасонните части се обозначават с:
 - Знак на производителя
 - Номер на разрешително
 - Знак на суровината
 - Знак-Снежинка (DIN EN 1451/1411)
 - Номинален диаметър (DN)
 - Година на производство
 - Място на производство
 - Материал
 - Данни за ъгъла (при дъги и разклонения)

2 .10 Рециклиране

RAUPIANO PLUS тръби и фасонни части са 100 % рециклируеми.

2 .11 Гаранция

Гаранцията за тръбната система RAUPIANO PLUS е в рамките на действа-
щото национално законодателство.
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3 описание на сисТемаТа RAUPIANO LIGHT

3 .1 Функция

RAUPIANO LIGHT  е универсална шумоизолираща канализационна 
система за безнапорно извеждане на битови отпадни води съгласно 
DIN EN 12056.

RAUPIANO LIGHT се включи в номиналните диаметри от DN 40 до DN 160. 
Системата е обхваната чрез обширна програма за фасонни части и 
закрепване.

Отличава се чрез следните параметри:

 - Добър дизайн и съответна оптика
 - Отлични шумоизолиращи свойства 

 - Специални, патентовани от REHAU закрепвания с цел редуциране на 
преноса на шум през телата

 - Материал на фасонните части и тръбите с голяма шумоизолация
 - Увеличаване изолирането на шума, предаван по въздуха в извити 

участъци чрез частични уплътнени в стената 
 - Оптимални плъзгащи свойства на вътрешния слой за редуциране на 
опасността от запушване.

 - Отлична издръжливост на студ, устойчивост до -10°C
 - Висока UV-устойчивост, възможно е складиране на открито до 2 години
 - Висока издръжливост на удар – здрави при транспорт, складиране и на 
строителния обект

3 .1 .1 Жилищно строителство

RAUPIANO LIGHT е универсална система за безнапорно отвеждане на 
отпадните води при сградно строителство съгласно DIN EN 12056, която 
има вариант като стандартна система за отвеждане на отпадни води без 
специални изисквания за  шумоизолация, и такъв за по-ниски техниче-
ски изисквания към шумоизолация 
Например при
 - Еднофамилни къщи
 - Многофамилни къщи
 - Жилищни инсталации

3 .1 .2 Големи обекти

RAUPIANO LIGHT може да се инсталира и в обекти с повишени изисква-
ния за звукоизолация. Поради шумоизолиращите си свойства тя е добро 
решение в много случаи и отговаря на растящата потребност на хората 
от тишина и спокойствие.

Диаметърът на тръбите и фасонните части съгласно DIN EN 1451 има 
стандартни номинални диаметри, така че да се извършва безпроблемен 
преход на HT съгласно DIN EN 1451 респ. KG според DIN EN 1401, без да 
се налага използване на преходни детайли.

3 .1 .3 Големи кухни

RAUPIANO LIGHT е подходяща като събирателен тръбопровод за отвежда-
не на съдържащите мазнини отпадни води, като се започне от фабрики 
- кухни до сепаратори на мазнини. 

При по-отдалечени филтри за мазнини може да се наложи използването 
на паралелно нагряване на тръбопровода По този начин могат да се 
избегнат мазни отлагания. Температурата на нагряване за синтетичните 
тръби не трябва да надвишава 45 °C.

3 .1 .4 Система за централна прахосмукачка VACUCLEAN

Въз основа на своите отлични шумоизолиращи свойства, и благодарение 
на оптимизирания гладък вътрешен слой, системата RAUPIANO PLUS е 
особено подходяща като система от тръбопроводи за централни прахоу-
лавящи инсталации.
REHAU предлага централна прахосмукачна система VACUCLEAN, която се 
състои от централна смукателна  единица, тръбопроводи и фасонни час-
ти, крепежни елементи, както и смукателни розетки. Повече информа-
ция ще намерите в глава „Централна прахоулавяща система VACUCLEAN“ 
или в Интернет на 
www.rehau.bg.
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3 .2 Област на приложение

фиг. 3-1 Тръби и фасонни части RAUPIANO LIGHT

Шумоизолиращата   сградна канализационна система RAUPIANO LIGHT 
е предназначена за гравитационни канализационниинсталации вътре 
в сградите съгласно DIN EN 12056.

Тръбите, фасонните части и уплътняващите елементи са приложими до 
95 °C ( за кратко време). Те са подходящи за отвеждане на химически 
агресивни отпадни води с pH-от 2 (кисело) до 12 (основно).
Поведението им при пожар отговаря на B2 – нормално възпламеними 
съгл. DIN 4102.
Тръбните връзки са устойчиви на вътрешно водно свръхналягане от 
0,5 bar (5 m воден стълб).

Тръбите и фасонните части не трябва да се използват за:
 - тръбопроводи, които са подложени на постоянно натоварване на пове-
че от 90 °C ( за кратко време 95 °C)

 - тръбопроводи, които отвеждат бензин или бензолсъдържащи отпадни 
води

 - тръбопроводи на открито

При крайни тръби на въздуховоди да не се използва RAUPIANO LIGHT, а 
устойчивите на UV- лъчи тръби. 

При инсталацията на домашни канализационни системи спазвайте 
общовалидните наредби за полагане, инсталация, мерки за безопасност 
и аварии, както и указанията на настоящата техническа информация

Области на приложение, които не са посочени в тази техническа инфор-
мация (специални приложения) изискват консултация с нашия отдел за 
техническо обслужване. Обръщайте се към Вашия търговски офис на 
REHAU.

3 .3 Структура на тръбите

Модерните тръбни системи в днешно време имат многослойна структу-
ра. По този начин целево се постигат желаните свойства на тръбите и се 
съгласуват към съответни изисквания. 

RAUPIANO LIGHT има трислойна структура на стената. Тази структура 
тип "сандвич" отговаря на модерните принципи на конструиране. Всеки 
слой е от изключително значение спрямо цялостната функция на една 
надеждно работеща тръбна система. Многослойният строеж води до 
повишена устойчивост на тръбите. Технически желани свойства могат 
целенасочено да се оптимират.

фиг. 3-2 Структура на тръбите RAUPIANO LIGHT

 - RAUPIANO LIGHT – здрави при транспорт, складиране и на строителният 
обект

 - Устойчивост на чупливост до -10°C
 - Възможно е складиране на открито до 2 години
 - Оптимални хидравлични съотношения. Отлагания и инкрустации са 
надеждно избегнати

 - Високи шумоизолиращи свойства

Тези добри свойства са постигнати чрез трислойната структура на тръби-
те и специалното адаптиране на всеки отделен слой спрямо съответната 
необходимост:
 - Висока устойчивост на формата
 - Повишена устойчивост на UV-лъчи
 - Устойчив на надраскване, гладък вътрешен слой
 - Много твърд среден слой от минерално подсилен PP

Високоустойчив среден слой от 
минерално подсилен PP

Устойчив на удар, твърд 
външен слой от PP

Устойчив на износване, гладък 
вътрешен слой от PP
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3 .4 Тръбнифасонни части

В зони на смяна на посоката съществува опасност за тръбната система 
да възникнат локални трептения при критични състояния на канали-
зацията. Това може да повлияе отрицателно върху шумотехническите 
свойства. 

За да се минимизира този ефект и да се противодейства на негативните 
влияния, в тези критични участъци на дъгата бе предприето целенасоче-
но оптимиране на номиналния диаметър DN 90 до DN 125. По този начин 
се стабилизира акустичното поведение, редуцира се възникването на 
шум и с това се достига по-добро -поглъщане на шумовете в зоната на 
напора.

фиг. 3-3 RAUPIANO LIGHT дъга, с подсилена напорна зона

3 .5 Шумоизолация

Шумоизолиращата домашна канализационна система RAUPIANO LIGHT за 
централна област на сградната техника гарантира качество, спокойствие 
и жилищен комфорт. При практически замервания на администра-
тивно признатият Fraunhofer-Институт за строителна физика, Щутгарт 
RAUPIANO PLUS достигна ниво на звуково налягане, което се намира под 
най-строгите изисквания на VDI-Директива 4100.

 - Отлична шумоизолация
 - Оптимална хидравлика чрез външно гладък и лесно плъзгащ се вътре-
шен слой

 - Повишена лекота при полагане чрез здрав външен слой
 - Надеждност полагане при ниски температури
 - Лесно и рационално полагане:

 - Свързване с муфи
 - Фабрично поставени уплътнения
 - Удължаване с обичайни тръбни ножици или фин циркуляр

 - Цялостна програма за тръби и фасонни части
 - Преходна съвместимост към HT-PP-системи, свързване към обичайни-
те HT- и KG-тръби без специални преходни детайли

 - Добра оптика във видимите участъци
 - Санитарен цвят бял
 - Щадящи околната среда, тъй като са рециклируеми

3 .6 Компоненти на системата

Тръби и фасонни части
 - От минерално подсилен RAU-PP 
 - Оцветени в бяло (подобно на RAL 9003) 
 - Номинален диаметър DN 40, 50, 75, 90,110,125,160
 - Строителни дължини от 150 mm до 3000 mm
 - Цялостна програма за фасонни части

 - Дъги от 15° до 87° (DN 90 до DN 125 при изпълнение в стена)
 - Единично разклонение
 - Двойно разклонение
 - Двойно ъглово разклонение
 - Паралелно разклонение
 - Други специални фасонни части

Уплътняващи елементи
Тръбите и фасонните части фабрично са изработени с уплътнения, 
съответстващо на DIN 4060 и DIN EN 681-1.
Твърдост: 60 ±5 по Shore A
Материал: Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) стирол бутадиен каучук

Закрепващи елементи
 - Шумоизолиращо закрепване(фиг. 3-4)
 - Направляваща скоба с дистанционер (фиг. 3-5)
 - Направляваща скоба с бързодействащ затвор (фиг. 3-6)
 - Неподвижно закрепена скоба (фиг. 3-7)

фиг. 3-4 Патентовано шумоизолиращо закрепване

фиг. 3-5 Направляваща скоба с дистанционер

фиг. 3-6 Направляваща скоба с бързодействащ затвор
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фиг. 3-7 Закрепваща скоба

Противопожарна защита

Поведението при пожар съответства на клас B2 на строителните матери-
али съгласно DIN 4102. 
За прокарване на RAUPIANO LIGHT през пожароустойчиви покрития или 
стени трябва да се спазват действащите строителни наредби и правила.

3 .7 Предимства - номинален диаметър DN 90

фиг. 3-8 Хидравлично оптимирано разклонение DN 90 с вътрешен радиус

Шумоизолиращата домашна канализационна система RAUPIANO LIGHT 
беше допълнена с номиналния диаметър DN 90. За свързващи, дъждов-
ни и събирателни  
тръбопроводи съгласно нормативните правила в DIN EN 12056 могат да 
се използват канализационни тръби с номинален диаметър DN 90. 
По този начин се гарантира самопочистващата способност на цялостната 
тръбопроводна система при употребата на 
 
водоспестяващи клозетни инсталации с обем на водата за отмиване от 
4 до 6 I.

По този начин цялата канализационна инсталация (включително и по-
ставеният в мазето събирателен тръбопровод) може да бъде изпълнена 
само с две дименсии DN 90 и DN 50, за сгради с до 3 жилищни единици. 
Номиналният диаметър DN 90 осъществява пестяща място канализа-

ционна инсталация, особено в инсталационни шахти и в инсталации пред 
стени.
Отклонението DN 90/90/87 и DN 110/110/87 е предвидено с вътрешен 
радиус, с което се увеличава производителността на цялата система. 
При употребата на тези отклонения преливните тръбопроводи могат да 
бъдат натоварени значително повече или оразмерени по-малко (виж 
таблици 11 и 12 на DIN EN 12056-2), тъй като в този случай, обратно на 
отклоненията с остри кантове, се избягва хидравличното свързване на 
преливния тръбопровод при входа.

3 .8 Начин на доставка и складиране

Форма на доставка
 - Тръби до 500 mm и фасонни части в картонена опаковка
 - Тръби над 1000 mm в дървени сандъци

Транспорт
RAUPIANO LIGHT се държи здраво и стабилно по време на транспорт и 
на строителният обект поради трислойната структура и своя устойчив на 
удар и сблъсък външен слой. Трябва да се внимава за това, тръбите да 
са поставени стабилно по цялата си дължина.

Складиране
 - По време на транспорт и складиране картонените опаковки да се пазят 
от влага.

 - RAUPIANO LIGHT включително и уплътняващите елементи могат да се 
складират до 2 години на открито поради своя устойчив на UV-лъчи 
слой (Централна Европа).

Ние препоръчваме:
 - Тръбите RAUPIANO LIGHT и фасонните части да се пазят от директна 
слънчева светлина и замърсяване
 - В кашони
 - Чрез покриване с платнище (да се подсигури проветряване)

 - Могат да се поставят едно върху друго максимално 4 палета.
 - Уверете се в това, че при надграждането дървените рамки се намират 
точно една над друга

 - Тръбите така да се складират, че муфите и свързващите краища да са 
свободни и да не се деформират.

3 .9 Обозначение

Тръбите и фасонните части се обозначават с:
 - Знак на производителя
 - Номер на разрешително
 - Знак на суровината
 - Номинален диаметър (DN)
 - Година на производство
 - Място на производство
 - Материал
 - Данни за ъгъла (при дъги и разклонения)

3 .10 Рециклиране

RAUPIANO LIGHT тръби и фасонни части са 100 % рециклируеми

3 .11 Гаранция

Гаранцията за тръбната система RAUPIANO LIGHT е в рамките на дейст-
ващото национално законодателство.
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4 преглед на RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT

RAUPIANO PLUS RAUPIANO LIGHT
Безнапорни системи за отвеждане на отпадни 
води от сгради

съгласно DIN EN 12056 съгласно DIN EN 12056

Отвеждане на отпадни води от имоти съгласно DIN EN 752 и DIN 1986-100 –
Номинални вътрешни диаметри DN 40 – DN 200 DN 40 – DN 160

Шумоизолация
големи шумоизолационни свойства

VDI-Директива 4100:2007 
Степен на звукоизолация III

шумоизолиращ 
ÖNORM B 8115-2 / DIN 4109 
VDI-Директива 4100:2007 
Степен на шумоизолация II

Плътност на материала 1,9 g/cm³ 1,2 g/cm³

Области на приложение

За жилищно строителство: Строителство на високи сгради съгласно  
DIN EN 12056 и DIN 1986-100

Еднофамилни сгради
Многофамилни сгради

Жилищни сгради

Строителство на високи сгради съгласно  
DIN EN 12056

Еднофамилни сгради
Многофамилни сгради

Жилищни сгради
Големи проекти 
 
 
 
 
 

Обекти с повишени изисквания към 
шумоизолацията (VDI-Директива 4100:2007 

Степен на звукоизолация III)
Хотели

Офис-сгради
Болници

Обекти със специални изисквания към 
шумоизолацията съгласно нормативите в  

VDI-Директива 4100:2007 
Степен на звукоизолация II

Подземно полагане в и извън конструкцията на сградата
–

Големи кухни Събирателен и основен тръбопровод Колектор
Вентилация 
 
 

в едно- и двуфамилни сгради за 
централизарана и децентрализирана 

вентилация на тоалетни и кухни съгласно  
DIN 18017-3.

–

VACUCLEAN подходяща подходяща

Минимална температура при монтиране
< -10 °C

„Снежинка“ съгласно DIN EN 1451 и  
DIN EN 1411

-10 °C

Противопожарна защита

Поведението при пожар отговаря на клас B2 
на строителните материали съгласно  

DIN 4102.
Възможност за употреба на противопожарни 

маншети REHAU

Поведението при пожар отговаря на клас B2 
на строителните материали съгласно  

DIN 4102.

За повече характеристики на RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT виж глава „2 Описание на системата RAUPIANO PLUS“, страница 6 и глава „3 
Описание на системата RAUPIANO LIGHT“, страница 12.
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5 .1 Изисквания към шумозащитата

Към шумозащитата в жилищни сгради има към момента два важни 
регламента:
 - DIN 4109 (Звукоизолация шумоизолация при високо строителство; 
Изисквания и разчетни данни, издание ноември 1989)

 - VDI-Директива 4100 (Звукоизолация шумоизолация на жилища; крите-
рии за планиране и оценка, издание август 2007)

DIN 4109
Канализационните инсталации на сгради трябва да се планират при 
спазване на DIN 4109. DIN 4109 определя изискванията за нуждаещите 
се от защита помещения в чужди жилищни зони. В това число попадат: 
 - Спални 
 - Всекидневни
 - Помещения в които се преподава Учебни зали 
 - Работни помещения (офиси, кабинети, заседателни зали)

За собствените жилищни зони няма изисквания. 
За водни инсталации (водоснабдяване и канализация общо) се допускат 
максимално 30 dB(A). 
В тази норма изискванията към шумозащитата се установяват с цел да 
се предпазят хората в жилищните помещения от натоварване, възникна-
ло от пренос на шум. Изисква се ниво на шумозащита, което трябва да 
се спазва с цел защита от опасности за здравето в следствие на шума.

В публично- правен смисъл в DIN 4109 са дадени минималните изиск-
вания. Основаващите се на този стандарт изисквания обаче не са вече 
актуални. 

VDI - Директива 4100
VDI-Директива 4100 представлява по-строги изисквания към шумоза-
щитата. Тя дефинира три нива на шумозащита и разграничава жилища 
в многофамилни къщи, долепени сгради и съседни къщи и за разлика от 
DIN 4109 взима в предвид и собствени жилищни площи (водоснабдяване 
и канализация общо (вж.Табл. 5-1)).

VDI-Директива 4100 правно не е задължителна, но дава насоки и по този 
начин дава висока степен на познание не само на специалистите. Ето 
защо индивидуални договорни регламенти от частно – правен вид трябва 
да бъдат съгласувани с тези по-строги изисквания.

Ниво на 
шумоза

Жилища в 
многофамилни 
къщи

Жилища в 
долепени и 
съседни къщи

Еднофамилни 
къщи

I
30 dB(A)  
(съотв. DIN 4109)

30 dB(A)  
(съотв. DIN 4109)

30 db (A)

II 30 dB(A)* 25 dB(A)* 30 db (A)
III 25 db (A) 20 db (A) 30 db (A)

Табл. 5-1 Изисквания за шумозащита според VDI-Директива 4100:2007

* съответства на DIN 4109 - Приложение 2, редакция 2001

5 .2 Основни положения

Във всички области на високото строителство, особено при строенето на 
многофамилни жилища, болници и старчески домове шумозащитата има 
все по-важна роля. Значителни източници на шум в сградите предста-
вляват санитарните съоръжения с принадлежащата към тях сградна 
канализационна система. 

Типични източници на шум са:
 - Арматурни шумове
 - Шумове на запълване
 - Канализационни шумове
 - Шумове на протичане
 - Напорен шум

Значителна част от смущаващите шумове се причинява от неподходяща-
та канализационна система, както и от вида на закрепване. В този слу-
чай на помощ идват RAUPIANO PLUS или RAUPIANO LIGHT като изпитани 
универсални звукоизолиращи шумоизолиращи сградни канализационни 
системи.

фиг. 5-1 Минимизиране на шума

Редуциране на въздушния шум чрез:

1  Специален материал на тръбите и фасонните части

2  Оптимиране на размерите в зоните на огъване на фасонните части

Редуциране на шума от твърди тела чрез:

3  Патентовано шумоизолиращо закрепване

4  Оптимирани водещи скоби

5  Закрепващи скоби с еластомер

3

4

2

5

1
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Според средата, в която се разпространява шума отличаваме въздушен 
шум и шум от твърди тела.

Шум от въздуха
Въздушен шум е на лице, когато шумовете от даден източник се преда-
ват на човека директно чрез въздушни трептения.

Шум от твърди тела
При шума от твърди тела първоначално се извършва предаване на шума 
през тялото. Това предизвиква трептения, които се препредават на 
човека като въздушен шум.

фиг. 5-2 Въздушен шум и шум от твърдо тяло

  Въздушен шум

  Шум от твърдо тяло

5 .3 Редуциране на шума при RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT

При канализационните системи е налице както шум от твърди тела, така 
и въздушен шум. Стените на тръбите на канализацията произвеждат 
трептения в резултат на движение на потока, както и шумове от теч. При 
това вида и интензитета на трептението на тръбите зависи от различ-
ни фактори, като размер на тръбата, материал на тръбата и тяхното 
вътрешно заглушаване.
Трептенията на тръбите се отдават директно от тръбата към въздуха като 
въздушен шум, а като шум от твърди тела се предават чрез тръбните 
закрепвания към инсталационната стена.
При разработката на шумоизолираща сградна инсталационна система 
трябва да се вземат в предвид и двата вида  на разпространение на 
шума.

Въздушна шумоизолация
Звуците, разпространяващи се във въздушна среда се редуцират чрез 
използване на специални материали, звукоизолиращи пълнители и 
повишено тегло на тръбната система. Чрез целенасочено оптимиране 
на размера в чувствителни шумотехнически зони на фитингови дъги се 
цели по-нататъшно подобряване на извитите участъци чрез номинален 
диаметър DN 90 до DN 125

Изолация на шум от твърди тела
Преносът на шум от твърди тела към инсталационната стена се редуцира 
чрез прилагане на специално закрепване със скоби: 
 - Една закрепваща скоба се захваща към тръбата само със слабо скач-
ване към тръбата и представлява връзката на тръбата към стената. 

 - Фиксираща скоба без твърдо скачване към захващащата скоба държи 
тръбата в съответната позиция.

Чрез това добро механично свързване на тръба, закрепващ елемент и 
инсталационна стена се редуцира преноса на шум от твърдо тяло  
(вж. Глава 9, страница 28).

Мостове между твърдите тела намаляват шумоизолиращото действие на 
всяка една шумоизолираща система.
 - Избягвайте директен контакт на тръбите с инсталационната стена. 
 - Избягвайте мостове между твърдите тела.
 - Използвайте само крепежни елементи, предназначени специално за 
RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT.

фиг. 5-3 Разпространяване на шум при канализационни системи

  Шум от твърдо тяло

  HT-PP-тръба

  Стандартна техника на закрепване (тръбни скоби с/без гумено 
уплътнение)

 Въздушен шум

фиг. 5-4 Шумоизолация с RAUPIANO PLUS или RAUPIANO LIGHT

  Редукция на шум от твърдо тяло

  RAUPIANO PLUS или RAUPIANO LIGHT тръба с шумопоглъщащи 
пълнители

  RAUPIANO PLUS или RAUPIANO LIGHT закрепване патентовано 
закрепване изолиращо шум от твърдо тяло

  Редукция на въздушен шум

  Шумоизолация съгласно Директива  4100:2007 или DIN 4109

1

2

1
2

1 2

3

4

1
2
3

4

1
2

3

4

5

1
2

3

4
5
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5 .4 Проучване на шумоизолиращото поведение в опитна 
обстановка при тестови условия

Звукоизолация Шумоизолиращото действие на сградните канализацион-
ни системи RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT бе изследвано в официал-
но признатия Институт за строителна физика „Фраунхофер“ в Щутгарт 
(IBP) съгласно DIN EN 14366 „Измерване на шумове от канализационни 
инсталации на изпитвателен стенд“. Тук в рамките на стандартизирано 
изграждане на инсталацията, отговарящо на действителността бяха про-
ведени шумотехнически изследвания.  Различни обеми на потока, които 
съответстват на многочленно домакинство от практиката, са в основата. 
Изследванията показват, че и при двете системи далеч се надвишава 
минимално допустимото ниво на шум от 30 dB(A) съгласно DIN 4109.  
Оказва се, че високозвукоизолационната високо шумоизолиращата  
система RAUPIANO PLUS достига стойности, които се намират под макси-
малните изисквания на много по-стриктната VDI-Директива 4100 (степен 
на звукоизолация ІІІ/двуфамилни сгради и сгради с редово застрояване, 
водоснабдяване и канализация общо). 
RAUPIANO LIGHT показва резултати, които са значително по-ниски от 
изискванията на DIN 4109.

Схематичната структура на тестовият щендер за инсталацията на IBP 
е графично представен (вж.фиг. 5-5). Натоварването на системата проте-
че с обем на потока от 1,0 / 2,0 и 4,0 l/s (4 l/s съответстват на едновре-
менното пускане на на две 6l-WC-казанчета). Резултатите от опитите в 
сравнение с обичайните HT-тръби показват значително намалено ниво 
на шума зад инсталационната стена (тегло на единица площ 220 kg/m², 
дебелина на стената 115 mm, включително мазилка). Тази инсталацион-
на стена според DIN 4109 съответства на най-леката стена, към която 
сградната канализация може да се свърже. Ако инсталацията протича 
през по-тежки стени, е налице многократно редуциране нивото на шума.

фиг. 5-5 Тестова инсталация на Fraunhofer-Институт за строителна физика 
(всички размери в mm)

A Мазе

B Приземен етаж отзад

C Приземен етаж отпред

D Партер отзад

E Партер отпред

F инсталационна стена (тегло на площ 220 kg/m²)

5 .5 Резултати от измерванията

Тук са документирани отличните Звукоизолиращи шумоизолиращи 
свойства на сградните канализационни системи RAUPIANO PLUS 
и RAUPIANO LIGHT.

При спазване на посочената в това техническо ръководство информация 
по отношение на закрепването чрез Звукоизолиращи шумоизолиращи 
крепежни елементи, както и на указанията, дадени в техническите 
норми и правила, могат да се извършват планиране и търгове съгласно 
VDI-Директива 4100. Тази Директива определя ниво на шума до 20 dB(A) 
за жилища в слепени и съседни сгради, респ. 25 dB(A) за жилища в мно-
гофамилни сгради.
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Обемен дебит Q (l/s)

RAUPIANO PLUS с опорно закрепване, изолиращо шумовете, разпространяващи се в твърда среда

RAUPIANO LIGHT с опорно закрепване, изолиращо шумовете, разпространяващи се в твърда среда

DIN 4109 (редакция 1989) / VDI 4100-Степен на звукоизолация 1

DIN 4109 (Приложение 2 редакция 2001) / VDI 4100 - 
Степен на звукоизолация 2

VDI 4100 - Степен на звукоизолация 3

фиг. 5-6 Резултати от измерването с шумоизолиращ закрепващ елемент в 
приземен етаж зад инсталационната стена (Източник:  Fraunhofer - 
Институт за строителна физика,Щутгарт, тестов протокол P-BA 6/2006)

LIn Ниво на шум на инсталацията

Q Обем на потока

*) Максимално изискване на DIN 4109 (Звукоизолация Шумоизолация 
при високо строителство, водоснабдяване и канализация общо)

**) Максимално изискване на VDI-Директива 4100 (Степен на Звукоиз-
олация Шумоизолация ІІІ/двуфамилни сгради и сгради с редово 
застрояване, водоснабдяване и канализация общо)

При използване на стандартна скоба (напр. BIFIX 1301) двете системи по-
казват Звукоизолаиращи шумоизолиращи свойства, значително по-ниски 
от тези, изисквани съгласно DIN 4109. Звукоизолаиращи шумоизолира-
щите свойства гарантират висока звукоизолация също в еднофамилните 
сгради, обитавани от собствениците.

RAUPIANO PLUS със стандартна затегателна скоба

RAUPIANO LIGHT със стандартна затегателна скоба

Обемен дебит Q (l/s)
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VDI 4100 - 
Степен на звукоизолация 3

DIN 4109 (редакция 1989) / VDI 4100-Степен на звукоизолация 1

DIN 4109 (Приложение 2 редакция 2001) / 
VDI 4100 - Степен на звукоизолация 2

фиг. 5-7 Резултати от измерването със стандартни скоби в приземен етаж зад 
инсталационната стена (Източник:  Fraunhofer - Институт за строителна 
физика,Щутгарт, тестов протокол P-BA 176/2006)

LIn Ниво на шум на инсталацията

Q Обем на потока

*) Максимално изискване на DIN 4109 (Звукоизолация при високо 
строителство, водоснабдяване и канализация общо)

23
5

30
50

30
50

41
0

10
30

1030

800

31
00

67
0 145

D

F

E

CB

A

270

240

190

4630 3420



20

Тази глава се отнася изключително само за RAUPIANO PLUS!
Описаните тук противопожарни маншети не са предназначени за 
RAUPIANO LIGHT.

Поведението на RAUPIANO PLUS при пожар съответства на клас на веще-
ството B2(нормално възпламенимо)съгласно DIN 4102, част 1.

6 .1 Принцип на разделяне на помещенията на части с помо-
щта на непропускащи вода прегради

Във връзка със сградно-техническите тръбопроводи противопожарни 
мерки се налагат винаги тогава, когато тръбите 
 
минават през устойчиви на пожар, и затварящи стени и покрития 
(например: противопожарни стени, пожароустойчиви покрития и стени). 
Този принцип на разделяне на части не трябва да се нарушава. Ето защо 
са необходими защитни мерки с поне същата пожароустойчивост. Само 
по себе си използването на трудновъзпламеними тръбопроводи (клас на 
строителния материал B1) или негорими тръбопроводи не представлява 
все още противопожарна защита. При метални канализационни тръби 
например те могат да допринесат за разпространение на пожара чрез 
провеждане на топлина.

6 .2 Противопожарни маншети

Подробна информация за действащите законови изисквания, както 
и друга информация относно противопожарната защита може да наме-
рите в глава „Противопожарна защита“ (вж.страница 43).

За противопожарна защита на покривни и стенни участъци за тръбите 
RAUPIANO PLUS са на разположение следните REHAU противопожарни 
маншети:
 - Система противопожарни маншети REHAU PLUS

 - Вграждане в стена или таван
 - Монтаж върху стена или таван

 - Противопожарен маншет REHAU kompakt
 - Надграждане върху стена или таван

 - Ъглови противопожарни маншети система REHAU
 - Надграждане върху таван за косо изпълнение

При употребата на противопожарни маншети в областта на тавана спо-
ред типа те могат да се монтират веднага или допълнително.

Стенните преходи имат нужда от два маншета (от двете страни на 
стената).

За преминаващи косо през бетонови тавани канализационни тръби 
използването на системата ъглов противопожарен маншет REHAU поз-
волява минимално отстояние от тавана около 50 mm на минаващата по 
бетоновия таван канализация.

Тъй като те имат нужда от разрешението на строителният надзор, трябва 
да се използват само противопожарни маншети, изброени в ценовата 
листа сградна техника 850310.

При планирането и монтажа на противопожарните маншети задължи-
телно трябва да се спазват изискванията на общия строителен надзор 
и предписанията в инструкциите за монтаж.
Трябва да се спазват строително надзорните наредби (Наредбите на 
съответната страна), както и предписанията на местните строителни 
власти (виж също DIN 4102, части 4 и 11).

За всеки случай ние препоръчваме съгласуване с отговорните строител-
ни власти, с цел уточняване на съответните изисквания.

фиг. 6-1 Противопожарен маншет 
вграждане в таван

фиг. 6-2 Противопожарен маншет 
надграждане в таван
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Rohrabschottung System REHAU

der Feuerwiderstandsklasse R 90

Zulassungs-Nr
. Z - 19.17-1209

Herstellungsjahr:

Hersteller der

Rohrabschottung:

00E 5214 6.98

Rohrabschottung System REHAU
der Feuerwiderstandsklasse R 90
Zulassungs-Nr . Z - 19.17-1209

Herstellungsjahr:

Hersteller der
Rohrabschottung:

00E 5214 6.98

00E 5214 6.98

фиг. 6-3 Противопожарен маншет 
вграждане в стена

фиг. 6-4 Ъглов противопожарен 
маншет (само за таван)

6 RAUPIANO PLUS - проТивопожарна защиТа
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7 .1 Основи на оразмеряването

Целта е да се гарантира правилен начин на функциониране на уни-
версалната сградна канализационна система RAUPIANO PLUS, което 
означава:
 - Трябва да се избягва засмукване или изтичане на застояла вода
 - Трябва да се гарантира проветряване на отводнителната инсталация
 - Да не се използват по-големи номинални диаметри от тези, които са 
изчислени

 - Отпадната вода трябва да протича с много малък шум
 - Трябва да се избягват анаеробни процеси на гниене
 - Газови емисии трябва да се изведат от главната вентилационна систе-
ма, без да причинят щети.

Чрез използването на нашият софтуер за планиране RAUCAD EN 12056 
се гарантира планиране съгласно нормите.

7 .1 .1 RAUPIANO PLUS

За планиране и полагане на RAUPIANO PLUS се прилагат следните норми:
 - DIN 1986-100 Канализационни инсталации за сгради и имоти
 - DIN EN 12056 Гравитационни канализационни системи вътре в сгради
 - DIN EN 752 Канализационни системи извън сгради

7 .1 .2 RAUPIANO LIGHT

За планиране и полагане на RAUPIANO LIGHT се прилагат следните 
стандарти:
 - EN 12056 Гравитационни канализационни системи вътре в сгради

7 .2 Време за монтаж

При монтажните времена става въпрос за действителни времена. Те 
обхващат:
 - Тестване и подготовка на плановете и материалите на строителният обект
 - Разчитане на плановете
 - Определяне на размерите
 - Подготовка и монтиране на тръбите и фасонните части, предвидени за 
монтаж

 - Установяване на връзка.

За дадените работни времена важат за един човек и са указани в 
единични минути (EM).  Те са ориентирани към монтажните времена за 
шумоизолиращи сградни канализационни тръби, свързани с муфи за 
шпенглери, санитарна и отоплителна техника, Мюнхен.

Тръба  
(lfm)

фасонни части
брой

Закрепване 
брой

DN 40 15 5 7
DN 50 15 5 7
DN 75 19 7 7
DN 110 22 9 7
DN 125 26 12 7
DN 160 33 14 12

Табл. 7-1 Монтажни времена в минути (EM) 
Източник: Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik, Мюнхен, Шесто 
напълно преработено и разширено издание, 2005

7 .3 Участие в търгове тръжни процедури

7 .3 .1 RAUPIANO PLUS

Сградна канализационна система, състояща се от устойчиви на топла 
вода, Звукоизолаиращи шумоизолиращи RAUPIANO PLUS-тръби и 
фасонни части DN 40 до DN 200 с муфи от минерално подсилен PP, 
както и принадлежности за полагане като тръбопроводи за отпадна вода 
в сгради съгласно DIN EN 12056, DIN EN 752 и DIN 1986-100. Размерите 
съответстват на DIN EN 1451-1. Звукоизолаиращи шумоизолиращите 
свойства на системата, които са ориентирани към изискванията на 
VDI-Директива 4100 (Звукоизолация на жилища – критерии за планира-
не и оценка) респ. DIN 4109 (Звукоизолация шумоизолация при високо 
строителство), са доказани чрез протокол от изпитване № P-BA 6/2006 
(с шумоизолиращо опорно закрепване) респ. P-BA176/2006 (със стан-
дартна скоба BIFIX 1301), издадени от Института за строителна физика 
„Фраунхофер“, Щутгарт.

Стандарти
DIN EN 12056:
Водоизвеждащи инсталации за големи налягания в рамките на сгради;
Част 1: Общи определения и изпълнение
Част 2: Инсталации за мръсна вода, планиране и изчисляване
Част 3: Извеждане на вода от покрива, планиране и изчисляване
Част 4: Инсталации за отпадна вода, планиране и изчисляване
Част 5: Инсталация и тестване, индустриални инсталации, поддръжка

DIN 1986-100:
Инсталации за извеждане на отпадни води от сгради и имоти;
Част 100: Допълнителни предписания към DIN EN 752 и DIN EN 12056

DIN 1986-3:
Инсталации за извеждане на отпадни води от сгради и имоти;
Част 3: Правила за експлоатация и техническа поддръжка

DIN 1986-4:
Инсталации за извеждане на отпадни води от сгради и имоти;
Част 4: Области на приложение на канализационни тръби и фасонни 
части от различни материали

DIN 1986-30:
Инсталации за извеждане на отпадни води от сгради и имоти;
Част 30: Поддържане в изправност

DIN EN 752:
Системи за извеждане на отпадни води, извън сградите

DIN EN 1451-1:
Пластмасови тръбопроводни системи за извеждане на отпадъчните води 
(по-ниска и по-висока температура) вътре в строителната конструкция - 
полипропилен (PP);
Част 1: Изисквания към тръбите, фасонните части и системата от 
тръбопроводи

Техническа информация за сградната канализационна система 
RAUPIANO PLUS и система за централна прахосмукачка VACUCLEAN, 
както и други съдържащи се в тях стандарти, директиви и предписания.

7 планиране
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Удостоверение за допускане до експлоатация, гаранция за качество
Общо разрешение от строителен надзор Z-42.1-223 на Немския инсти-
тут за строителна техника, Берлин.
Паралелно с постоянния собствен надзор съгласно разрешението от 
строителния надзор се извършва регламентиран с договор мониторинг 
на качеството (външен мониторинг) от страна на Южнонемския център 
за полимерни материали, Вюрцбург.
Тръбите и фасонните части са обозначени със знака за качество на 
външната фирма за мониторинг и разрешително № Z-42.1-223.

Полагане
Според указанията в настоящата техническа информация при спазване 
на предписанията на DIN EN 12056, DIN 1986, DIN EN 752 и VDI-Директи-
ва 4100, съотв. DIN 4109.

Гаранция за качество
REHAU е сертифицирана съгласно DIN ISO 9001 в областта на сградната 
техника. Това важи както за продукцията, така също и за техническите и 
търговските отдели.

Споразумение за поемане на отговорност
За канализационната система RAUPIANO PLUS съществува допълнител-
но споразумение за поемане на отговорност с Немската федерация за 
санитария, отопление и климатизация.

Тръжната документация в PDF, GAEB, LLV и Word формати можете да 
намерите в Интернет на www.rehau.com и да ги изтеглите.

7 .3 .2 RAUPIANO LIGHT

Сградна канализационна система, състояща се от устойчиви на топла 
вода, звукоизолаиращи шумоизолиращи RAUPIANO LIGHT - тръби и 
фасонни части DN 40 до DN 160 с муфи от минерално подсилен PP, 
както и принадлежности за полагане като тръбопроводи за отпадни води 
в сгради съгласно EN 12056. Размерите съответстват на EN 1451-1. 
Звукоизолаиращи шумоизолиращите свойства на системата са доказани 
чрез протокол от изпитване № P-BA 224/2012 (с шумоизолиращо опорно 
закрепване), респ. P-BA 225/2012 (със стандартна скоба BIFIX 1301), 
издадени от Института за строителна физика „Фраунхофер“, Щутгарт.

Стандарти
EN 12056:
Водоизвеждащи инсталации за големи налягания в рамките на сгради;
Част 1: Общи определения и изпълнение
Част 2: Инсталации за мръсна вода, планиране и изчисляване
Част 3: Извеждане на вода от покрива, планиране и изчисляване
Част 4: Инсталации за отпадна вода, планиране и изчисляване
Част 5: Инсталация и тестване, индустриални инсталации, поддръжка

EN 1451-1:
Пластмасови тръбопроводни системи за извеждане на отпадъчните води 
(по-ниска и по-висока температура) вътре в строителната конструкция - 
полипропилен (PP);
Част 1: Изисквания към тръбите, фасонните части и системата от 
тръбопроводи

Полагане
Според указанията в настоящата техническа информация при спазване 
на предписанията на DIN EN 12056 и DIN 4109.

Гаранция за качество
REHAU е сертифицирана съгласно DIN ISO 9001 в областта на сградната 
техника. Това важи както за продукцията, така също и за техническите и 
търговските отдели.
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8 .1 Удължаване и скъсяване на тръби

Не се разрешава скъсяване на фасонните части.

1. Ако е необходимо, тръбите се скъсяват с обичайните ножици за 
тръби или с циркуляр с фини зъби на диска.

2. Прави се разрез с ъгъл 90° спрямо тръбната ос.
3. За свързване с муфи към тръбната система краищата на тръбите се 

подрязват с режещ инструмент или груба пила под ъгъл 15°.
4. Кантовете се заглаждат и отчупват.

При ниски температури минерално подсиленият материал на тръбите 
RAU-PP както всяко друго вещество става чуплив и с това чувствителен 
на удар. 

Чрез своята оптимирана рецептура за материала  RAUPIANO PLUS  
 
се отличава с отлична устойчивост на удар при студ. 
Ето защо RAUPIANO PLUS е обозначен със снежинка съгласно  
DIN EN 1451/ 1411.

8 .2 Свързване на фасонните части и тръби

1. Уплътняващият пръстен, вътрешната част на муфата и края на 
върха се почистват от замърсяване.

2. Краищата на върха се намазват със смазващо вещество и се поста-
вят в муфата.

3. Плъзгащият се край на върха намиращ се в това състояние до ръба 
на муфата се маркира с молив или маркер.

4. При по-дълги тръби (> 500 mm) краят на върха отново да се издърпа 
с около 10 mm от муфата, за да може да се образува фуга за 
топлинни разширения. 

5. При къси тръби (< 500 mm) и фасонните части краищата на върха се 
вмъкват напълно в муфата.

фиг. 8-1 Измъкване на краищата на върха за оставяне на разширителна фуга. 

Чрез измъкване на краищата на върха от муфата се компенсират изме-
ненията в дължината на тръбата в муфата при температурни колебания. 
По този начин всяка тръбна муфа RAUPIANO PLUS може да поеме 
изменение на дължината на канализационна тръба с дължина до 3 m 
(коефициентът на линейно разширение според DIN 53752 в средата при 
0 °C до 70 °C е 0,09 mm/(m K)).

фиг. 8-2 Използване на двойни муфи, респ. плъзгаща муфа

1 Двойна муфа 3 Захващаща скоба

2 Плъзгаща муфа 4 Водеща скоба

10 mm

3

1

4

4

max. 3m max. 3m

4

3

2

2

4

4

3

1 

8 монТаж
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8 .3 Обработка на отрязани краища и остатъчни парчета

Обработката на свръзки и остатъчни парчета (тръби с гладки краища) 
може да се извърши с двойни муфи и плъзгащи муфи до максимална 
строителна дължина на тръбата до 3 m. 
Внимавайте за наличието на достатъчни разширителни фуги в тръбните 
муфи.

8 .4 Допълнително вграждане на фасонните части

Допълнителното вграждане на фасонните части във вече съществуващ 
тръбопровод е възможно чрез плъзгащи муфи:
1. От тръбопровода да се отдели достатъчно дълго парче тръба:
2. дължината на фитинга + 2 x външния диаметър на тръбата.
3. Краищата на тръбата се заглаждат.
4. Плъзгащата муфа се нанизва с цялата си дължина в края на 

тръбата.
5. Фитингът се нанизва от другият край на тръбата.
6. Междинното парче се напасва в останалото междинно пространство 

на тръбопровода и се заглажда.
7. Втората плъзгаща муфа се нанизва изцяло върху междинното парче.
8. Междинното парче се монтира и двете колони се затварят чрез 

приплъзване на плъзгащата муфа. При  това  се използва  смазващо 
вещество.

фиг. 8-3 Вграждане на фитинг

1 Плъзгаща муфа da Външен диаметър на тръбата

2 Междинен детайл

8 .5 Поставяне на уплътнителна гарнитура

Има три възможности за свързване на отводни гарнитури (напр. сифони) 
към канализационните тръби или на фасонни части RAUPIANO PLUS или 
RAUPIANO LIGHT.
 - Фитинг RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT
 - Ъгъл за сифон RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT
 - Директно свързване на фасонна част RAUPIANO PLUS и RAUPIANO 
LIGHT с помощта на гумен нипел с пръстеновидна издутина.

Фитинг RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT

фиг. 8-4 Фитинг RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT с гумен нипел

1. Гуменият нипел се поставя в уширението на свързващия детайл..
2. Вътрешната площ (Уплътнението) на гуменият нипел се намазва със 

смазка.
3. Маншонът на гарнитурата се приплъзва в гумения нипел.

Ъгъл за сифон RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT

Ъгъл за сифон RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT с гумен нипел

1. Гуменият нипел се приплъзва в уширението на ъгълът за сифон
2. Вътрешната площ (Уплътнението) на гуменият нипел се намазва със 

смазка
3. Маншонът на гарнитурата се приплъзва в гумения нипел. 

Директно свързване на фасонна част RAUPIANO PLUS 
и RAUPIANO LIGHT
1. Отстранете поставения уплътняващ пръстен на фитинга.
2. Гуменият нипел с релефна повърхност се приплъзва в муфата.
3. Маншонът на гарнитурата се приплъзва в гумения нипел.

2

1

~ 2 x da
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8 .6 Фитинги на чугунени тръби/ други материали

фиг. 8-5 Фитинг за същия външен диаметър DN 110/DN 110

фиг. 8-6 Фитинг за различен външен диаметър DN 110/DN 90

Свързването на тръбите на RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT към 
чугунени тръби и към тръби от други материали на канализационните 
инсталации става със специални фитинги. Тези фитинги се състоят 
от едно еластомерно уплътнение, което се закрепва към краищата на 
тръбата с два напрегнати арматурни пояса от неръждаема стомана.

Предлагат се фитинги за следните възможности за решение:
 - Свързване на тръби с еднакъв външен диаметър (DN 110/DN 110) 
 - Свързване на тръби с различен външен диаметър (DN 110/DN 90)

Фитингите могат да се използват при ново строителство и при саниране.

Металните напрегнати арматурни пояса трябва да се затегнат с момент 
на затягане 3 Nm.

8 .7 Гъвкаво свързване към покривни вентилатори

фиг. 8-7 Гъвкаво свързване към покривни вентилатори

Гъвкавото свързване прави възможен преходът от покривните вентила-
тори към вентилационните инсталации на системите за отвеждане на 
отпадни води RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT.

 - Избягване на високите разходи за фасонни части
 - Намаляване на времето за монтажа

Гъвкавата комбинирана връзка от PP е предназначена за свързване 
към RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT тръби със следните номинални 
вътрешни размери:
 - DN 75
 - DN 90
 - DN 110

8 .8 Почистване на канализационната система

Чрез вграждане на почистващи тръби става възможно механичното 
почистване на канализационната система.

След монтажа на почистващата тръба винтовата капачка се завърта 
добре заедно с прилежащото и гумено уплътнение.

фиг. 8-8 Тръба за почистване на RAUPIANO PLUS и RAUPIANO LIGHT

При механично почистване да не се използват почистващи прибори с 
остри ръбове. 
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8 .9 Устойчива на надлъжна сила свързваща скоба 

фиг. 8-9 Устойчива на надлъжна сила свързваща скоба RAUPIANO LKV

Устойчивата на надлъжна сила свързваща скоба RAUPIANO LKV дава 
възможност за повишаване на сигурността на изтегляне на свързването 
с наставна муфа при големи натоварвания. 

фиг. 8-10 Устойчива на надлъжна сила свързваща скоба RAUPIANO LKV 
(монтирана на муфа)

Скобата RAUPIANO LKV се отличава с лекота на монтажа и демонтажа, 
тъй като и в отвинтено състояние тя се задържа на тръбата и не пада.

Области на приложение:
 - Вътрешни тръбопроводи за дъждовна вода с максимална височина от 
20 m

 - Обезопасяване на затягането на муфите при приложено вътрешно 
налягане

 - Свързване на подемни механизми при максимално вътрешно налягане 
от 2,0 бара

Допълнително, във фазата на строителството, може да се постави скоба 
RAUPIANO LKV за обезопасяване на тръбопровода против разглобяване.

Монтирането на RAUPIANO LKV е лесно, бързо и сигурно, с помощта на 
доставените в комплекта болтове и гайки.

8 .10 Полагане на тръбопроводи в инсталационни шахти

Канализационните тръби и фасонните части RAUPIANO PLUS и RAUPIANO 
LIGHT могат да се полагат в инсталационните шахти без допълнителна 
изолация от ударен шум. Само в особени случаи (напр. при вътрешни 
улуци) се налага използването на топлоизолация и изолация срещу 
конденз.

Изпълнението на тавана и стените се извършва с обичайно използваните 
хидроизолации, за да могат акустично да се отделят от тръбопроводите. 

8 .11 Полагане на тръбопровод в стена

За изработване на канали и жлебове в зидарията важи DIN 1053.

 - Стенните шлицове трябва така да бъдат изпълнени, че тръбопровода 
да може да бъде положен без никакво напрежение.

 - Да се избягват шумови мостове между стената и тръбата.

Когато тръбите се замазват непосредствено без употребата на водачи 
или облицовка:
 - - Тръбите и фасонните части предварително да се подготвят от всички 
страни с подходящи материали, като минерална и стъклена вата или 
обичайните изолации.

 - При употребата на водачи за мазилка преди това да се включи напр. 
минерална вата. По този начин се избягва шумовият мост между 
тръбата и стената при нанасяне на мазилката.

 - На места, където поради външно въздействие температурата надви-
шава 90 °C, да се предприемат съответните мерки за топлоизолация, 
с цел да се защитят тръбите и фасонните части от температурно 
въздействие.

8 .12 Полагане на тръбопроводи в бетон

В случаи, когато се лее бетон се препоръчва тръбопроводите акустично 
да се изолират чрез употребата на стандартна влагозащитена шумо-
изолация с дебелина по-голяма от 4 mm. Освен това трябва да се има 
в предвид ограничаването на шумоизолиращото действие. 

 - Не трябва обаче да се окаже негативно влияние върху статичната 
устойчивост на строителния елемент.

 - Частите на тръбопровода така да се закрепят, че да се избегне промя-
на на дължината при бетонирането..

 - Да се внимава за достатъчни разширителни фуги при полагане на 
тръбопровода.

 - Процепите на муфите да се уплътнят с лепящи ленти, за да не проник-
не в тях бетон.

 - Преди бетонирането тръбните отвори да се затворят.
 - При използване на противопожарните маншети REHAU в областта на 
тавана трябва да се обърне внимание на това, минималната дебелина 
на бетонния слой в областта на маншета да е ≥ 150 mm (вж.Глава 5.2, 
страница 50).  
Времето на огнеустойчивост на строителните елементи не трябва да 
бъде отрицателно повлияно от забетонирания тръбопровод.

 - Да се намали тежестта на бетона върху тръбопровода чрез предпазни 
мерки за разпределение на тежестта, напр. чрез използване на: 
 - Дистанционери за арматури
 - Носещи кутии
 - Конзоли

 - Армировката не трябва да лежи върху тръбопровода.
 - Да се избягва преминаване през тръбите по време на бетонирането.
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8 .13 Полагане над окачени тавани

Полагането над окачени тавани въз основа на особената инсталация 
изисква допълнителни мерки за гарантиране на висока шумозащита.
По принцип трябва да се избягва открито полагане преди всичко 
в стаите, които се нуждаят от шумова защита. В случая нормативните 
изисквания за шумоизолация не могат да бъдат спазени без допълни-
телни мерки (напр. изолация).
Изолацията може да се извърши с акустично действаща тръбна обвивка  
(напр. комбинация от порьозна пяна или минерална вата с дебелина 
около 30 mm и специално фолио).
Тъй като в повечето случаи става въпрос за комплексна таванна систе-
ма, начинът на полагане по отношение на шумозащитата се задава от 
производителя на тавана. 
Приведената в фиг. 8-11 минимална дебелина на изолацията от 40 mm 
минерална вата, целулозна или дървесна подложка е препоръчителна. 
Изискванията към шумоизолацията се определят в зависимост от специ-
фиката на обекта.

фиг. 8-11 Пример за изпълнение 1 - Полагане в окачен таван, вкл. изолацията

фиг. 8-12 Пример за изпълнение 2 - Полагане в окачен таван - облицовка на 
тръбопровода, вкл. изолацията

8 .14 Преминаване през тавани

Преминаването през таван трябва да бъде влагонепропускливо и шумо-
изолирано.

Когато върху пода се полага асфалт:
откритите части на тръбопровода да се защитят чрез покриване, с пред-
пазна тръба или чрез обвиване с топлоизолиращи вещества. 

8 .15 Полагане на вътрешни улуци

При полагането на вътрешни улуци на сградата съществува опасност от 
образуване на конденз.
Кондензът възниква, когато напр. чрез студена дъждовна вода темпера-
турата на стените на тръбите спадне под температурата на оросяване на 
околния въздух. Влагата от околният въздух се натрупва върху повърх-
ността на тръбите. 
Ето защо всички отсечки от тръбопровода в сградата, където има веро-
ятност да се образува конденз, трябва да се предвидят с устойчиви на 
дифузия изолиращи материали. 
Изолация на събирателните тръбопроводи в мазето може да не се прави, 
когато повече не съществува опасност от образуване на конденз. По 
правило това е случаят на свободно положени улуци в неотоплявани 
помещения на мазето, когато е налице изравняване на температурата. 

Изолиращи материали за конденз
Като изолация за конденз се препоръчват плътни материали с високо 
дифузно съпротивление на водните пари. Ако се използват пропускливи 
или фазерни изолиращи материали, те трябва да са изолирани със 
здраво прикрепен влагонепропусклив външен слой. 
 - Всички пресечни, напречни и крайни участъци на изолацията постоян-
но трябва да бъдат плътно изолирани.

 - В зоните на закрепване изолацията се изрязва.
 - Изолиращият материал да се постави върху захващането и граничните 
места плътно да се залепят.

Захващане на вътрешни улуци
За да се предотврати изплъзването на тръбите на тръбопровода една 
извън друга, връзките с муфи трябва да се фиксират с RAUPIANO LKV  
(вж. „8.9 Устойчива на надлъжна сила свързваща скоба“, страница 26).mind. 

40 mm
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За да се достигне оптимална шумоизолация по време на монтаж използ-
вайте само закрепващите елементи RAUPIANO PLUS или RAUPIANO LIGHT.
Внимавайте за това, канализационната система да се полага без никакво 
механично напрежение.

9 .1 Захващане на улуци

Патентованото шумоизолирано закрепване се състои от една подпорна 
скоба и една фиксираща скоба По правило едно шумоизолиращо закреп-
ване е достатъчно на етаж.

a. Опорна скоба (използва се и като направляваща скоба)
b. Фиксираща скоба

фиг. 9-1 опорно закрепване, изолиращо шумовете, разпространяващи се 
в твърда среда 

Механизмът на затварянето на скобата има дистанционер, който не 
позволява скобата да се затвори напълно. По този начин се гарантира, 
че акустичното предаване ще бъде много слабо. 

1. Монтиране на опорната скоба/направляващата скоба (а) на монтиран 
в стената дълъг болт. Върховете на гумените уплътнители трябва да 
бъдат насочени нагоре.

фиг. 9-2 Монтиране на опорна скоба

2. Поставете отточната тръба в съществуващата издадена дъга (вж.
фиг. 9-7, „Монтажна схема на улук“) и затворете направляващата 

скоба. Направляващата скоба позволява свободното движение 
по дължина на канализационните тръби на RAUPIANO PLUS или 
RAUPIANO LIGHT.

фиг. 9-3 Направляваща скоба

3. Затворете опорната скоба и поставете фиксиращата скоба върху 
нея. Вижте за целта и фиг. 9-5.

фиг. 9-4 Монтиране на опорното закрепване, изолиращо шумовете, 
разпространяващи се в твърда среда

фиг. 9-5 Детайл на опорното закрепване, изолиращо шумовете, 
разпространяващи се в твърда среда

a

b

Самоцентриране 
(оптимално разпределение на натоварването и мини-

мизиране на възможните напречни сили)

9 закрепване
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Маркираните с фиг. 9-5 върхове на гумените уплътнители трябва да 
бъдат насочени нагоре.
След инсталирането фиксиращата скоба трябва да лежи с цялата си 
повърхност върху опорната скоба. Така се постига оптимална акустична 
изолация.

фиг. 9-6 Напълно инсталирано опорно закрепване

Направляващата скоба позволява свободното движение по дължина на 
канализационните тръби на RAUPIANO PLUS или RAUPIANO LIGHT.

9 .2 Схема на закрепване на улуци

Представена е схема на рационално закрепване на шумоизолиращи 
улуци с RAUPIANO PLUS (вж.фиг. 9-7).

Преход в събирателни тръбопроводи
1. Изгражда се преход на улук в събирателен тръбопровод  

с две 45°- дъги с междинно вграден успокояващ участък (канализа-
ционна тръба RAUPIANO PLUS или RAUPIANO LIGHT 250 mm).

2. За минимизиране на разстоянието до покрива муфата на горната 
45°- дъга се свързва с покривната част.

3. Ако е зададено да се използва противопожарен маншет.

Следващи етажи
1. След покривната част да се постави разклонение
2. За проход през тавана към следващия етаж канализационната 

тръба RAUPIANO PLUS или RAUPIANO LIGHT се скъсява и се поставя 
в отклонението. 
Ако се използват къси тръби, те трябва да се инсталират в съответ-
ствие с фиг. 9-7!

3. Опорното закрепване, изолиращо шумовете, разпространяващи се 
в твърда среда, се поставя на канализационната тръба RAUPIANO 
PLUS или RAUPIANO LIGHT под тавана.

4. Под това закрепване на разстояние около 2/3 от дължината на 
тръбата се монтира направляваща скоба.

Не е задължително опорното закрепване да се монтира непосредствено 
под муфата на тръбата.
Допълнително закрепване не е задължително. Също така етажни участъ-
ци с къси тръби (< 500 mm) или етажни разклонения също нямат нужда 
от закрепване.

Алтернативи за тавански участъци
За тавански участъци на етажи могат да се използват и къси тръби.  
В този случай схемата на закрепване остава непроменена.

Допълнително подсигуряване
За подсигуряване на улуци срещу приплъзване служат допълнително 
подсигуряващи скоби директно под шумоизолиращите подпорни закреп-
вания: 
 - За еднофамилни къщи само за горният етаж
 - За други сгради на всеки 3. етажа

фиг. 9-7 Монтажна схема на улук

1 Фиксираща скоба

2 Подпорна скоба

3 Водеща скоба

4 Подсигуряваща скоба

5 Захващаща скоба

6 RAUPIANO PLUS или RAUPIANO LIGHT къси тръби (BL ≤ 500 mm)

BL  Строителна дължина

daВъншен диаметър на тръбата
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9 .3 Схема на закрепване на хоризонтален тръбопровод

Графично е представена схема за рационално закрепване на хо-
ризонтален звукоизолиращ тръбопровод с RAUPIANO PLUS или 
RAUPIANO LIGHT(вж.фиг. 9-8).

Шумоизолиращи подпорни захващания не са необходими при лежащи 
тръбопроводи.

 - При хоризонтални тръбопроводи (дължина < 10 x външния диаметър на 
тръбата) захващащата скоба се монтира директно до тръбната муфа.

 - При по-дълги хоризонтални тръбопроводи (дължина > 10 x външния 
диаметър на тръбата) допълнително се монтират водещи скоби.
 - Разстоянието между неподвижно закрепената скоба и направлява-

щите скоби не трябва да надвишава десетократния външен диаме-
тър на тръбата da (вж. Фиг.фиг. 9-8): Разстояние ≤ 10 x da.

фиг. 9-8 Схема на монтаж на хоризонтален тръбопровод

1 Неподвижна скоба da Външен диаметър на тръбата

2 Водеща скоба

9 .4 Къси тръби и фасонните части

Когато участъците на тръбопровода са изградени с фасонни части или 
къси тръби:
 - Приплъзването на тръбите една в друга се избягва чрез неподвижни 
скоби.

 - Да се подсигури ръб на муфата срещу изхлузване.

max. 10 da

1 2

1
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Тази глава се отнася изключително само за RAUPIANO PLUS!
RAUPIANO LIGHT не е предназначена за подземно полагане.

RAUPIANO PLUS е предназначена за подземно полагане. Възможно е под-
земно полагане както вътре, така и вън от конструкцията на сградата. 
Полагането се извършва в съответствие с изискванията със съответни 
изчисления.

Приложими стандарти / удостоверения за изпитвания
При полагането трябва да се спазват дадените по-долу и цитираните 
в приложението стандарти, и по-специално DIN EN 1610. В този стандарт 
е описано полагането и изпитването на канализационни тръбопроводи 
и канали, които обикновено се полагат в земята, и се експлоатират 
в безнапорен режим. 

 - DIN EN 1610
 - DIN EN 12056
 - DIN EN 752
 - DIN 1986
 - Общовалидно разрешение от строителен надзор Z-42.1-223

10 .1 Общи положения

Трябва да се спазват общовалидните правила при изграждане на тръбо-
проводи. Необходимо е внимателно и професионално боравене с тръбите 
и фасонните части при транспортиране, складиране и полагане.

Полагането на тръбопроводите трябва да се извършва само от специа-
листи, които притежават необходимия опит за полагане на пластмасови 
тръби.

Трябва да се спазват:
 - Правилата за техника на безопасност на отрасловите синдикати
 - Правилника за движение по пътищата
 - Специфичните за проекта изисквания
 - Съответните разпоредби, съдържащи се в инструкциите и технически-
те правила

10 .2 Изкопи за полагане на тръбите

фиг. 10-1 Схематична конструкция на изкоп за полагане на тръби

1 Повърхност 

2 Дъно на пътната или плъзгаща конструкция (ако има такава)

3 Стени на изкопа 

4 Основен пълнеж 

5 Покритие 

6 Странично запълване 

7 Горен баластен слой 

8 Долен баластен слой 

9 Дъно на изкопа 

10 Дълбочина на припокриване

11 Дебел баластен слой

12 Дебела зона с обща посипка 

13 Дълбочина на изкопа

a дебел долен междинен баластен слой

b дебел горен баластен слой

c дебело покритие  

OD външен диаметър на тръбата

Изкопите за тръби трябва да съответстват на DIN EN 1610. При това е 
необходимо:
 - Да се гарантира стабилността на изкопа чрез подходящо укрепване 
(подпори) или насипи, или други подходящи мерки. 

 - Да се подготви дъното на изкопа с необходимия наклон.
 - Да се направят необходимите вдлъбнатини в долния баластен слой или 
в дъното на изкопа на местата на тръбните връзки, така че тръбата да 
лежи върху цялата си дължина.

 - Да се осигури равномерно право полагане на тръбопровода.
 - Да се защити дъното на изкопа от въздействието на студа. 
 - Да не се използват замръзнали материали нито над, нито под тръбо-
провода.

 - Да се премахнат крепежните елементи на изкопа според статични-
те изчисления, така че тръбопроводът да не се повреди и да не се 
измести.

10 RAUPIANO PLUS - подземно полагане
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10 .3 Зона с обща посипка

Под зона с обща посипка се разбира запълване на областта на тръбите 
RAUPIANO PLUS. 

Зоната с обща посипка се състои от: 
 - Баластен слой за тръбопровода
 - Страничен пълнеж
 - Зона на покриване 

Зоната с обща посипка трябва да се изпълни много внимателно, тъй като 
тя има съществено значение за носещата способност на тръбите. 

Зоната с обща посипка трябва да бъде изпълнена според статичните из-
числения въз основа на плановата документация. Носещата способност, 
стабилността или положението на зоната с обща посипка не трябва да се 
променят от последващи събития, като например подпочвени води или 
отстраняване на крепежните елементи. В тези случаи е необходимо да 
се предприемат допълнителни мерки за сигурност, за да се предотврати 
разместването/изместването на материалите за пълнежа.

10 .3 .1 Строителни материали за зоната с обща посипка

Материалите трябва да отговарят на плановите изисквания. Може да се 
използва и съществуващата почва, след като бъде проверена годността 
й за целта. 

При избора на строителните материали, както и на размера на частици-
те им и на всеки крепежен елемент/подпора, трябва да се вземат под 
внимание:
 - Диаметърът на тръбите
 - Материалът на тръбите
 - Дебелината на стената на тръбите
 - Особеностите на почвата 

За зоната с обща посипка по принцип не трябва да се използват стро-
ителни материали, които съдържат компоненти, по-големи от 22 mm. 
Трябва да се спазва DIN EN 1610.

10 .3 .2 Баластен слой за тръбопровода

Баластният слой за тръбопровода има горен и долен слой. Широчината на баластния слой трябва да съответства на широчината на изкопа. 
Различават се 3 типа баластни слоя съгласно DIN EN 1610:

Баластен слой  
Тип 1

Баластен слой  
Тип 2

Баластен слой  
Тип 3

Конструкция

a
b
c
OD

Долен междинен баластен слой
Горен баластен слой
Покривен баластен слой
Външен диаметър на тръбата

b
OD

Горен баластен слой
Външен диаметър на тръбата

b
OD

Горен баластен слой
Външен диаметър на тръбата

Приложение

 - Подходящ за всеки вид зона с обща 
посипка

 - Тръбата трябва да лежи стабилно 
върху цялата си дължина.

 - Подходящ за гладка, относително 
рохкава и дребнозърнеста почва

 - Почвата трябва да осигурява подкре-
па по цялата дължина на тръбата

 - Подходящ за гладка, относително 
дребнозърнеста почва

 - Почвата трябва да осигурява подкре-
па по цялата дължина на тръбата

Долен  
баластен слой a

 - Нормални почвени условия:  
 
a ≥ 100 mm

 - Скали или плътно слегнали се почви: 
a ≥ 150 mm

 - Тръбата лежи директно върху дъното 
на изкопа

 - Тръбата лежи директно върху дъното 
на изкопа

Горен  
баластен слой b

Определяне на дебелината съгласно 
статично изчисление

Определяне на дебелината съгласно 
статично изчисление

Определяне на дебелината съгласно 
статично изчисление

Табл. 10-1 Типове баластен слой за тръби

Специфично изпълнение на баластния слой за тръбите или носещата конструкция
При дъно на изкопа с по-малка носеща способност за баластния слой, например при почви със слаба носеща способност като торф или плаващ 
пясък се налага да се вземат специални мерки, като напр.: 
 - Смяна на почвата с други строителни материали
 - Подпиране на тръбопровода с помощта на колове и др. под.

Такива конструкции трябва да се използват само тогава, когато тяхната необходимост е доказана от статичните изчисления.

*) Подпорен ъгъл 2α
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10 .3 .3 Пълнеж

За да се избегне пропадането на повърхността, трябва да се направи 
страничен и основен пълнеж съгласно плановите изисквания. 

10 .3 .4 Уплътняване

Степента на уплътняване трябва да отговаря на статичните изчисления 
и изискванията за тръбопровода.

 - Ако е необходимо, уплътняването на покритието трябва да се направи 
ръчно директно върху тръбата. 

 - Механично уплътняване на основния пълнеж може да се направи едва 
тогава, когато върху тръбата е налице слой с минимална дебелина от 
30 cm. 

 - Изборът на оборудването за уплътняване, броят на уплътняващите 
проходи, както и дебелината на уплътнявания слой трябва да бъдат 
съобразени с материала, който се уплътнява, и с тръбопровода. 

 - Уплътняването на основния или страничния пълнеж чрез затлачване се 
допуска само като изключение при рохкави несвързани почви.

10 .4 Връзки на конструкцията

Връзките на конструкцията (напр. шахтите) трябва да бъдат подвижни. 
Прилагат се съответните облицовки за шахти. Уплътняването между 
тръбопровода и облицовката на шахтата се поема от вградения в обли-
цовката на шахтата гумен уплътнителен пръстен.

10 .5 Проверка на херметичността

Изпитването за херметичност трябва да се извърши съгласно  
DIN EN 1610.

То се прави след отстраняването на крепежните елементи и запълването 
на изкопа. 

Изпитване с вода
1. Прави се визуална проверка и се затварят сигурно всички отвори.
2. Тръбопроводът или определена част от него се пълни бавно с вода 

и се обезвъздушава напълно.
3. При достигане на изпитвателно налягане от 0,5 бара, се оставя 1 час 

време за напълване.
4. След това в продължение на 30 минути се поддържа изпитвателно 

налягане от 0,5 бара. Ако е необходимо, се добавя вода.

Изпитването е преминато успешно, ако добавеното количество вода 
на квадратен метър вътрешна повърхност не превишава следните 
стойности:
 - Тръбопроводи  0,15 литра
 - Тръбопроводи с шахти 0,2 литра
 - Тръбопроводи с шахти и контролни отвори  0,4 литра

Изпитване с въздух
Като алтернатива, изпитването може да бъде извършено с въздух.

 - При увеличено налягане на въздуха, блокировъчните елементи могат 
да се отворят експлозивно.

 - Затова е необходимо те да бъдат затегнати здраво.

Изпитването с въздух става при два вида въздушно налягане:
 - Начално налягане  отговаря на 110% изпитвателно налягане
 - Изпитвателно налягане в зависимост от метода на изпитване и но-

миналния вътрешен диаметър

1. Задържа се около 5 минути начално налягане.
2. След това въздушното налягане и изпитвателното налягане се 

редуцират.
3. Стартира се времето за изпитване и се отчита спадането на наляга-

нето във времето за изпитване.

Изпитването е успешно преминато, ако спадането на налягането е в рам-
ките на допустимия диапазон. Параметрите на изпитването са дадени 
в DIN EN 1610/Таблица 3.
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RAUPIANO PLUS е сертифицирана от следните извършващи изпитвания институти:

Германия Германия

Финландия Русия

Полша Австрия

Австралия

Швеция Норвегия

Дания Дания

LISTED 
PRODUCT

Унгария Малайзия

11 серТификаТи
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За RAUPIANO PLUS се отнасят следните технически данни:

Материал PP-MD минерално подсилени (тръби и фасонни части)
Размери DN 40 – DN 200

Област на приложение Канализационни тръбопроводи вътре в сгради, както и подземно положени вътре и извън конструкцията на 
сградата

Химическа устойчивост
Основа PP 
Без отвеждане на отпадъчни води, съдържащи бензин или бензол
Уплътнения от стирол-бутадиен-каучук

според DIN 8078

DIN 4060, DIN EN 681-1

Област на приложение Отпадъчни води със стойност на pH 2 – 12
Температура на отпадъчните води до 95 °C (за кратко време) или 90 °C (при продължително натоварване)

Дебелина Тръби
Фасонни части

1,9 g/cm³
1,1 – 1,9 g/cm³

Средно линейно 
удължение 0,09 mm/m×k DIN 53752

Пръстеновидна якост > 4 kN/m² DIN EN ISO 9969
Якост на опън > 16 N/mm² DIN EN ISO 527-3
Удължение до скъсване ок. 150% DIN EN ISO 527-3
Опъване - модул на 
еластичност ок. 2 700 N/mm² DIN EN ISO 527-2

MFR 190/5 ок. 1,7 g/10 min. DIN EN ISO 1133
MFR 230/2,16 ок. 0,82 g/10 min. DIN EN ISO 1133
Плътност 1 бар(10 m воден стълб)

Структура на тръбите

Тръби с иновативна 3-слойна структура
 - Ударно жилав и удароустойчив външен слой от полипропилен (PP)
 - Много твърд среден слой от PP с минерален пълнител
 - Устойчив на изтриване и много гладък вътрешен слой

Фасонни части
 - Оптимизиране на масата в местата на отклоненията за повишена звукоизолация DN 90 – DN 125

Халогенни части Без халоген (без F, Cl, Br, J)
Свързване Муфа с фабрично монтиран уплътнителен пръстен с С-образен профил
Поведение при пожар B2 (нормално възпламеним) според DIN 4102
Съвместимост на 
системата Не са необходими преходни елементи за HT- KG тръбите

Стандарти Изпитване на системата съгласно DIN EN 1451-1
Допълнителни изпитвания от Немския институт за строителна техника, Берлин.

Шумоизолация Изпитване съгласно DIN EN 14366, доклади от изпитванията на Института за строителна физика „Фраунхофер“:
P-BA 6/2006 с опорно закрепване макс. 17 dB(A) при 4 l/s
P-BA 176/2006 със стандартна скоба макс. 24 dB(A) при 4 l/s

Разрешително от Немския институт за строителна техника ABZ 42.1-223
Външен мониторинг Южнонемски център за полимерни материали, Вюрцбург

Пожарно натоварване

Пожарното натоварване на RAUPIANO PLUS е определено от Управлението по изпитване на материалите. То е 
 - 14.992 kJ/kg

Приложено към една тръба RAUPIANO PLUS DN 110:
 - 7,9 kWh/m
 - 28.464,8 kJ/m

Табл. 12-1 Технически данни

12 RAUPIANO PLUS - Технически данни
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За RAUPIANO LIGHT се отнасят следните технически данни:

Материал PP-MD минерално подсилени (тръби и фасонни части)
Размери DN 40 – DN 160
Област на приложение Канализационни системи вътре в сгради;

Химическа устойчивост
Основа PP 
Без отвеждане на отпадъчни води, съдържащи бензин или бензол
Уплътнения от стирол-бутадиен-каучук

според DIN 8078

DIN 4060, DIN EN 681-1

Област на приложение Отпадъчни води със стойност на pH 2 – 12
Температура на отпадъчните води до 95 °C (за кратко време) или 90 °C (при продължително натоварване)

Дебелина Тръби
Фасонни части

1,2 g/cm³
1,0 – 1,25 g/cm³

Средно линейно 
удължение 0,09 mm/m×k DIN 53752

Пръстеновидна якост около 4 kN/kgK DIN EN ISO 9969
Якост на опън > 16 N/mm² DIN EN ISO 527-3
Удължение до скъсване ок. 150% DIN EN ISO 527-3
Опъване - модул на 
еластичност ок. 2 100 N/mm² DIN EN ISO 527-2

MFR 230/2,16 ок. 0,5 g/10 min. DIN EN ISO 1133
Плътност 0,5 бар(5 m воден стълб)

Структура на тръбите

Тръби с иновативна 3-слойна структура
 - Ударно жилав и удароустойчив външен слой от полипропилен (PP)
 - Среден слой от PP с минерален пълнител
 - Устойчив на изтриване и много гладък вътрешен слой

Фасонни части
 - Оптимизиране на масата в местата на отклоненията за повишена шумоизолация DN 90 – DN 125

Халогенни части Без халоген (без F, Cl, Br, J)
Свързване Муфа с фабрично монтиран уплътнителен пръстен с С-образен профил
Поведение при пожар B2 (нормално възпламеним) според DIN 4102
Съвместимост на 
системата Не са необходими преходни елементи за HT- KG тръбите

Стандарти Изпитване на системата съгласно DIN EN 1451-1
Допълнителни изпитвания в ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l Specifica tecnica IIP „RP 1.1/CF“

Шумоизолация Изпитване съгласно DIN EN 14366, доклади от изпитванията на Института за строителна физика „Фраунхофер“:
P-BA 224/2012 с опорно закрепване макс. 22 dB(A) при 4 l/s
P-BA 225/2012 със стандартна скоба макс. 26 dB(A) при 4 l/s

Разрешително Музей на техниката TGM Wien, ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l (IIP) TGM KU 24645, Piip 442
Външен мониторинг Музей на техниката TGM Wien, ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l (IIP)

Табл. 13-1 Технически данни

13 RAUPIANO LIGHT - Технически данни
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Тръби и фасонните части
Данните служат само за първоначално ориентиране за химическата 
устойчивост на материалите (не за възможно 
 
повлияване на агресивните вещества) и не трябва да се прехвърлят 
без допълнителна информация за всички случаи на приложение. При 
състояния на напрежение и едновременно присъствие на химикали това 
може да повлияе върху механичното поведение (възникване на пукнати-
ни-корозия). 

Гумени уплътнения
Използваните видове гума, като цяло имат добра устойчивост на хими-
кали, но наличие на остатъци от естери, кетони, ароматни и хлорирани 
въглеводороди в  отпадните води може да предизвика силна реакция, 
което да доведе до увреждане на връзката. 
В случай на съмнение е препоръчително да се провери доколко тръбите, 
фасонните части и уплътненията на съществуващата инсталация са под-
ходящи или да се дадат на лабораторен анализ За повече информация 
се обърнете към нашият приложно-технически отдел.

Легенда таблици
b  устойчив
bb  Устойчив при определени условия
u  неустойчив
–  не изпитан

Реагент Концентр .
%

Темп .
°C

RAU-PP

1,2-Дихлоретан 100 20 u

2-Пропен-1-ол
96
96

20
60

b
b

Адипинова киселина, течна
наситена
наситена

20
60

b
–

Азотна киселина

до 30
30/50
98
98

50
50
20
60

b
u
u
u

Акронал дисперсии стандарт. 20 –

Акронал разтвори стандарт. 20 –

Алуминиев сулфат, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Алуминиев хлорид
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Амониев нитрат, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Амониев сулфат, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Амониев сулфид, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Амониев флуорид, течен
до 20
до 20

20
60

b
b

Амониев хлорид, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Амоняк, газообразен 100 60 b

Амоняк, течен 100 20 b

Амонячна вода
warm ges.
warm ges.

40
60

b
b

Анилин хидрохлорид, течен
наситен
наситен

20
60

b
b

Анилин, течен
наситен
наситен

20
60

b
b

Анилин, чист
100
100

20
60

b
b

Антимон хлорид, течен 90 20 b

Антиформин, течен 2 20 –
Антрахинон сулфонова киселина, 
течна

суспензия 30 b

Реагент Концентр .
%

Темп .
°C

RAU-PP

Арсенова киселина, течна

разредена
разредена
80
80

40
60
40
60

b
b
b
b

Ацеталдехид + Оцетна киселина 90/10 20 –

Ацеталдехид, концентриран 100 20 –

Ацеталдехид, течен 40 40 b

Ацетон, течен Микропримеси 20 b

Ацетон
100
100

20
60

b
b

Бензалдехид, течен 0,1 60 –

Бензин-бензол, смес 80/20 20 bb

Бензин 100 60 u

Бензоена киселина, течна
всяка
всяка
всяка

20
40
60

b
b
b

Бензол 100 20 bb

Бира стандарт. 20 b

Боракс, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Борна киселина, течна
разредена
разредена
наситена

40
60
60

b
b
b

Бренди стандарт. 20 b

Бром, течен 100 20 u

Бромни пари незначителни 20 u

Бромоводородна киселина, течна
до 10
до 10
48

40
60
60

b
b
b

Бутадиен 100 60 –

Бутан, газообразен 50 20 b

Бутандиол, течен
до 10
до 10
до 10

20
40
60

b
b
b

Бутандиол до 100 20 –

Бутанол
до 100
до 100
до 100

20
40
60

b
b
bb

Бутилен, течен 100 20 –

Бутилов ацетат 100 20 bb

Бутилфенол 100 20 b

14 химическа усТойчивосТ
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Реагент Концентр .
%

Темп .
°C

RAU-PP

Бутин диол до 100 40 –

Вина, червени и бели стандарт. 20 b

Винен спирт стандарт. 20 b

Винена киселина, течна
до 10
до 10
наситена

40
60
60

b
b
b

Винил ацетат 100 20 b

Вода
100
100

40
60

b
b

Водород 100 60 b

Водороден прекис, течен
до 30
до 20

20
50

b
b

Восъчен спирт 100 60 bb

Въглена киселина, влажна
всяка
всяка

40
60

b
b

Въглена киселина, суха 100 60 b
Въглена киселина, течна под 8 
атмосф. налягане

наситен 20 –

Въглероден дисулфид 100 20 bb

Гликол, течен стандарт. 60 b

Гликолова киселина, течна 37 20 b

Глицерин, течен всяка 60 b

Глицин, течен 10 40 b

Глюкоза, течна
наситена
наситена

20
60

b
b

Готварска сол, течна
разредена
разредена
наситен

40
60
60

b
b
b

Градински карболинеум, течен
потр. 
концентр.

20 –

Гроздова захар, течна
наситена
наситена

20
60

b
b

Декстрин, течен
наситен
18

20
60

b
b

Дензодрин W стандарт. 60 –

Дигликолова киселина, течна
30
наситена

60
20

b
b

Диетил етер 100 20 bb

Диметиламин, течен 100 30 –

Екстракти за дъбене от целулоза обичайни 20 b

Екстракти за дъбене, растителни обичайни 20 b
Емулсия говежда лой, 
сулфурирана

стандарт. 20 –

Етанол (ферментирала смес)
производств.
производств.

40
60

b
–

Етанол + Оцетна киселина 
(ферментирала смес)

производств. 20 b

Етанол, денатуриран (с 2% толуен) 96 20 bb

Етанол, течен
всяка
96

20
60

b
b

Етилацетат 100 20 –

Етилацетат
100
100

20
60

b
u

Етилен оксид, течен 100 20 –
Етилов естер на акрилната 
киселина

100 20 –

Железен хлорид, течен
до 10
до 10
наситен

40
60
60

b
b
b

Калаен - (II)- хлорид, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Калиев бихромат, течен 40 20 b

Калиев борат, течен
1
1

40
60

b
b

Калиев бромат, течен
до 10
до 10

40
60

b
b

Калиев бромид, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Реагент Концентр .
%

Темп .
°C

RAU-PP

Калиев карбонат наситен 40 –

Калиев нитрат, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Калиев перманганат, течен

до 6
до 6
до 6
до 18

20
40
60
40

b
b
b
–

Калиев персулфат, течен

разреден
разреден
наситен
наситен

40
60
40
60

b
b
b
b

Калиев хексацианоферат (II) u. разреден 40 b

Калиев хексацианоферат (II), течен
разреден
наситен

60
60

b
b

Калиев хлорат, течен
1
1

40
60

b
b

Калиев хлорид, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Калиев хромат, течен 40 20 b

Калиева луга, течна
до 40
до 40
50/60

40
60
60

b
b
b

Калциев нитрат, течен 50 40 b

Калциев хлорид, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Карбамид, течен
до 10
до 10
33

40
60
60

b
b
b

Кислород всяка 60 –

Клофен
стандарт.
стандарт.

20
60

–
–

Крезол, течен до 90 45 –

Кротоналдехид 100 20 b

Ксилол 100 20 u

Ледена оцетна киселина
100
100

20
40

b
b

Ликьори стандарт. 20 b

Лимонена киселина, течна
до 10
до 10
наситен

40
60
60

b
b
b

Лой
100
100

20
60

b
b

Магнезиев сулфат, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Магнезиев хлорид, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Малеинова киселина, течна
наситена
наситена
35

40
60
40

b
b
b

Масла и мазнини стандарт. 60 bb

Мастна киселина от палмови ядки 100 60 –

Мастна киселина, течна
20
концентр.

20
20

b
b

Мастни киселини 100 60 bb

Меден сулфат, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Меден флуорид, течен 2 50 b

Меласа

пром. 
концентр.
пром. 
концентр.

20
60

b
b

Меласова смес за спиртна 
ферментация (мъст)

пром. 
концентр.

60 b

Мерзол, лекарство
пром. 
концентр.

40 –

Метанол
100
100

40
60

b
b
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Реагент Концентр .
%

Темп .
°C

RAU-PP

Метил амин, течен 32 20 b

Метил сярна киселина, течна

до 50
до 50
100
100

20
40
40
60

b
b
–
–

Метилен хлорид 100 20 u

Млечна киселина l (Сярна 
киселина/ Азотна киселина/вода)

48/49/3
48/49/3
50/50/0
50/50/0
10/20/70
10/87/3
50/31/19

20
40
20
40
50
20
30

u
u
u
u
bb
u
u

Млечна киселина, течна
до 10
до 10
90

40
60
60

b
b
b

Мляко стандарт. 20 b

Мовилит, лекарство стандарт. 20 –

Морска вода
–
–

40
60

b
b

Мравчена киселина, течна
до 50
50

40
60

b
b

Мравчена киселина
100
100

20
60

b
bb

Натриев бензоат, течен
до 10
до 10
36

40
60
60

b
b
b

Натриев бисулфит (воден разтвор), 
съдържащ SO₂

warm ges. 50 b

Натриев карбонат, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Натриев сулфид, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Натриев хидросулфит, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Натриев хипохлорит течен разреден 20 b

Натриев хлорат, течен
до 10
до 10
наситен

40
60
60

b
b
b

Натриев хлорит, течен
50
разреден

20
60

b
u

Натриева основа, течна
до 40
до 40
50/60

40
60
60

b
b
b

Некал, BX, течен
разреден
разреден

40
60

–
–

Никелов сулфат, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Никотин, течен 
потр. 
концентр.

20 –

Никотинови препарати, течни
потр. 
концентр.

20 –

Нитрозни газове
концентр.
концентр.

20
60

b
–

Нишесте-сироп
пром. 
концентр.

60 b

Нишесте
всяка
всяка

40
60

b
b

Озон
100
10

20
30

bb
b

Оксалова киселина, течна
разредена
разредена
наситена

40
60
60

b
b
b

Олеинова киселина стандарт. 60 bb

Оловен ацетат, течен

warm ges.
разреден
разреден
наситен

50
40
60
60

b
b
b
b

Оловен тетраетил 100 20 b

Отработен газ, съдържащ HCl всяка 60 b

Отработен газ, съдържащ HF Микропримеси 60 b

Реагент Концентр .
%

Темп .
°C

RAU-PP

Отработен газ, съдържащ H₂CO₃ всяка 60 b
Отработен газ, съдържащ H₂SO₄, 
влажен

всяка 60 b

отработен газ, съдържащ H₂S₂O₇
по-малко
повече

20
20

–
u

Отработен газ, съдържащ NOX
Микропримеси
повече

60
60

b
–

Отработен газ, съдържащ SO₂
по-малко
50

60
50

b
–

Оцветител за бира стандарт. 60 b

Оцентна киселина, концентрирана 95 40 –

Оцет (винен оцет)
стандарт.
стандарт.
стандарт.

40
50
60

b
b
b

Оцетен анхидрид
100
100
100

40
40
60

b
bb
bb

Оцетна киселина, течна

до 25
до 25
26 – 60
80

40
60
60
40

b
b
b
b

Парафинови емулсии
стандарт.
стандарт.

20
40

–
–

Пари на пиросярната киселина
по-малко
повече

20
20

bb
u

Перхлорна киселина, течна
до 10
до 10
наситена

40
60
60

b
b
–

Пещни газове, сухи всяка 60 b

Пикринова киселина 1 20 b

Пиросярна киселина 10 20 u

Пропан, газообразен 100 20 –

Пропан, течен 100 20 –

Пропаргилалкохол, течен 7 60 b

Пулп от плодове
пром. 
концентр.

20 b

Разтвор от натриев хипохлорит,  
 
12,5% активен хлор

потр. 
концентр.
потр. 
концентр.

40
60

–
bb

Рамазит
стандарт.
стандарт.

20
40

–
–

Сапунен разтвор, течен
концентр.
концентр.

20
60

b
b

Серен окис, влажен и течен
всяка
50
всяка

40
50
60

b
b
b

Серен окис, сух всяка 60 b
Серен окис, течен под 8 атмосф. 
налягане

наситен 20 –

Серен окис, течен
100
100
100

-10
20
60

–
b
b

Сероводород, сух 100 60 b

Сероводород, течен
warm ges.
warm ges.

40
60

b
b

Силициева киселина всяка 60 b

Солна киселина

до 30
до 30
над 30
над 30

40
60
20
60

b
b
b
b

Спирт от кокосово масло
100
100

20
60

b
bb

Сребърен нитрат, течен
до 8
до 8

40
60

b
b

Стеаринова киселина 100 60 bb

Стипца, течна
разредена
разредена
наситена

40
60
60

b
b
b
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Реагент Концентр .
%

Темп .
°C

RAU-PP

Сярна киселина

до 40
до 40
70
70
80 – 90
96
96

40
60
20
60
40
20
60

b
b
b
bb
bb
b
u

Таниган (синтетично дъбилнно 
вещество) екстра А, течен

всяка 20 –

Таниган F, течен наситен 60 –

Таниган U, течен
наситен
наситен

40
60

–
–

Таниган екстра B, течен всяка 20 –

Таниган екстра D, течен
наситен 
наситен

40
60

–
–

Тетрахлорметан, техн. 100 20 u

Тионилхлорид 100 20 u

Толуол 100 20 u

Торни соли, течни
до 10
до 10
наситени

40
60
60

b
b
b

Триетаноламин 100 20 b

Трилон (динатриева сол) стандарт. 60 –

Триметилпропан

до 10
до 10
стандарт.
стандарт.

40
60
40
60

–
–
b
b

Трихлоретилен 100 20 u

Урина
нормално
нормално

40
60

b
b

Фенилхидразин хлорхидрат, течен
наситен
наситен

20
60

–
–

Фенилхидразин
100
100

20
60

bb
–

Фенол, течен
до 90
1

45
20

b
–

Флуороводородна киселина 
(силициева), течна

до 32 60 –

Флуороводородни киселини, течни

до 40
40
60
70

20
60
20
20

b
b
b
b

Формалдехид, течен
разреден
разреден
40

40
60
30

b
b
b

Фосген, газообразен
100
100

20
60

bb
bb

Фосген, течен 100 20 u

Фосфин 100 20 –

Фосфорен пентоксид 100 20 b

Фосфорен трихлорид 100 20 b

Фосфорна киселина, течна

до 30
до 30
40
80
80

40
60
60
20
60

b
b
b
b
b

Фото-емулсии всяка 40 –

Фотографски проявители стандарт. 40 b

Фотографски фиксатори стандарт. 40 b

Фреон 100 20 bb

Хексантриол стандарт. 60 b

Хидроксиламин сулфат, течен до 12 35 b

Хидросулфид, течен
до 10
до 10

40
60

b
b

Хлор, газообразен, влажен
0,5
1
5

20
20
20

u
u
u

Хлор, газообразен, сух 100 20 u

Хлорамин, течен разреден 20 –

Реагент Концентр .
%

Темп .
°C

RAU-PP

Хлорметил 100 20 –

Хлорна вода наситена 20 bb

Хлорна киселина, течна

1
1
10
10
20
20

40
60
40
60
40
60

–
–
–
–
–
–

Хлороцетна киселина (моно), течна 85 20 b

Хлороцетна киселина (моно)
100
100

40
60

b
–

Хлорсулфонова киселина 100 20 u

Холендър за лепене

пром. 
концентр.
пром. 
концентр.

20
60

b
b

Хромова киселина, течна
до 50
до 50

40
60

–
bb

Хромова киселина/Сярна 
киселина/Вода

50/15/35
50/15/35

40
60

u
u

Цианкалий, течен
до 10
до 10
наситен

40
60
60

b
b
b

Циклохексанол 100 20 b

Циклохексанон 100 20 b

Цинков сулфат, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Цинков хлорид, течен
разреден
разреден
наситен

40
60
60

b
b
b

Шира от семенни дрожди

пром. 
концентр.
пром. 
концентр.

40
60

b
b

Ябълково вино стандарт. 20 b

Ябълчна киселина, течна 1 20 b
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фиг. 15-1 Напречно сечение на частично запълнена тръба

di вътрешен диаметър на тръбата

h височина на течността

Способност за отвеждане при h/di = 0,5

J
DN 40 DN 50 DN 70 DN 90 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

di = 36,4 di = 46,4 di = 71,2 di = 85,6 di = 104,6 di = 118,8 di = 152,2 di = 187,6
Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v

cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s
0,5 2,2 0,5 3,1 0,6 6,0 0,7 10,5 0,8
0,6 0,9 0,4 1,4 0,5 2,4 0,6 3,4 0,6 6,6 0,7 11,5 0,8
0,7 0,9 0,5 1,5 0,5 2,6 0,6 3,7 0,7 7,1 0,8 12,5 0,9
0,8 1,0 0,5 1,6 0,6 2,8 0,7 3,9 0,7 7,6 0,8 13,3 1,0
0,9 1,1 0,5 1,7 0,6 3,0 0,7 4,2 0,8 8,1 0,9 14,2 1,0
1,0 1,1 0,6 1,8 0,6 3,1 0,7 4,4 0,8 8,6 0,9 14,9 1,1
1,1 1,2 0,6 1,9 0,7 3,3 0,8 4,6 0,8 9,0 1,0 15,7 1,1
1,2 0,4 0,5 1,2 0,6 2,0 0,7 3,4 0,8 4,8 0,9 9,4 1,0 16,4 1,2
1,3 0,4 0,5 1,3 0,6 2,1 0,7 3,6 0,8 5,0 0,9 9,8 1,1 17,0 1,2
1,4 0,4 0,5 1,3 0,7 2,2 0,8 3,7 0,9 5,2 0,9 10,1 1,1 17,7 1,3
1,5 0,4 0,5 1,4 0,7 2,3 0,8 3,9 0,9 5,4 1,0 10,5 1,2 18,3 1,3
2,0 0,3 0,5 0,5 0,6 1,6 0,8 2,6 0,9 4,5 1,0 6,3 1,1 12,1 1,3 21,2 1,5
2,5 0,3 0,6 0,6 0,7 1,8 0,9 2,9 1,0 5,0 1,2 7,0 1,3 13,6 1,5 23,7 1,7
3,0 0,3 0,6 0,6 0,7 2,0 1,0 3,2 1,1 5,5 1,3 7,7 1,4 14,9 1,6 26,0 1,9
3,5 0,3 0,7 0,7 0,8 2,1 1,1 3,5 1,2 5,9 1,4 8,3 1,5 16,1 1,8 28,1 2,0
4,0 0,4 0,7 0,7 0,8 2,3 1,1 3,7 1,3 6,3 1,5 8,9 1,6 17,2 1,9 30,0 2,2
4,5 0,4 0,8 0,8 0,9 2,4 1,2 3,9 1,4 6,7 1,6 9,4 1,7 18,3 2,0 31,8 2,3
5,0 0,4 0,8 0,8 0,9 2,5 1,3 4,1 1,4 7,1 1,6 9,9 1,8 19,3 2,1 33,6 2,4

di

h

15 способносТ за оТвеждане на оТпадниТе 
води
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Способност за отвеждане при h/di = 0,7

J
DN 40 DN 50 DN 70 DN 90 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

di = 36,4 di = 46,4 di = 71,2 di = 85,6 di = 104,6 di = 118,8 di = 152,2 di = 187,6
Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v

cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s
0,5 2,2 0,5 3,7 0,6 5,2 0,6 10,1 0,7 17,6 0,9
0,6 1,5 0,5 2,4 0,6 4,1 0,6 5,7 0,7 11,1 0,8 19,3 0,9
0,7 1,6 0,5 2,6 0,6 4,4 0,7 6,2 0,7 12,0 0,9 20,9 1,0
0,8 1,7 0,6 2,8 0,6 4,7 0,7 6,6 0,8 12,8 0,9 22,3 1,1
0,9 1,8 0,6 2,9 0,7 5,0 0,8 7,0 0,8 13,6 1,0 23,7 1,1
1,0 0,6 0,5 1,9 0,6 3,1 0,7 5,3 0,8 7,4 0,9 14,3 1,1 25,0 1,2
1,1 0,6 0,5 2,0 0,7 3,2 0,8 5,5 0,9 7,8 0,9 15,0 1,1 26,2 1,3
1,2 0,7 0,5 2,1 0,7 3,4 0,8 5,8 0,9 8,1 1,0 15,7 1,2 27,4 1,3
1,3 0,4 0,5 0,7 0,5 2,1 0,7 3,5 0,8 6,0 0,9 8,5 1,0 16,3 1,2 28,5 1,4
1,4 0,4 0,5 0,7 0,6 2,2 0,7 3,7 0,8 6,2 1,0 8,8 1,1 17,0 1,2 29,6 1,4
1,5 0,4 0,5 0,7 0,6 2,3 0,8 3,8 0,9 6,5 1,0 9,1 1,1 17,6 1,3 30,6 1,5
2,0 0,4 0,6 0,8 0,7 2,7 0,9 4,4 1,0 7,5 1,2 10,5 1,3 20,3 1,5 35,4 1,7
2,5 0,5 0,6 0,9 0,7 3,0 1,0 4,9 1,1 8,4 1,3 11,8 1,4 22,7 1,7 39,6 1,9
3,0 0,5 0,7 1,0 0,8 3,3 1,1 5,4 1,2 9,2 1,4 12,9 1,6 24,9 1,8 43,4 2,1
3,5 0,6 0,7 1,1 0,9 3,5 1,2 5,8 1,3 9,9 1,5 13,9 1,7 26,9 2,0 46,9 2,3
4,0 0,6 0,8 1,2 0,9 3,8 1,3 6,2 1,4 10,6 1,7 14,9 1,8 28,8 2,1 50,1 2,4
4,5 0,7 0,8 1,3 1,0 4,0 1,4 6,6 1,5 11,3 1,8 15,8 1,9 30,5 2,2
5,0 0,7 0,9 1,3 1,1 4,2 1,4 6,9 1,6 11,9 1,8 16,7 2,0 32,2 2,4

Способност за отвеждане при h/di = 1,0

J
DN 40 DN 50 DN 70 DN 90 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

di = 36,4 di = 46,4 di = 71,2 di = 85,6 di = 104,6 di = 118,8 di = 152,2 di = 187,6
Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v

cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s
0,5 4,4 0,5 6,2 0,6 12,1 0,7 21,0 0,8
0,6 2,8 0,5 4,9 0,6 6,8 0,6 13,2 0,7 23,1 0,8
0,7 1,9 0,5 3,1 0,5 5,2 0,6 7,4 0,7 14,3 0,8 24,9 0,9
0,8 2,0 0,5 3,3 0,6 5,6 0,7 7,9 0,7 15,3 0,8 26,7 1,0
0,9 2,1 0,5 3,5 0,6 6,0 0,7 8,4 0,8 16,2 0,9 28,3 1,0
1,0 2,2 0,6 3,7 0,6 6,3 0,7 8,8 0,8 17,1 0,9 29,9 1,1
1,1 2,4 0,6 3,9 0,7 6,6 0,8 9,3 0,8 18,0 1,0 31,3 1,1
1,2 0,8 0,5 2,5 0,6 4,0 0,7 6,9 0,8 9,7 0,9 18,8 1,0 32,7 1,2
1,3 0,8 0,5 2,6 0,6 4,2 0,7 7,2 0,8 10,1 0,9 19,5 1,1 34,1 1,2
1,4 0,8 0,5 2,7 0,7 4,4 0,8 7,5 0,9 10,5 0,9 20,3 1,1 35,4 1,3
1,5 0,9 0,5 2,8 0,7 4,5 0,8 7,7 0,9 10,8 1,0 21,0 1,2 36,6 1,3
2,0 0,5 0,5 1,0 0,6 3,2 0,8 5,2 0,9 8,9 1,0 12,5 1,1 24,3 1,3 42,4 1,5
2,5 0,6 0,6 1,1 0,7 3,6 0,9 5,8 1,0 10,0 1,2 14,0 1,3 27,2 1,5 47,4 1,7
3,0 0,6 0,6 1,2 0,7 3,9 1,0 6,4 1,1 11,0 1,3 15,4 1,4 29,8 1,6 51,9 1,9
3,5 0,7 0,7 1,3 0,8 4,2 1,1 6,9 1,2 11,8 1,4 16,6 1,5 32,2 1,8 56,1 2,0
4,0 0,7 0,7 1,4 0,8 4,5 1,1 7,4 1,3 12,7 1,5 17,8 1,6 34,4 1,9 60,0 2,2
4,5 0,8 0,8 1,5 0,9 4,8 1,2 7,9 1,4 13,4 1,6 18,9 1,7 36,5 2,0 63,7 2,3
5,0 0,8 0,8 1,6 0,9 5,1 1,3 8,3 1,4 14,2 1,6 19,9 1,8 38,5 2,1 67,1 2,4
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Валидност: RAUPIANO PLUS
Описаните противопожарни маншети са предназначени за RAUPIANO 
PLUS. Те не са предназначени за RAUPIANO LIGHT .

Забележки към тази техническа информация

Валидност
Тази техническа информация се отнася за България.

Навигация
В началото на този раздел от техническата информация ще намерите 
подробно съдържание с йерархично подредени заглавия и съответните 
номера на страниците.

Пиктограми и фирмени знаци

 Указание за безопасност

 Юридическо указание

 Важна информация, която трябва да бъде взета под внимание

 Информация в Интернет

 Вашите предимства

За Вашата безопасност и за правилно приложение на нашите продукти 
моля проверявайте редовно, дали настоящата техническа информация 
не съществува в по-актуална версия.
Датата на издаване на Вашата техническа информация винаги е отпеча-
тана долу вляво на заглавната страница.
Актуалната техническа информация можете да получите във Вашия 
търговски офис на REHAU, в специализираната търговия на едро, или да 
изтеглите от Интернет на www.rehau.com.

 - За Вашата безопасност и за безопасността на трети лица, преди да 
започнете с монтажа, прочетете внимателно целите указания за безо-
пасност и ръководствата за експлоатация. 

 - Пазете ръководствата за експлоатация и ги дръжте на разположение.
 - Спазвайте изискванията на общовалидните разрешителни от строител-
ния надзор / удостоверения за изпитвания.

 - В случай, че не разбирате указанията за безопасност или отделни 
пасажи от предписанията за монтаж или ако те не са Ви ясни, се 
обърнете към Вашия търговски офис на REHAU. 

Употреба по предназначение
Противопожарните маншети могат да се инсталират и експлоатират 
само така, както е описано в тази техническа информация. Всяко друго 
приложение не е по предназначение и затова е недопустимо.

Персонални предпоставки
 - Изпълнението на монтажа на нашите системи е позволен само от 
оторизирани специализирани фирми и обучен персонал.

Общи предохранителни мерки
 - Спазвайте общовалидните правила за предотвратяване на злополуки 
и безопасност при инсталиране.

 - Поддържайте чисто работното си място и не го затрупвайте с пречещи 
на работата предмети.

 - Погрижете се работното място да е достатъчно осветено.
 - Деца и домашни животни, както и неупълномощен персонал, трябва да 
стоят настрани от инструментите и монтажните площадки.

 - Използвайте само компоненти, които са общо разрешени от строител-
ния контрол за съответната тръбна система.

 - Неспазването на указанията за безопасност може да доведе до мате-
риални или персонални щети.

Работно облекло
 - Носете защитни очила, подходящо работно облекло, защитни обувки, 
каска, а при дълги коси и мрежичка за коса. 

 - Не носете широко облекло или накити. Те могат да бъдат захванати от 
подвижните части.

 - При монтажни работи на или над нивото на главата носете каска.

При монтаж
 - Спазвайте инструкциите за монтаж.
 - Режещите инструменти имат остри работни краища. Складирайте 
и работете с режещите инструменти така, че те да не представляват 
никаква опасност от нараняване.

 - При скъсяване до необходимата дължина на тръби и изолации спазвай-
те безопасно разстояние между държащата ръка и режещия инстру-
мент.

 - При рязане никога не посягайте към зоната на рязане на инструмента 
или към подвижни елементи. 

 - При поддръжка, поддържане в изправност или преоборудване и при 
промяна на монтажната площадка винаги издърпвайте щепсела на 
инструмента и го обезопасявайте срещу неволно включване.

Противопожарна защита
 - Спазвайте стриктно противопожарните указания и съответните валид-
ни строителни норми/местните строителни норми и наредби, особено 
при:
 - преминаване през тавани и стени
 - помещения с особено завишени изисквания и строги мерки за про-

тивопожарна защита (да се спазват националните разпоредби).
 - В случай на съмнение се свържете с официалната служба по строите-
лен надзор.

 - Неспазването на указанията за безопасност може да доведе до екс-
плозии и опасност от пожар, и съответно до травми на персонала със 
смъртен изход.

1 информация и указания за безопасносТ
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2 .1 Предговор

Стандартите, предписанията и директивите подлежат на постоянни 
промени. Следователно, цялата информация е изложена в границите 
на нашето знание и опит. Не поемаме гаранция за достоверността, 
пълнотата и актуалността им. Изключваме отговорността за щети, 
възникнали вследствие на използването на данните от този документ. 
Поради това Ви препоръчваме да съгласувате превантивните мерки за 
противопожарна защита с компетентните служби по строителен надзор. 
Меродавни в съответните области са валидните технически предписания 
в последните им валидни редакции.

2 .2 Въведение

Нараства значението на противопожарната защита както при домакин-
ската техника, така и при използване на конструкции за инсталационни 
шахти.
Новите инсталационни техники и материали за многоетажно строител-
ство, както и системите за регистриране и инсталиране пред стена, во-
дят до множество решения с комбинирани шахти, т.е. общо разполагане 
на захранващите и вентилационните тръбопроводи и на тръбопроводите 
за отстраняване на отпадъци в една шахтена конструкция, която може да 
бъде оценена от гледна точка на противопожарната защита.
Мерки за противопожарна защита във връзка с тръбопроводи от дома-
кинската техника принципно са необходими тогава, когато тръбопро-
водите преминават през огнеустойчиви, свързващи помещения стени 
и тавани (противопожарни стени, огнеустойчиви респ. огнезадържащи 
стени и тавани). В такъв случай трябва да се предприемат мерки, за да 
бъде предотвратено пренасянето на огън и пушек в случай на пожар 
в съответствие с целите за защита на строителния контрол.

Цел на превантивната строителна противопожарна защита е да огра-
ничава пожарите локално. За целта по принципа на разделяне констру-
ктивните части на сградите се разделят на отделни пожарни сектори 
(напр. тавани и стени в огнезадържащо, високо огнезадържащо и огне-
устойчиво изпълнение). Преминаващите през секторите инсталации на 
домакинската техника намаляват пожарната безопасност на сградата. 
Принципът на разделяне не бива да бъде нарушаван.

Затова са необходими защитни мерки, които в съответствие с изисква-
нията на Националния строителен кодекс да предотвратяват пренася-
нето на огън и дим. Проектирането, изграждането и експлоатацията 
на санитарни, отоплителни и вентилационни системи поставят високи 
изисквания към проектантите и изпълнителите.
В настоящата техническа информация за противопожарна защита са 
показани практически решения за спазване на изискванията към шумо-
изолацията, противопожарната защита и топлоизолацията на тръбните 
системи на REHAU за захранване и изхвърляне на отпадъци.
Съобразеното с изискванията прилагане изисква предварително съгла-
суване между проектанти, архитекти, службата по строителен надзор 
и фирмата, полагаща инсталациите. Много важно е също така за проек-
та да бъде обявен търг и след това да бъде контролирано извършването 
на строителните дейности. Често пъти само по този начин се избягват 
скъпо струващите допълнителни съоръжения.

2 предговор и въведение
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3 .1 Строителни материали

Строителните материали са разделени в следните категории:

A: Негорими строителни материали
 - A1:  без горими компоненти
 - A2:  с незначително количество горими компоненти

Б: Горими строителни материали
 - B1: трудно възпламеними
 - B2: нормално възпламеними 
 - B3: лесно възпламеними

Не трябва да се употребяват лесно възпламеними строителни материали.

3 .2 Строителни елементи

Строителните елементи от гледна точка на противопожарната защита се 
класифицират според пожароустойчивостта. Те се състоят от негорими 
(клас А) или горими (клас B) строителни материали. Пожароустойчивост-
ва се означава с буквен код (вид на строителния елемент) и цифрова 
стойност (пожароустойчивост в минути), напр. I 90: Инсталационна 
шахта, 90 минути пожароустойчивост

F Носещи строителни елементи (напр. стени, подпори, тавани)
W Не носещи външни стени
T Противопожарни врати и капаци
G Огнеупорни стъкла
L Вентилационни тръбопроводи, тръби и фасонни части
K Противопожарни клапи
I Инсталационни шахти и канали
R Тръбни проходни изолатори

Табл. 3-1 Примери за класификация на строителните елементи

В зависимост от изискванията към тяхната пожароустойчивост строител-
ните елементи се делят на:
 - огнезадържащи (напр. F 30)
 - силно огнезадържащи (напр. F 60)
 - огнеустойчиви (напр. F 90)

Пожароустойчивостта на носещите и укрепващите строителни елементи 
се отнася до стабилността им в случай на пожар, а на разделящите 
помещенията елементи - в тяхната устойчивост на разпространението на 
огъня.

3 класификация сТроиТелни маТериали/
сТроиТелни елеменТи
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Често сградите се разделят на категории според националните закони/
стандарти. Различават се следните категории сгради:

Сгради 1 категория (СК1):
 - Самостоятелни сгради с височина1) до 7 m и не повече от две единици 
за използване с обща площ не повече от 400 m² 

 - Самостоятелни селскостопански или лесничейски сгради

Сгради 2 категория (СК2):
Сгради с височина1) до 7 m и не повече от две единици за използване 
с обща площ не повече от 400 m²

Сгради 3 категория (СК3):
Останалите сгради с височина1) до 7 m

Сгради 4 категория (СК4):
Сгради с височина1) до 13 m и единици за използване с обща площ не 
повече от 400 m²

Сгради 5 категория (СК5):
Останалите сгради, включително подземни сгради

1 Под „височина“ в случая се разбира разстоянието до горния ръб на пода на 
най-високия етаж, в който е възможно жилищно помещение, над повърхността 
на земята, усреднено.

4 каТегории сгради
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5 .1 Затваряне на скрити инсталации/покрития

Горими тръбопроводи с външен диаметър до 160 mm могат да се 
прокарват и самостоятелно през пожароустойчиви покрития, ако се 
полагат вътре в сградата в канали в масивни стени. Тези стенни канали 
трябва да бъдат затворени с минерална мазилка върху негорима основа 
с дебелина ≥ 15 mm или с дебели най-малко 15 mm плочи от минерални 
строителни материали (строителен материал клас А1 според DIN 4102-1, 
издание 05/98). 
Останалите напречни сечения на стената трябва обаче да поддържат 
необходимата продължителност на пожароустойчивост.

Горимите тръби могат да бъдат положени също в ъглите на масивни сте-
ни, ако те са обградени най-малко от двете страни от масивни стени или 
от строителни елементи като минерална мазилка с дебелина най-малко 
15 mm върху негорима основа, или от плочи от минерални материали 
с дебелина най-малко 15 mm (строителен материал клас А1 съгласно 
DIN 4102-1, издание 05/98).
Разклоняващите се тръби могат да се оставят отворени, ако се полагат 
във вътрешността на етажа.

Ако в канала се полагат два тръбопровода, описаното тук правило не 
е валидно!

5 примери за изпълнение



50

5 .2 R 90-система противопожарни маншети REHAU PLUS за RAUPIANO PLUS прокарване през тавани, монолитни прегради 
(общовалидно разрешение от строителен надзор № Z-19 .17-1662)

Монтаж на повърхността на монолитна преграда F 90, отвор в ролята на проход  
през таван

Монтаж на повърхността на монолитна преграда F 90, пробит със свредло отвор

Скрит монтаж в монолитна преграда F 90, отвор като проход през таван

Легенда

1 RAUPIANO PLUS

2 монолитна преграда h ≥ 150 mm мин. F 90-AB според 
DIN 4102-2, бетон или стоманобетон според DIN 1045,  
порест бетон според DIN 4223

3 Проход през таван

4 Отвор, пробит със свредло

5 Затваряне на пространството между тръбата и строител-
ния елемент според ABZ:

 - PE-ленти от мека пяна (строителен материал клас 
DIN 4102-B2) 5 mm или

 - минерално влакно (строителен материал клас  
DIN 4102-A, температура на топене > 1000 °C)  
макс. 15 mm или

 - AF Armaflex (ABP Nr. P-MPA-E-03-510) макс. 15 mm

6 R 90-система противопожарни маншети REHAU PLUS 
съгл. ABZ

7 Изолация на звуци, разпространяващи се в твърда среда 
с PE-ленти от мека пяна строителен материал клас  
DIN 4102 B2, 5 mm дебелина на изолацията съгл. ABZ

8 Стоманен разширителен дюбел с гайки M6 или M8  
съгл. ABZ

9 Гипс или хоросан MG III

h дебелина на тавана

s максимално допустима ширина на междината между 
тавана/хоросана и тръбата

При използването само на R-90 противопожарни 
маншети REHAU PLUS при тръби ≤ 160 mm не се 
изисква минимално разстояние между тях. При тръби 
> 160 mm между тези тръбни преградки трябва да се 
оставя минимално разстояние a ≥ 100 mm. 
До другите тръбни преградки трябва да се оставя 
минимално разстояние a ≥ 200 mm.

При монтажа са задължителни изискванията на 
общовалидните разрешителни от строителния надзор.

Спазвайте инструкцията за монтаж!

При прокарване на тръбопровода през таваните,про-
тивожарният маншет се поставя от долната страна 
на тавана.

При системата за централна прахосмукачка 
VACUCLEAN се използва само системата противо-
пожарни маншети REHAU kompakt за смукателните 
и вентилационни тръбопроводи RAUPIANO PLUS.

RAUPIANO PLUS: s ≤ 15 mm

RAUPIANO PLUS: s ≤ 15 mm
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5 .3 R 90-система противопожарни маншети REHAU PLUS за RAUPIANO PLUS прокарване през стени, монолитни стени 
(общовалидно разрешение от строителен надзор № Z-19 .17-1662)

Монтаж на повърхността на монолитна стена F 90, отвор като проход през стена

Монтаж на повърхността на монолитна стена F 90, пробит със свредло отвор

Скрит монтаж в монолитна стена F 90, отвор като проход през стена/пробит  
със свредло отвор

Легенда

1 RAUPIANO PLUS

2 монолитна стена h ≥ 100 mm мин. F 90-AB според  
DIN 4102-2, зидария според DIN 1053-1, бетон или сто-
манобетон според DIN 1045, порест бетон - строителни 
плочи според DIN 4166

3 Проход през стена

4 Отвор, пробит със свредло

5 Затваряне на отстоянието между тръбата и строителния 
елемент според ABZ:

 - PE-ленти от мека пяна (строителен материал клас  
DIN 4102-B2) 5 mm или

 - минерално влакно (строителен материал клас  
DIN 4102-A, температура на топене > 1000 °C)  
макс. 15 mm или

 - AF Armaflex (ABP Nr. P-MPA-E-03-510) макс. 15 mm

6 R 90-система противопожарни маншети REHAU PLUS 
съгл. ABZ

7 Изолация на звуци, разпространяващи се в твърда среда 
с PE-ленти от мека пяна строителен материал клас  
DIN 4102 B2, 5 mm дебелина на изолацията съгл. ABZ

8 Стоманен разширителен дюбел с гайки M6 или M8 съгл. 
ABZ

9 Гипс или хоросан MG III

h дебелина на стената

s максимално допустима ширина на междината между 
прохода през стената /хоросана и тръбата

При използването само на R-90 противопожарни 
маншети REHAU PLUS при тръби ≤ 160 mm не се 
изисква минимално разстояние между тях. При тръби 
> 160 mm между тези тръбни преградки трябва да се 
оставя минимално разстояние a ≥ 100 mm. 
До другите тръбни преградки трябва да се оставя 
минимално разстояние a ≥ 200 mm.

При монтажа са задължителни изискванията на 
общовалидните разрешителни от строителния надзор.

Първите опори за тръби трябва да се поставят от 
двете страни на стената на разстояние ≤ 500 mm. 
Основните им части трябва да са негорими (строите-
лен материал клас DIN 4102-A).

Спазвайте инструкцията за монтаж!

При прокарване на тръбопроводите през стени, от 
всяка страна на стената трябва да се постави.проти-
вожарен маншет

При системата за централна прахосмукачка  
VACUCLEAN се използва само системата противо-
пожарни маншети REHAU kompakt за смукателните 
и вентилационни тръбопроводи RAUPIANO PLUS.

RAUPIANO PLUS: s ≤ 15 mm

RAUPIANO PLUS: s ≤ 15 mm
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5 .4 R 90-система противопожарни маншети REHAU PLUS за RAUPIANO PLUS прокарване през стени, леки прегради 
(общовалидно разрешение от строителен надзор № Z-19 .17-1662)

Монтаж на повърхността на лека преграда F 90, отвор като проход през стена

Скрит монтаж в лека преграда F 90

Легенда
1 RAUPIANO PLUS

2 Гипсокартонени противопожарни плочи от всяка страна, 
най-малко две според DIN 18180, дебелина на плочата  
≥ 12,5 mm, строителен материал клас DIN 4102-A

3 Проход през стена

4 Отвор, пробит със свредло

5 затваряне на отстоянието между тръбата и строителния 
елемент според ABZ:

 - PE-ленти от мека пяна (строителен материал клас  
DIN 4102-B2) 5 mm или

 - минерално влакно (строителен материал клас  
DIN 4102-A, температура на топене > 1000 °C)  
макс. 15 mm или

 - AF Armaflex (ABP Nr. P-MPA-E-03-510) макс. 15 mm

6 R 90-система противопожарни маншети REHAU PLUS 
съгл. ABZ

7 Изолация на звуци, разпространяващи се в твърда среда 
с PE-ленти от мека пяна строителен материал клас  
DIN 4102 B2, 5 mm дебелина на изолацията съгл. ABZ

8 Щанга с резба, гайка M6 или M8 с шайба

9 Гипс или хоросан MG III

h дебелина на стената

s максимално допустима ширина на междината между 
прохода през стената /хоросана и тръбата

Монтаж на повърхността на стена F 90 за гипсокарто-
нови пожарозащитни плочи според DIN 4102-4.

При използването само на R-90 противопожарни 
маншети REHAU PLUS при тръби ≤ 160 mm не се 
изисква минимално разстояние между тях. При тръби 
> 160 mm между тези тръбни преградки трябва да се 
оставя минимално разстояние a ≥ 100 mm. 
До другите тръбни преградки трябва да се оставя 
минимално разстояние a ≥ 200 mm.

При монтажа са задължителни изискванията на 
общовалидните разрешителни от строителния надзор.

Спазвайте инструкцията за монтаж!

При прокарване на тръбопроводите през стени, от 
всяка страна на стената трябва да се постави.проти-
вожарен маншет

При система за централна прахосмукачка VACUCLEAN 
се използва само системата противопожарни манше-
ти REHAU kompakt за смукателните и вентилационни 
тръбопроводи RAUPIANO PLUS.

RAUPIANO PLUS: s ≤ 15 mm
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5 .5 R 90-система противопожарни маншети REHAU PLUS за RAUPIANO PLUS прокарване през тавани, монолитни прегради 
(общовалидно разрешение от строителен надзор № Z-19 .17-1363)

Монтаж на повърхността на монолитна преграда F 90, отвор в ролята на проход  
през таван

Монтаж на повърхността на монолитна преграда F 90, пробит със свредло отвор

Легенда

1 RAUPIANO PLUS

2 монолитна преграда h ≥ 150 mm мин. F 90-AB според 
DIN 4102-2, бетон или стоманобетон според DIN 1045,  
порест бетон според DIN 4223

3 Проход през таван

4 Отвор, пробит със свредло

5 Затваряне на пространството между тръбата и строител-
ния елемент според ABZ:

 - минерално влакно (строителен материал клас  
DIN 4102-A, температура на топене > 1000 °C)  
макс. 15 mm или

 - AF Armaflex (ABP Nr. P-MPA-E-03-510) макс. 15 mm
 - При прокарване през таван затварянето на междината 
между тръбата и строителния елемент може да стане 
и с PE ленти от мека пяна (строителен материал клас 
DIN 4102-B2) с дебелина 5 mm.

6 R 90-система противопожарни маншети REHAU kompakt 
съгл. ABZ

7 Изолация на звуци, разпространяващи се в твърда среда 
с PE-ленти от мека пяна строителен материал клас  
DIN 4102 B2, 5 mm дебелина на изолацията съгл. ABZ

8 Стоманен разширителен дюбел с гайки M6 или M8 съгл. 
ABZ

9 Бетон, цимент или гипсов разтвор, строителен материал 
клас DIN 4102-A

h дебелина на тавана

s максимално допустима ширина на междината между 
тавана/хоросана и тръбата

При използването само на R-90 противопожарни 
маншети REHAU kompakt не се изисква минимално 
разстояние между тях. При другите тръбни преград-
ки трябва да се остави минимално разстояние a 
≥ 50 mm, ако в разрешенията на строителния надзор 
или в удостоверението за изпитване няма други 
изисквания за разстояние от тръбните прегради.

При монтажа са задължителни изискванията на 
общовалидните разрешителни от строителния надзор 
№ Z-19.17-1363.

Спазвайте инструкцията за монтаж!

При прокарване на тръбопровода през таваните, противопожарният 
маншет се поставя от долната страна на тавана.

Алтернативното затваряне на междината с PE ленти от мека пяна 
(строителен материал клас DIN 4102-B2) с дебелина 5 mm е валидно при 
употреба на противопожарни маншети REHAU kompakt само при проход 
през тавани.
Проверете в общовалидното строително разрешение и удостоверението 
за изпитване на (външни) съседни прегради за евентуални отклонения от 
изискванията за разстояние.

При системата за централна прахосмукачка VACUCLEAN се използва 
само системата противопожарни маншети REHAU kompakt за смукател-
ните и вентилационни тръбопроводи RAUPIANO PLUS.

RAUPIANO PLUS: s ≤ 15 mm

RAUPIANO PLUS: s ≤ 15 mm
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5 .6 R 90-система противопожарни маншети REHAU PLUS за RAUPIANO PLUS прокарване през стени, монолитни стени и леки прегради 
(общовалидно разрешение от строителен надзор № Z-19 .17-1363)

Монтаж на повърхността на лека преграда F 90, отвор като проход през стена

Монтаж на повърхността на монолитна стена F 90, пробит със свредло отвор

Монтаж на повърхността на лека преграда F 90, отвор като проход през стена

Монтаж на повърхността на стена F 90 за гипсокартонови пожарозащитни плочи според DIN 
4102-4.

Легенда

1 RAUPIANO PLUS

2 монолитна стена h ≥ 100 mm мин. F 90-AB според  
DIN 4102-2, зидария според DIN 1053-1,  
бетон или стоманобетон според DIN 1045, порест бетон - 
строителни плочи според DIN 4166

3 Проход през стена

4 Отвор, пробит със свредло

5 Затваряне на пространството между тръбата и строител-
ния елемент според ABZ:

 - минерално влакно (строителен материал клас  
DIN 4102-A, температура на топене > 1000 °C)  
макс. 15 mm или

 - AF Armaflex (ABP Nr. P-MPA-E-03-510) макс. 15 mm

6 R 90-система противопожарни маншети REHAU kompakt 
съгл. ABZ

7 Изолация на звуци, разпространяващи се в твърда среда 
с PE-ленти от мека пяна строителен материал клас  
DIN 4102 B2, 5 mm дебелина на изолацията съгл. ABZ

8 Стоманен разширителен дюбел с гайки M6 или M8 съгл. 
ABZ

9 Бетон, цимент или гипсов разтвор, строителен материал 
клас DIN 4102-A

10 Щанга с резба, гайка M6 или M8 с шайба

h дебелина на стената

s максимално допустима ширина на междината между 
прохода през стената /хоросана и тръбата

При използването само на R-90 противопожарни манше-
ти REHAU kompakt не се изисква минимално разстояние 
между тях. При другите тръбни преградки трябва да се 
остави минимално разстояние a ≥ 50 mm, ако в разре-
шенията на строителния надзор или в удостоверението 
за изпитване няма други изисквания за разстояние от 
тръбните прегради.

При монтажа са задължителни изискванията на 
общовалидните разрешителни от строителния надзор 
№ Z-19.17-1363.

Спазвайте инструкцията за монтаж!

При прокарване на тръбопроводите през стени, от 
всяка страна на стената трябва да се постави проти-
вопожарна маншета.

При системата за централна прахосмукачка 
VACUCLEAN се използва само системата противопо-
жарни маншети REHAU kompakt за смукателните и 
вентилационни тръбопроводи RAUPIANO PLUS.
Проверете в общовалидното строително разрешение 
и удостоверението за изпитване на (външни) съседни 
прегради за евентуални отклонения от изискванията 
за разстояние.

RAUPIANO PLUS: s ≤ 15 mm

RAUPIANO PLUS: s ≤ 15 mm

RAUPIANO PLUS: s ≤ 15 mm
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5 .7 R 90-система противопожарни маншети REHAU PLUS за RAUPIANO PLUS прокарване през тавани 
(общовалидно разрешение от строителен надзор № Z-19 .17-1268)

Монтаж на повърхността на монолитна преграда F 90, отвор в ролята на проход през таван

1) при размер на тръбата DN 125, приложеният платнен маркуч от стъкловлакно трябва да се използва със скоби за маркуч от метал.  
Спазвайте инструкцията за монтаж.

1 RAUPIANO PLUS

2 монолитна преграда h ≥ 150 mm мин. F 90-AB според DIN 4102-2, 
бетон или стоманобетон според DIN 1045,  
порест бетон според DIN 4223

3 Проход през таван

4 Отвор, пробит със свредло

5 Изолация на звуци, разпространяващи се в твърда среда Минерал-
на вълна, строителен материал клас DIN 4102-A, температура на 
топене > 1000 °C или алтернативно AF/Armaflex (като правило спо-
ред строит. разр. и удостоверение за изпитване P-MPA-E-03-510)

6 R 90-система противопожарни маншети прегради от ъглови тръби 
REHAU съгл. ABZ

7 Изолация на звуци, разпространяващи се в твърда среда Пяна 
съгл. ABZ

8 Стоманен разширителен дюбел с гайки M6 или M8 или щанги  
с резба M6 или M8 съгл.ABZ

9 Бетон, цимент или гипсов разтвор, строителен материал клас  
DIN 4102-A

10 Маркуч от стъкловлакно, тегло на единица площ 220 ± 20 g/m²

11 Метални скоби за маркуч 

da външен диаметър на тръбата: 
da ≤ 110 mm: не се изисква маркуч от стъкловлакно  
da > 110 mm: изисква се маркуч от стъкловлакно)

DN номинален диаметър, DN 125  
отговаря на външен диаметър на тръбата da = 125 mm

h дебелина на тавана

s максимално допустима ширина на междината между прохода през 
тавана/хоросана и тръбата

L дължина на маркуча от стъкловлакно: L ≥ 300 mm

Разстояние между две маншети в инсталирано положение ≥ 100 mm

При монтажа са задължителни изискванията на общовалидните разре-
шителни от строителния надзор № Z-19.17-1268.

Спазвайте инструкцията за монтаж!

При прокарване на тръбопровода през таваните, противопожарната 
маншета се поставя от долната страна на тавана.

При системата за централна прахосмукачка  VACUCLEAN се използва 
само системата противопожарни маншети REHAU kompakt за смукател-
ните и вентилационни тръбопроводи RAUPIANO PLUS.

≥

≥максимално допустима ширина 
на хлабината s:
- Минерална вата:  s ≤10 mm
- AF/Armaflex:          s ≤15 mm
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5 .8 Подземен гараж

Подземните гаражи имат представляват отделен пожарен отсек. Облицовката на стените и таван трябва да бъде от негорими строителни материали.

Легенда

1 RAUPIANO PLUS

2 R 90-противопожарни маншети за RAUPIANO PLUS

3 R 90-противопожарни маншети за RAU-PE-X-тръби като  
нагряван/не нагряван тръбопровод
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Съкращение Обяснение
ABP общовалидно удостоверение за изпитване
ABZ общовалидно разрешение от строителен надзор
AF Armaflex
СК Категория на сградата
MG Група на хоросана
MPA BS Институт за изследване на материалите в Брауншвайг
OK Горен ръб
OKFFB Горен ръб на готовия под
VO Наредба
Z Разрешително

Табл. 6-1 Съкращения

6 съкращения
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сТандарТи, предписания и дирекТиви

DIN 1053 -зидария

DIN 1054 - почвена основа - допустимо натоварване на почвената основа  
приложение - обяснения

DIN 1055 част 2
проектно натоварване за сгради, параметри на почвата, плътност, 
ъгъл на триене, сцепление, ъгъл на триене при стената

DIN 18017-3
вентилиране на бани и тоалетни без външен прозорец с вентилатори

DIN 18300
наредби за обществени поръчки и договорни процедури за строител-
ни работи
част C: общи технически спецификации в договорите за строителство 
(ATV), земни работи

DIN 18303
наредби за обществени поръчки и договорни процедури за строител-
ни работи
част C: общи технически спецификации в договорите за строителство 
(ATV), изкопни работи

DIN 18305
наредби за обществени поръчки и договорни процедури за строител-
ни работи
част C: общи технически спецификации в договорите за строителство 
(ATV), работи за задържане на подпочвените води

DIN 18306
наредби за обществени поръчки и договорни процедури за строител-
ни работи
част C: общи технически спецификации в договорите за строителство 
(ATV), работи прокарване на канали за отводняване

DIN 18381
наредби за обществени поръчки и договорни процедури за строител-
ни работи
част C: общи технически спецификации в договорите за строител-
ство, строителни работи; 
газови, водни и отводнителни инсталации вътре в сградите

DIN 1960
наредби за обществени поръчки и договорни процедури за строител-
ни работи
част а: общи разпоредби за възлагане на договори за строителни 
работи

DIN 1961
наредби за обществени поръчки и договорни процедури за строител-
ни работи
част б: общи разпоредби за изпълнение на строителните работи

DIN 1986 - инсталации за извеждане на отпадни води от сгради и имоти;

DIN 1988 - Технически правила за инсталации за питейна вода

DIN 4060
еластомерни уплътнители за тръбни връзки на канализационни кана-
ли и тръбопроводи, изисквания и изпитвания 
DIN 4102 - огнеустойчивост на строителни материали и елементи

DIN 4109 - Шумоизолации във високото строителство

DIN 4109-10 (E) - повишена шумоизолация в жилищното строителство

DIN 4124
ями и ровове, насипи, откоси, подпори, широчина на работната зона

DIN EN 476
общи изисквания към строителните елементи за канали и тръбопро-
води за отвеждане на отпадни води за гравитационни канализационни 
системи

DIN EN 681 - еластомерни уплътнения
изисквания към материалите за уплътнения за тръбопроводи, използ-
вани във водоснабдяването и канализацията

DIN EN 752 - системи за извеждане на отпадни води, извън сградите

DIN EN 1451
пластмасови тръбопроводни системи за извеждане на отпадъчните 
води (по-ниска и по-висока температура) вътре в строителната кон-
струкция - полипропилен (PP);

DIN EN 1610 - полагане и изпитване на канализационни системи и канали

DIN EN 12056 - гравитационни канализационни системи вътре в сгради;

общо разрешение от строителен надзор на немския институт за 
строителна техника, берлин.
удостоверение за допускане до експлоатация Z-42.1-223: канализа-
ционни тръби и фасонни части RAUPIANO PLUS 
удостоверение за допускане до експлоатация Z-19.17-1662: система 
противопожарни маншети REHAU PLUS
удостоверение за допускане до експлоатация Z-19.17-1363: система 
противопожарни маншети REHAU kompakt
удостоверение за допускане до експлоатация Z-19.17-1268: система 
ъглови противопожарни маншети REHAU

ATV-DVWK-A 127 
директива за статични изчисления на канали и тръбопроводи за 
отпадни води

KRV-работен стандарт A 2.4.1/8
Тръби и фасонни части от PP (полипропилен) с или без муфи за ка-
нализационни тръбопроводи (отвеждане на отпадни води от сгради), 
размер на муфите

шумоизолация- инструкции и професионална информация
(централна асоциация по санитарна, отоплителна и климатична техника)

софтуер RAUCAD от REHAU EN 12056

директива 4100:2007 на съюза на немските инженери
Шумоизолация на жилищата, критерии за планиране и оценка
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