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Hydranty

Hydranty vyráběné fi rmou Aqua Industrial mají mnohostranné využití 
při aplikaci v trubních systémech nejrůznějšího provedení. Slouží 
k propojení potrubí dimenze DN 80 - 150, k vypouštění potrubí, napájení 
závlahových systémů, napojení požárních hadic apod. Hydranty lze 
pomocí odpovídajících přechodů napojit na ocelové, PE, PVC nebo 
osinkocementové potrubí. Každý hydrant je samostatně uzavíratelný 
a je vybaven příslušnou koncovkou dle požadavků zákazníka.

Typy hydrantů:

• Dlouhý ocelový hydrant: je napojený na podzemní potrubí 
a je veden k povrchu. Zde je ukončen v podzemní šachtě, nebo 
je vyveden nad povrch. V obou případech je vybaven uzavírací 
armaturou a ukončen příslušnou spojkou.

• Koncový ocelový hydrant: jedná se o univerzální zakončení 
potrubí vyvedeného nad povrch. Je tvořen připojovací přírubou 
příslušné dimenze, uzavírací armaturou a koncovkou požadova-
ného typu. 

Možnosti uzavírání hydrantů:

• Mezipřírubová uzavírací klapka – je vhodná pro aplikace, kde je 
hydrant nejčastěji používán v pozicích „zcela otevřeno“ nebo „zcela 
zavřeno“. Klapka je v základním provedení dodávána s ovládáním 
pákou. Variantně lze klapku dodat vybavenou šnekovým převodem 
nebo servopohonem. Standardně jsou všechny hydranty vybaveny 
uzavíracími klapkami značky

• Šoupátko – lze použít stejně jako uzavírací klapku. Na základě 
požadavku zákazníka lze dodat regulační šoupě a použít tuto arma-
turu k regulaci průtoku. 

• Kulový kohout - lze použít u dimenze max. 3“ (DN 80). Slouží pro 
přesnou regulaci průtoku.

Možnosti ukončení hydrantu:
Pro připojení hydrantů ke koncovému zařízení lze použít spojky nej-
různějšího provedení. Nejčastěji jsou používány spojky těchto typů: 

 • hasičské spojky: vel. A, B, C

 • rychlospojky SIGMA: Ø 76, 102, 120, 150

 • rychlospojky PERROT: Ø 89, 108, 133, 159

Dimenze

Možnost
uzavírání
hydrantu

Armatura
Tlaková třída

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40

DN 80
DN 100
DN 125
DN 150

kulový 
kohout max. 3“

klapka základní provedení:
                              série 900

vysokotlaké excentrické
provedení klapek HHHHHHHHHH

šoupátko lze použít v základním i regulačním provedení


