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Dyka Vacurain sistemos naudojimas1. 
Firmos DYKA sukurta lietaus vandens nuvedimo nuo plokščių stogų sistema VACURAIN leidžia 

greitai, patikimai ir pigiai nuvesti lietaus vandenį nuo didelio ploto stogų, optimaliai įkomponuojant 
pačią sistemą į pastato architektūrą bei sumažinti sistemos montavimo kaštus.

Tai praktiškas, greitai atsiperkantis bei estetiškas aukštos kokybės sprendimas, skirtas visų pirma 
lietaus nuvedimui nuo visuomeninių bei pramoninių pastatų stogų, kuriems keliami ypatingi archi‑
tektūriniai bei konstrukciniai reikalavimai.

VACURAIN gaminama iš PVC‑U ir yra patobulintas sistemos, žinomos kaip UV iš suomiško ter‑
mino „Umpi Virtaus“, arba „uždaras ciklas“ variantas. Uždaroje lietaus vandens nuvedimo sistemoje 
naudojami nedidelio skersmens vamzdžiai, įgalinantys greitą lietaus vandens nutekėjimą. Suomių 
sukurta sistema buvo gaminama iš polietileno (PE) ir iki devyniasdešimtųjų metų buvo tobulinama 
kartu su šios medžiagos gamintoju Suomijoje.

DYKA VACURAIN yra tolimesnė šios sistemos modifikacija, gaminama iš modifikuoto PVC.
DYKA VACURAIN turi visas uždaros sistemos teigiamas savybes:

nedidelio diametro vamzdynas, •	
pagerinantis sistemos išvaizdą, bei 
įgalinantis lengvai paslėpti visą 
instaliaciją;
projektuotojui – didesnės laisvė •	
realizuojant savo idėjas, geriau iš‑
naudojant pastato vidaus erdvę;
rangovui – mažesnės darbo są‑•	
naudos, greitas ir paprastas mon‑
tavimas, mažesnės žemės kasimo 
darbų apimtys;
investuotojui – greitas atsi per ka‑•	
mu mas.

DYKA VACURAIN praktiškai naudoja‑
ma jau nuo 1995 metų, todėl jos konstruk‑
cijoje įvertinti visa prieš tai buvusių PE sistemų patirtis.

Sistema DYKA VACURAIN turi visą eilę savybių, dėl kurių ji yra pranašesnė už PE sistemas:

mažas PVC temperatūrinio plėtimosi koeficientas įgalina naudoti paprastesnę tvirtinimo ir •	
pakabinimo sistemą, pigią sujungimų technologiją bei sumažina sąnaudas medžiagoms bei 
montažui;
dėl sistemoje naudojamos lanksčios žarnos (išradimas, užpatentuotas firmos DYKA) įlajos su‑•	
jungimui su vamzdynu, pačiame vamzdyne bei jo elementuose neatsiranda vidiniai medžia‑
gų įtempimai. Naudojamas modifikuotas PVC, turintis didelį atsparumą smūgiams.
DYKA VACURAIN sistemos montavimui nereikalinga brangi ir sudėtinga suvirinimo bei mon‑•	
tavimo įranga, dėl ko sumažėja montavimo klaidų tikimybė.

Lietaus nuvedimo sistemai suteikiama 10 metų garantija, o gamybos technologija yra apsaugo‑
ta patentu.

Pateikiami sprendimai pilnai patenkina visus šiuolaikinio kliento lūkesčius.
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Vakuuminės sistemos VACURAIN veikimo 2. 
principas
Tradicinės savitakės lietaus nuvedimo sistemos ypatybė yra nedidelis sistemos užpildymas van‑

deniu, kuris neviršija 70%. Kiekviena įlaja jungiama į atskirą vertikalų vamzdį, kuris po žeme sujun‑
giamas su kanalizacijos tinklu. Vakuuminėje sistemoje keletas įlajų pajungiamos prie vieno horizon‑
talaus kolektoriaus, kuris pereina į vertikalų kolektorių, pajungiamą prie kanalizacijos tinklo.

Vakuuminėse sistemose specialia kompiuterine programa atskiri vamzdyno elementai apskai‑
čiuojami taip, kad esant pakankamam vandens kiekiui vamzdynas 100% užsipildytų vandeniu be 
oro.

DYKA VACURAIN sistemoje 
vanduo nuo stogo yra priverstinai 
nusiurbiamas, išnaudojant pilnai 
vandeniu užsipildžiusių vamzdžių 
vandens sunkio jėgą. Todėl ne‑
belieka ir grįžtamojo oro srauto, 
stabdančio vandens nutekėjimą. 
Pagrindinis reikalavimas šiai siste‑
mai – užkirsti bet kokią oro pate-
kimo į sistemą galimybę, kadangi 
į vamzdyną patekęs oras sumažina 
sistemos veikimo efektyvumą. Tam 
buvo sukonstruota speciali naujo‑
viška VACURAIN įlaja.

Esant silpnam lietui, kai vamz‑
dynas pilnai neužsipildo vandeniu, 
sistema veikia kaip tradicinė savita‑
kė lietaus nuvedimo sistema.

Palyginimui: tradicinė lietaus 
nuvedimo sistema, kurios vamzdžių 
diametras yra 125 mm ir vamzdynų 
užpildymo laipsnis yra 50%, turi 
tokį patį našumą – 3 litrus lietaus vandens per sekundę – kaip ir VACURAIN sistema, kurios vamzdžių 
diametras yra 40 mm.

Sistemos VACURAIN veikimo sąlygos3. 
Sistema pradeda veikti kaip vakuuminė, patekus į ją reikiamam vandens kiekiui, sakykim, 

300 (l/s)/ha. Esant tokiam lietaus intensyvumui bei teisingai apskaičiuotai sistemai, vamzdynas to‑
lygiai ir 100% užsipildys vandeniu. 100% užsipildžius sistemai vandeniu, pradės veikti vakuuminis 
efektas vertikaliame vamzdyne ir ištekančio vandens srautas pradės didėti. Teisingam sistemos funk‑
cionavimui būtina užtikrinti:

Laisvą vandens nutekėjimą į išorinę lietaus kanalizaciją, kuri turi būti suprojektuota tokiam •	
vandens kiekiui, koks ateina iš vakuuminės sistemos.
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Pakankamą vertikalaus vamzdyno (stovo) aukštį pakankamo vakuumo sukūrimui net ir to‑•	
liausia esančioje įlajoje. Šis aukštis priklauso nuo vandens kiekio bei horizontalaus vamzdyno, 
pajungto į stovą, ilgio.
Tiksliai išlaikyti suprojektuotos sistemos konfigūraciją bei vamzdžių diametrus, griežtai lai‑•	
kantis firmos DYKA pateikto projekto bei skaičiavimų.
Maksimaliai apriboti oro patekimą į sistemą. DYKA VACURAIN įlajos suprojektuotos taip, kad •	
oras negalėtų patekti į sistemą.

Projektavimo principai4. 
Argumentai DYKA VACURAIN sistemos pasirinkimui gali būti įvairūs.
Jeigu architektas griežtai reikalauja, kad vamzdynas būtų nematomas, DYKA VACURAIN tam turi 

praktiškai neribotas galimybes. Dėka mažo diametro vamzdyno, esančio pastato viduje, vamzdžius 
lengva paslėpti po pakabinamomis lubomis arba vamzdyno šachtose.

Sistemos DYKA VACURAIN pranašumai gerai matomi, naudojant ją didelio ploto stogams arba 
stogams su mažu nuolydžiu arba naudojant vidinius latakus.  Kadangi kiekviena įlaja gali pratekėti 
didelis kiekis vandens, žymiai sumažėja naudojamų įlajų kiekis, lyginant su tradicine savitake van‑
dens nuvedimo sistema. Be to, vamzdžiai yra mažesnio diametro, o tai reiškia, kad VACURAIN siste‑
mos kaina yra mažesnė. Be to, sistemos montavimas yra ypač paprastas.

Galutinį instaliacijos projektą apsprendžia stogo plotas bei jo nuolydis, pastato aukštis, stogo 
konstrukcija bei instaliacijos montavimo vieta. Taip pat svarbu, ar ant stogo bus pilamas žvyras. Šių 
duomenų pagrindu galima nustatyti įlajų išdėstymą bei apskaičiuoti sistemos našumą. Po to nusta‑
toma avarinių perteklinio lietaus nuvedimo nuolajų išdėstymas bei jų pralaidumas.

Ypatingai stiprios liūtys (retos), surinktuvo perpildymas arba aplai‑
dus sistemos eksploatavimas reikalauja, kad lietaus nuvedimo sistema 
būtų našesnė. Todėl yra būtina naudoti avarinę perteklinio vandens nu‑
vedimą kaip alternatyvią sistemą VACURAIN arba individualius sprendi‑
mus. Jeigu stogas yra apribotas greta esamais pastatais, prieš naudojant 
lietaus nuvedimo sistemą būtini paruošiamieji darbai.

Įlajos montuojamos žemiausiuose stogo taškuose. Išpildant tam ti‑
krus reikalavimus, įlajos taip pat gali būti montuojamos horizontaliuose 
lietaus surinkimo latakuose. 

Jeigu yra būtinybė, prie kiekvienos įlajos galima jungti atskirą verti‑
kalią vamzdyno dalį. Tačiau dėl techninių ir finansinių priežasčių naudin‑
giau yra į vieną vertikalią vamzdyno dalį jungti keletą įlajų.

Pajungimas prie išorinės kanalizacijos4.1. 
Pajungimas prie išorinio vamzdyno (esant natūraliam nutekėjimui) 

iš principo gali būti atliekamas bet kurioje vietoje, geriausia pusės metro 
atstumu nuo išorinės pastato sienos.

Savitakinės sistemos pralaidumas turi būti suderintas su apskaičiuo‑
tu vertikalių VACURAIN vamzdynų pralaidumu arba išoriniu požeminiu 
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vamzdynu. Apskaičiuotoji pralaidumo reikšmė pateikiama firmos DYKA kiekvienam projektui atlie‑
kamuose skaičiavimuose.

VACURAIN vamzdžius ir fasonines detales be problemų galima jungti su DYKA išorinės kanali‑
zacijos vamzdynais. Tam, kad nustatyti reikiamus išorinės savitakės lietaus kanalizacijos matmenis, 
prašome susipažinti su poskyriu 6.7 „Stovai ir pajungimas prie išorinės kanalizacijos“.

Parametrų apskaičiavimas5. 
UV tipo sistema teisingai 

dirba tik tuomet, kai visi siste‑
mos elementai yra optimalių 
diametrų. Tai reiškia, kad esant 
skaičiuotinam kritulių kiekiui, 
visos sistemos dalys, turinčios 
mažiausius diametrus, yra pilnai 
užpildytos vandeniu.

Atliekant skaičiavimus, rei‑
kia turėti omenyje, kad greta 
esant kitam pastatui, nuo jo 
stogo lietaus vanduo patenka 
ant projektuojamo stogo ir tuo 
pačiu padidina projektuojamos 
sistemos nuvedamo vandens 
kiekį.

Duomenys, reikalingi sistemos apskaičiavimui5.1. 
Kad gauti optimaliai veikiančią sistemą, firma DYKA skaičiavimams naudoja savo sukurtą kom‑

piuterinę programą, kuri apskaičiuoja visas įmanomas vamzdžių diametrų kombinacijas. Klientų pa‑
geidavimu ir gavus iš jų reikalingus duomenis, firma DYKA atlieka pilną projektuojamos VACURAIN 
sistemos apskaičiavimą ir pateikia kalkuliaciją kartu su brėžiniais.

Svarbiausi reikalingi duomenys yra:

Pastato matmenys, stogo plotas, stogo bei pastato konfigūracija = •	 stogo statybinis brėžinys;
Pastato aukštis (atskirų stogo dalių aukštis);•	
Pageidaujamos vertikalių stovų montavimo vietos, pasijungimo prie išorinės kanalizacijos •	
vietos;
Galimybė montuoti horizontalų kolektorių po stogu (betoninių arba plieninių nešančiųjų •	
konstrukcijų tarpuose arba nišose ar pan.) = skersinis pjūvis;
Likusio vamzdyno pravedimo vietos (suderinimas su priešgaisrinės sistemos purkštukais, •	
ventiliacine technika ir pan.);
Stogo dangos medžiaga (bituminė, PVC, metalinis profilis);•	
Kita informacija: priešgaisrinių sienelių praėjimai, administracinių patalpų lokalizacija.•	
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Jeigu pateikta informacija bus nepilna (pvz., nenurodyta vertikalių stovų vieta), gali atsitikti taip, 
kad vėliau sistemą gali tekti perskaičiuoti ir dėl to gali pasikeisti naudojamų medžiagų kiekis bei 
padidėti kaina.

Firma DYKA teikia konsultacijas, atlieka skaičiavimus ir projektus, technologinę priežiūrą ir darbų 
priėmimą, todėl Jūs esate garantuoti, kad Jūsų VACURAIN sistema veiks kokybiškai.

Skaičiavimo rezultatai – dokumentai5.2. 
Firmos DYKA programinė įranga, kurios pagalba apskaičiuojama VACURAIN sistema, veikai kar‑

tu su programa ADT (Autodesk Architectural Desktop = 3D AutoCAD). Programai pateikiami atskirų 
stogo dalių kontūrai, aukštis bei kiti reikiami parametrai, pažymima stovų vieta ir programa pati ap‑
skaičiuoja vamzdyno elementų matmenis.

Programa pateikia:
Skaičiavimo rezultatų lentelę•	  (MS Word formatu) su duomenimis apie kiekvieną sistemos dalį 
(dalies numeris, vamzdyno diametras, ilgis, pralaidumas, srauto greitis ir pan.);
Sistemos brėžinį•	  (dwg formatas) su vamzdynu bei įlajomis. Programinė įranga leidžia gauti 
įvairius 3D vaizdus. Brėžiniuose taip pat pateikiamos atskiros vamzdyno dalys su jų numeriais, 
vamzdžių diametrais bei ilgiais. Sistemos brėžinį galima eksportuoti į AutoCAD 2D formatą 
tolimesniam apdorojimui;
VACURAIN medžiagų sąrašas•	  (MS Excel) su gaminių numeriais (medžiagų užsakymui);
Medžiagų kainos pasiūlymas•	  (MS Excel) su medžiagų sąrašu, kainomis tiek kiekvienam gami‑
niui, tiek atskiroms grupėmis, klijuojamų sujungimų kiekiu bei medžiagų kaina vienai įlajai.

Jeigu neįmanoma apskaičiuoti ir suprojektuoti norimos konfigūracijos sistemą dėl nepakanka‑
mo vamzdyno našumo, nepakankamo srauto greičio arba nepakankamo vakuumo, būtina ieškoti 
kitų sprendimo variantų.

Pagrindinės montavimo taisyklės6. 
DYKA VACURAIN sistemos montavimas yra ypatingai paprastas ir greitas.
Labai svarbu laikytis darbų eiliškumo, atliekant sekančius žingsnius:

Įlajų montavimo stoge vietos nustatymas;•	
Įlajų montavimas stoge (stogo konstrukcijos bei hidroizoliacijos tipas); •	
Horizontalaus kolektoriaus vietos nustatymas;•	
Strypų su M8 sriegiu, naudojamų vamzdyno pakabinimui, ilgio nustatymas, jų tvirtinimas •	
prie stogo;
Vamzdyno elementų tarp įlajų ilgio nustatymas;•	
Laikiklių montavimas ant prie stogo pritvirtintų strypų;•	
Laikiklių išlyginimas;•	
Atitinkamo skersmens lanksčių žarnų pajungimas (naudojant greito sujungimo jung‑•	
tis) prie stogo įlajų. Esant būtinybei ‑ vertikalaus prailginimo tarp įlajos ir lanksčios žarnos 
montavimas;
Kolektoriaus elementų sukabinimas ant pakabinamų laikiklių;•	
Instaliacijos elementų suklijavimas tarpusavyje, naudojant pateikiamas fasonines detales;•	
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Iš anksto sumontuotų instaliacijos fragmentų su trišakiais pajungimas prie lanksčių žarnų ir •	
kolektoriaus.

Patogaus ilgio vamzdyno fragmentus galima iš anksto sumontuoti ant grindų, o toliau juos suka‑
binti ant laikiklių bei sujungti tarpusavyje suklijuojant, stovint ant pastolių ar keltuvo. 

Matuojant atskirų fragmentų ilgius, matavimas nebūtinai turi būti labai tikslus, nes 10 ar 20 cm 
skirtumus galima kompensuoti, prailginant ar sutrumpinant lygiagrečiai pagrindiniam kolektoriui 
einančias atšakas, besijungiančias su lanksčiomis žarnomis.

DYKA brėžiniuose pateikia tik vamzdyno trasą, atitinkančią gautą dokumentaciją. Esant rei‑
kalui pakeisti suprojektuotą vamzdyną, projektą reikia perskaičiuoti pagal naujai gautus duome‑
nis. Kiekvienas papildomas konstrukcijos pakeitimas gali įtakoti skaičiavimus, matmenis ir 
VACURAIN sistemos kainą.

Montavimo instrukcijos7. 

Bendra informacija7.1. 
Garantija VACURAIN sistemai yra suteikiama tik tuo atveju, kai montavimui naudojami tik ori‑

ginalūs firmos DYKA elementai ir detalės bei montuojant laikomasi žemiau pateikiamų montavimo 
taisyklių. Elementų slydimui mechaninio sujungimo vietose padidinti gali būti naudojamas tik firmos 
DYKA vazelinas.

Sujungimai, naudojant gumines tarpines ir papildomus elementus, pakeičiančius horizontalaus 
vamzdyno matmenis, gali būti naudojami išimtinai tik suderinus su firma DYKA.

Statybinis paruošimas7.2. 
Prieš pradedant VACURAIN montavimą, pastato stogo nešančiąją konstrukciją reikia atitinka‑

mai paruošti. Stogo konstrukcija turi būti suprojektuota ir sumontuota pagal galiojančias normas ir 
reikalavimus.

Vamzdynų pakabinimui (tam skirti 
VACURAIN laikikliai) gali būti naudojami 
įvairių formų laikikliai (pavyzdžiui, „V“ for‑
mos laikikliai tvirtinimui prie trapecinių 
stogo dangų). Jų tvirtinimas prie stogo 
plokščių, gegnių, kolonų, sienų, balkių 
arba kitų konstrukcinių elementų turi būti 
daromas išimtinai tik pagal gamintojo 
arba konstruktoriaus nurodymus.

Paprastai be atskiro leidimo negalima 
vykdyti konstrukcinių detalių virinimo bei 
gręžimo darbus.

VACURAIN sistemos montavimo vieta 
turi būti laisva mobilios montavimo aikš‑
telės privažiavimui. Su kitas komunikaci‑
jas montuojančiomis brigadomis būtina susiderinti darbų eiliškumą bei galimybę prasivesti vamzdy‑
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ną per konstrukcines kiaurymes. Pasijungimui prie išorinės kanalizacijos, pastaroji turi būti paruošta 
(žiūr. punktą 7.7).

Norint išvengti stogo perkrovimo vandeniu (pvz., esant perkrautai išorinei kanalizacijai), būtina 
įrengti avarines perpylimo įlajas arba avarinę vakuuminę sistemą (10 skyrius).

Vacurain pakabinami laikikliai7.3. 
VACURAIN horizontalus kolektorius kabinamas ant specialių atvirų laikiklių, leidžiančių vamz‑

dynui laisvai judėti dėl atsirandančių deformacijų bei įgalinančių lengvai pakabinti jau paruoštas 
iš anksto sumontuotas vamzdyno dalis. Laikikliai tvirtinami ant M8 strypų. Kiekvienam vamzdžio 
diametrui yra atskiras tam diametrui pritaikytas laikiklis (laikiklio diametras yra pažymėtas ant jo 
kojelės).

Prieš pradedant montavimą, pasižymėkite atstumą tarp laikiklių. Jis turi būti lygus 10xD •	
(D‑vamzdžio diametras), tačiau ne mažesnis nei 1 m ir ne didesnis nei 1,6 m (žiūrėkite lentelę) 
laikiklius pritvirtinkite prie stogo konstrukcijos. Strypų su sriegiu ilgis priklauso nuo horizon‑
talaus kolektoriaus pakabinimo aukščio.
Pakabinkite laikiklius ant prieš tai išlygintų pagal aukštį strypų su M8 sriegiu. Viršutiniai visų •	
diametrų laikiklių galai turi būti viename aukštyje.
Užkabinkite ant laikiklių vamzdį arba iš anksto suklijuotą vamzdyno dalį.•	
Ant laikiklių kabinami ir įlają bei horizontalų kolektorių jungiantys vamzdžiai.•	
Esant kolektoriaus posūkiui 90°, nekabinkite vamzdžių ant laikiklio iš karto už posūkio.•	
Vamzdyno nereikia tvirtinti ar ramstyti kokiu nors kitu būdu.•	

Vamzdyno diametras, mm Maksimalus atstumas tarp laikiklių 
centrų, cm

40 100
50 100
63 100
75 100
90 100

110 110
125 125
160 160
200 160

Klijuojami sujungimai7.4. 
Paruošimas

Vamzdis nupjaunamas statmenai, naudojant smulkiadantį pjūkliuką. Labai svarbu, kad pjūvis •	
būtų statmenas vamzdžio ašiai. Tam gali būti naudojamas suleidimo rėmelis arba panašios 
paskirties įranga. Jeigu tokios įrangos nėra, galima naudoti standų storo kartono lapą, apvy‑
niotą apie vamzdį.
Pjūvio vietos nelygumai nuvalomi peiliu, švitriniu popieriumi arba dilde.•	
Vamzdžio galai apdirbami, padarant 10° – 15° briaunų nusklembimą ir pašalinant apie 20% •	
sienelės storio. Nuožulų suformavimas turi didelę reikšmę tolygiai paskirstant klijus. Tai atli‑
kus, vidiniai ir išoriniai elementų galai nuvalomi ir išlyginami.
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Klijuoti skirti paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Jų paruošimui nau‑•	
dojamas DYKA REINIGER. Jis nuriebalina bei nusausina klijuoja‑
mus paviršius, papildomai suminkština PVC, dėl ko klijavimo metu 
paviršiai „susivirina“.
Dar kartą patikrinkite, ar teisingai parinktas vamzdžio ir fasoninės •	
detalės diametras.
Prieš suklijuojant detales, būtina jas sunerti ir ant jų pieštuku pažy‑•	
mėti sujungimo gylį (geriausiai naudojant lipnią juostą, kad būtų 
galima lengviau pašalinti klijų perteklių). Jeigu detalių diametras 
yra didesnis nei 110 mm, jungiamuosius paviršius rekomenduoja‑
ma nušlifuoti švitriniu popieriumi.

Klijavimas
Klijai užtepami sluoksniais vidinėje movos dalyje, o didesnė jų •	
dalis išorinėje vamzdžio ar kitos detalės dalyje. Jeigu klijai greitai 
džiūsta (didesni klijuojami plotai, aukšta temperatūra arba vėjuo‑
ta aplinka), ant klijuoto paviršiaus reikia užtepti dar vieną klijų 
sluoksnį.
Elementus tarpusavyje jungiame vienu judesiu, sujungtus ir neju‑•	
dinamus laikome 30 sekundžių.
Klijų perteklių reikia nedelsiant pašalinti, kad cheminiai procesai •	
nepaveiktų neklijuojamų paviršių.
Sujungtus paviršius reikia palikti 24 valandoms, apsaugant juos •	
nuo nepalankių išorinių veiksnių poveikio. Klijuokite ne žemesnė‑
je nei +5°C temperatūroje.
Pirmas 5 minutes reikia užtikrinti, kad sujungimai nebūtų veikiami •	
jokių papildomų išorinių įtempimų.

Daugiau informacijos – firmos DYKA „Klijavimo instrukcijoje“

Vamzdyno montavimas7.5. 
Horizontalus kolektorius

Horizontalaus kolektoriaus vamzdžiai, kaip taisyklė, eina lygiagre‑•	
čiai sienai, yra be nuolydžio bei kabinami ant Vacurain laikiklių, 
pritvirtintų dažniausiai prie apatinės stogo trapecinės dangos 
bangos.
Vamzdžiai yra 5 m (Ø40 mm – Ø200 mm) ilgio, be įmovų. Įmovos •	
yra ant fasoninių detalių, o movų viduje yra atramos, kad vamz‑
džiai iš abiejų galų įeitų vienodai.
Horizontalų  kolektorių montuokite 450 mm horizontaliu atstumu •	
nuo stogo įlajų (esančių viršutinėje stogo dangos bangoje) arba nuo kiaurymių skersinėse 
betoninėse atramose.
Horizontalus kolektorius pakabinamas maždaug 500 mm atstumo po stogu (po įlajomis). •	
Vamzdynas be nuolydžio ir visų diametrų vamzdžiai yra išlyginami pagal viršutinę jų dalį. 
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Ekscentriniai perėjimai montuojami taip, kad didesnio diametro 
„pilvelis“ būtų nukreiptas žemyn.
Perėjimai iš 200 mm yra tik į 160 mm. Perėjimui iš 200 mm dia‑•	
metro į mažesnį, reikia į 200 mm montuoti 160 mm perėjimą, o į 
jį – reikiamo diametro perėjimą.
Jeigu vamzdyno diametras didėja dėl jau sumontuoto didelio di‑•	
ametro trišakio, perėjimus reikia montuoti prieš trišakį. Atskirus 
vamzdyno elementus bei fasonines detales galima paruošti ant 
žemės.
Jeigu vamzdynas praeina per kokią nors statybinę konstrukciją •	
(pavyzdžiui, priešgaisrinę sienelę), būtinai reikia užtikrinti jo laisvą 
judėjimą joje. Vamzdžių perėjimuose negalima fiksuoti taip, kad 
jie negalėtų judėti dėl deformacijų. Priešgaisrinėse užtvarose nau‑
dojami priešgaisriniai kamščiai.
Jeigu kolektorius pakabintas labai arti stogo ir tarp stogo ir kolek‑•	
toriaus netelpa Vacurain laikikliai, galima naudoti apkabas. Tokiu 
atveju sujungimas turi leisti vamzdžiui slysti apkaboje (dėl defor‑
macijų) bei būtina užtikrinti, kad vamzdžių viršutinė dalis būtų 
viename lygyje.
Kad vamzdynas neįsisiūbuoti į šonus (kas atsitinka, esant dideliam •	
vakuuminio srauto greičiui), kas 12 – 15 m rekomenduojama jį pri‑
laikyti apkaba (slystantis sujungimas), nuleista nuo stogo kampu į vamzdyną.
Horizontalūs kolektoriaus atsišakojimai, ilgesni nei 80 m, turi turėti horizontalų įlajos pajun‑•	
gimą (skyrius 7.6)

Įlajų pajungimas prie 7.6. 
horizontalaus kolektoriaus
Įlajų pajungimas prie horizontalaus kolektoriaus yra la‑

bai paprastas ir atliekamas specialiomis lanksčiomis žarno‑
mis. Lanksčios žarnos abiejuose galuose turi greito sujungi‑
mo jungtis su guminėmis tarpinėmis.

Montavimo būdas:
Lanksčios žarnos Ø50 mm (arba Ø75 mm – 75mm įla‑•	
jų atveju) galą užmaukite ant įlajos tokiu būdu, kad 
fiksavimo dantukai įeitų į įlajos griovelį, užstumkite 
fiksavimo žiedą bei jį pasukite ant jo nurodyta kryp‑
timi. Tai galima padaryti ant žemės ir įlajas montuoti 
stoge jau su uždėta lanksčia žarna.
Ant apatinio lanksčios žarnos galo tokiu pat būdu •	
uždėkite movą su grioveliu. Ją įklijuokite į paprastą 
movą, o po to – į vamzdį (+45° alkūnė) bei trišakį su‑
renkamame horizontaliame kolektoriuje (arba į perė‑
jimą trišakyje)

Paprastas jungimas – vaizdas iš 
šono

Paprastas jungimas – vaizdas iš 
viršaus

apie 500 mm

A



14

Esant teisingam lanksčios žarnos išlinkimui, vertikalus atstumas tarp viršutinio ir apatinio •	
žarnos galo turi būti apie 500 mm. Jeigu vertikalus atstumas yra didesnis, įlajos galas prail‑
ginamas, ant jo užmontuojamas komplektas iš užsifiksuojančio adapterio (50 arba 75 mm – 
priklausomai nuo įlajos), vamzdžio, movos ir movos su grioveliu. Prailginimo komplektą reikia 
įtvirtinti, fiksuojant jį apkaboje.
Jeigu vertikalus atstumas yra mažesnis nei 500 mm, •	
lanksti žarna montuojama horizontaliai.
Įvairūs lanksčios žarnos pajungimo variantai parodyti •	
paveikslėliuose. Žarna gali eiti lygiagrečiai horizonta‑
liam kolektoriui arba vertikaliai jam (atšakoms, ilges‑
nėms nei 80 m).
Lanksčios žarnos negali turėti nukarusios žemyn kil‑•	
pos ir negali būti įsitempusios. Būtina turėti omenyje, 
kad žarna, montuota esant aukštai aplinkos tempera‑
tūrai, atšalus orui gali įsitempti ir atvirkščiai. Lanksčių 
žarnų negalima užspausti tarp kitų konstrukcijų, 
negalima jų užmūryti pertvarose. Mechaniškai jun‑
giant detales leidžiama naudoti tik firmos DYKA va‑
zeliną (jokių tepalų ar kitų priemonių).
Lanksčios žarnos įlajų pajungimui turi du galus su •	
greito fiksavimo jungtimis ir gali būti šių matmenų:

50 mm įlajoms:
Ø50 mm × 40 mm – lanksti žarna 40 mm ;
Ø50 mm × 50 mm – lanksti žarna 50 mm ;
Ø50 mm × 63 mm – lanksti žarna 63 mm;

75 mm įlajoms: 
Ø75 mm × 75 mm – lanksti žarna 75 mm.

Stovai ir pajungimas prie išorinės kanalizacijos7.7. 
Vertikalūs stovai paprastai tvirtinami plieninėmis kanalizacijos apkabomis, jas tvirtinant prie 

stulpų arba kitos tvirtos konstrukcijos (tačiau ne prie fasado panelių). Sujungimas, išskyrus kons‑
trukcinius fiksavimo taškus, turi leisti laisvai judėti vamzdžiui apkaboje. Viršutinėje vamzdžio dalyje, 
iškart po alkūne arba virš jos, horizontalioje vamzdyno dalyje, būtina padaryti konstrukcinį fiksavimo 
tašką, kuriame vamzdis būtų kietai įtvirtintas (žiūr. paveikslėlį). Tokiu būdu horizontalios vamzdyno 
dalies svoris nebus pernešamas vertikaliam (surinkimo) kolektoriui. Fiksuotas konstrukcinis taškas 
daromas, naudojant universalią apkabą su gumine tarpine. 

Kai kuriais atvejais fiksuoto konstrukcinio taško įrengimui reikalinga papildoma konstrukcija. 
Montuojant apkabas vertikalioje vamzdyno dalyje, būtina išlaikyti tokius pat atstumus tarp ap‑

kabų, kaip ir horizontalaus kolektoriaus montavimo atveju (žiūr. lentelę).
Jeigu į vieną vertikalų stovą yra jungiami keli horizontalūs kolektoriai, vieno iš jų pajungimas į 

vertikalų stovą atliekamas per Vacurain trišakį, vertikaliai įmontuotą į vertikalų stovą. Stovas gali būti 
mažesnio diametro nei paskutinis horizontalaus kolektoriaus vamzdis tam, kad sumažinti per didelį 
vakuumą įlajose.

Paprastas jungimas – perspektyva

Lanksti žarna negali kabėti žemiau 
kolektoriaus

NE
GA

LIM
A
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Vamzdyno diametras, mm Maksimalus atstumas tarp laikiklių centrų, 
cm

40 100
50 100
63 100
75 100
90 100

110 110
125 125
160 160
200 160

Apatinėje vertikalaus stovo dalyje, virš grindų, montuojamas kom‑
pensacinis Vacurain elementas. Kompensacinis elementas apatine da‑
limi yra klijuojamas su vamzdžiu, išlendančiu iš grindų, o į viršutinę jo 
dalį įstatomas stovas. Stovo įkišimo gylis nurodytas ant kompensacinio 
elemento esančiame geltoname lipduke. Sujungiant kompensacinį ele‑
mentą su stovu, slydimo padidinimui galima naudoti DYKA vazeliną. Po 
kompensaciniu elementu įrengiamas antras konstrukcinis fiksavimo 
taškas!

VACURAIN sistema baigiasi ten, kur yra skaičiuotos sistemos pasku‑
tinis taškas. Sistemos pabaigą bei jos pajungimą prie išorinės kanalizaci‑
jos tinklo paprastai nustato projektuotojas.

Pajungimą į išorinę kanalizaciją rekomenduojama daryti po grindi‑
mis, kad jis nebūtų matomas.

Išorinė kanalizacijos sistema turi būti paskaičiuota taip, kad galėtų nuvesti reikiamą vandens 
kiekį iš vakuuminės lietaus nuvedimo sistemos (žiūr. lentelę).

Pajungimas į išorinę kanalizacijos sistemą yra tokio pat diametro, kaip ir paskutinio Vacurain 
sistemos elemento, o toliau kanalizacijos vamzdyno diametras didinamas iki diametro, kurio reikia 
nuvesti reikalingą vandens kiekį. Pajungimo į kanalizaciją vietoje rekomenduojama sumontuoti šuli‑
nuką su atviromis grotelėmis, nuimantį apkrovą nuo kanalizacijos sistemos.

Teisingo kanalizacijos diametro nustatymui galima pasinaudoti sekančia lentele:

Diametras, 
mm

Nuolydis mm/m
20 15 10 5 4 3 2 1

110 10,0 8,6 7,0 5,0 4,4 3,8 3,1 2,2
125 14,0 12,1 10,0 7,0 6,1 5,4 4,3 3,1
160 27,0 23,7 19,0 13,4 12,0 10,4 8,5 6,0
200 47,0 42,0 34,0 22,2 20,9 18,9 15,4 10,8
250 88,0 76,0 63,0 43,0 39,0 34,0 27,8 19,5
315 160,0 140,0 114,0 80,0 73,0 63,0 51,0 36,0
400 300,0 265,0 215,0 150,0 134,0 117,0 95,0 67,5
500 540,0 475,0 380,0 272,0 245,0 212,0 172,0 122,0
630 1000,0 840,0 700,0 500,0 450,0 385,0 315,0 222,0

Pralaidumas l/s pajungimui prie beslėgės kanalizacijos

Konstruktyviniai fiksavi-
mo taškai
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Įlajų montavimas ir jų tvirtinimas stoge8. 
DYKA VACURAIN lietaus nuvedimo sistemos įlajos yra specialios formos, kuri užtikrina pakanka‑

mą vandens lygį virš įlajos anga ir tuo pačiu užkerta kelią oro patekimui į sistemą.
Įlajos anga turi 50 mm diame‑

trą (max 12 l/s) arba 75 mm (max 
27 l/s). Viršutinės įlajos lėkštės 
diametras – 560 mm.

Įlajos montuojamos žemiau‑
sioje stogo dalyje taip, kad įlajos 
galas nesiremtų į stogo ar pasta‑
to konstrukcijas. Montuojant įla‑
jas į stogus iš trapecinės skardos, 
įlaja turi būti viršutinėje bango‑
je (kiaurymės diametras įlajos 
montavimui – 110 mm)

Maksimalus atstumas tarp įlajų yra 20 m. Įlajos gali būti pašildomos (9.3 skyrius).

Įlajos bituminei dangai8.1. 
Įlajos konstrukcija:

Aliuminis įlajos korpusas•	
Plastikinis vidinis įdėklas (pašalinantis sūkurius)•	
Apsauginis dangtis – šiukšlių gaudyklė•	
Izoliacinė plokštė iš polistirolo – storis 70‑10‑20‑30 mm•	
Montažinis dangtelis•	
Pasirinkite vietą, kurioje bus montuojama Vacurain stogo įlaja. Stoge padarykite 110 mm di‑1) 

ametro kiaurymę (žiūr. paveikslėlį). Montuojant įlajas į stogus iš trapecinės skardos, įlaja turi būti 
viršutinėje bangoje.

Nustatykite izoliacijos 2) 
sluoksnio storį po įlaja.

Kartu su įlaja tiekiamų įvai‑
raus storio izoliacinių plokščių 
(560×560 mm) pagalba galima 
izoliacijos storį parinkti inter‑
vale nuo 70 mm iki 130 mm 
10 mm žingsniu. Po izoliacine 
plokšte padėkite garo izoliaci‑
jos plėvelę su 50 mm ar 75 mm 
kiauryme (priklausomai nuo 
naudojamos įlajos) įlajai, 10 cm 
didesnį nei izoliacinės plokštės 
matmuo.

Ø110 

Montažinė kiaurymė stoge
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Padėkite reikiamą izoliacijos sluoksnį. Įlajas rekomenduojama įleisti 1‑2 cm žemiau stogo 
paviršiaus.

Įdėkite aliuminę įlają taip, kad jos apatinė dalis pralįstų per 3) 
angą stoge. Esant reikalui, prailginkite įlajos apatinę dalį movos su 
grioveliu pagalba, prieš tai sumontavę Ø50 mm vamzdį, movas bei 
fiksatorius.

Aliuminę įlają mažiausiai 4 vietose pritvirtinkite prie stogo 4) 
varžtais (kartu su įlaja nekomplektuojami).

Viršutinę įlajos lėkštę, laikydamiesi hidroizoliacijos tiekėjo 5) 
nurodymų, sujunkite su hidroizoliacijos sluoksniu. Naudojant bitu‑
minę dangą, užlydykite ją ant švarios ir sausos įlajos lėkštės.

Įstatykite įlajos įdėklą. Įdėklas fiksuojasi įlajoje fiksatorių 6) 
pagalba. Montavimo metu įlaja yra uždengiama juodu plastikiniu 
dangteliu.

Uždėkite apsauginį dangtį – šiukšlių gaudyklę. Užfiksuokite 7) 
ją keturiais ant jos esančiais fiksatoriais.

DĖMESIO! Užfiksuokite tik montažinėje padėtyje!
Uždėkite ant įlajos (arba ant movos su grioveliu) ir užfik‑8) 

suokite iš apačios lanksčią Vacurain žarną 50 mm (arba 75 mm) 
galu.

Kiaurymę tarp stogo ir įlajos iš apačios izoliuokite prie įla‑9) 
jos komplektuojama izoliacinės medžiagos juosta.

Įlajos PVC dangai8.2. 
Punktai 1‑4 analogiški kaip ir stogams su bitumine danga.
5) Nuimkite metalinį žiedą ir vieną guminę tarpinę. Apatinė 

guminė tarpinė pasilieka (kontroliuokite, kad tarpinės ir montavi‑
mo vietos paviršiai būtų visiškai švarūs) (Brėž. A).

Ištieskite stogo dangą (kvadratas 1×1 m). Pridėję prie įlajos, 
pažymėkite kiaurymių tvirtinimo smeigėms vietas. Pradurkite arba 
pramuškite 8 skyles smeigėms, ant plėvelės uždėkite antrą gumi‑
nę tarpinę (Brėž. B). Kontroliuokite, kad guminės tarpinės bei įlajos 
montavimo vieta būtų švarios.

Ant smeigių uždėkite metalinį žiedą (užrašu į viršų), naudojant 
jį kaip šabloną folijos išpjovimui (Brėž. C).

Ant metalinio žiedo ant smeigių užmaukite poveržles (8 vnt.) 
gumuotu paviršiumi žemyn.

Tolygiai užveržkite veržles (8 vnt.).  Užveržinėkite atsargiai, 
kad žiedas nesideformuotų. Kai tik poveržlė pradės suktis kartu su 
veržle, daugiau nebeveržkite. (Brėž. D).

Šias operacijas rekomenduojame atlikti iš anksto dirbtuvėse.
Foliją, pritvirtintą ant įlajos, privirinkite prie stogo dangos.
Punktai 6‑9 analogiški kaip ir bituminiams stogams.

Brėžinys A

Brėžinys B

Brėžinys C

Brėžinys D
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Įlajos metaliniams latakams8.3. 
Ypatingais atvejais skardiniams stogams yra naudojamos įlajos iš nerūdijančio plieno. Įlajų lėkš‑

tės diametras yra 270 mm (pajungimas – 50mm). Įlaja turi storą žiedą. Įlajos korpusas su viena gumine 
tarpine montuojamas iš skardinio stogo apačios, išpjaunamos skylės varžtams bei kiaurymė įlajai.

Viršuje uždedamas žiedas ir priveržiamas prie apatinės dalies varžtais.
Plastikinis vidinis įdėklas ir apsauginis dangtis uždedami taip pat, kaip ir kitų įlajų atveju.

DYKA VACURAIN sistemos priedai9. 

Vamzdyno šiluminė izoliacija9.1. 
Daugeliu atvejų tam, kad pašalinti kondensato susidarymą ant vamzdyno, būtina naudoti šilu‑

minę izoliaciją. Šiluminė vamzdyno izoliacija naudinga tuomet, kai vamzdynas eina per gamybinius 
cechus, apšildomus cechus ir cechus su didele drėgme. Jeigu didelis temperatūros skirtumas tarp 
vamzdyno temperatūros bei aplinkos temperatūros kartu su drėgnu aplinkos oru iššaukia kondensa‑
to susidarymą ant vamzdyno, rekomenduojame naudoti šiluminę izoliaciją DYKASOL.

Šilumos izoliacijos šilumos perdavimo koeficientas (k=0,05 W/m*K) yra pakankamas, kad kon‑
densatas nesusidarytų. Šios medžiagos akustinė izoliacija nėra gera.

Akustinė izoliacija9.2. 
Jeigu reikia sumažinti triukšmo lygį, naudojama VACURAIN garso izoliacija DYKASOL. Šios izolia‑

cijos akustinės savybės leidžia sumažinti triukšmo lygį maždaug 9 dB (A).
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Įlajų pašildymas9.3. 
Tais atvejais, kai reikalingas įlajų pašildymas, naudojamas savireguliuojantis šildymo kabelis, ku‑

ris prieš įlajų montavimą įdedamas į paruoštus griovelius polistireninėje pagrindo plokštėje, kuri yra 
sudėtinė įlajos dalis. Savireguliuojantys šildymo kabeliai nėra sudėtinė įlajos komplektacijos dalis, 
todėl juos reikia užsakinėti atskirai.

Savybės:
Šildymo kabelis yra savireguliuojantis. Jis negali perkaisti ir perdegti.•	
Šildymo kabelis jungiamas prie 220V/50 Hz tinklo su įžeminimu.•	
Šildymo kabelį galima jungti prie tinklo per saugiklį ir su atskiru įžeminimu.•	
Dėmesio!•	  Suvartojama srovė įjungimo momentu gali tris kartus viršyti normalią darbinę sro‑
vę, todėl rekomenduojame naudoti D charakteristikos automatinius saugiklius.
Nominalus vieno kabelio galingumas max 10 W (+/‑15%) esant 5°C ir žemesnei •	
temperatūrai.
Maitinimo kabelio ilgis už įlajos apie 1,75 m.•	

Montavimo instrukcija:
Įlajų pašildymą turi montuoti kvalifikuotas elektrikas, laikantis galiojančių taisyklių.•	
Šildymo kabelį negalima trumpinti, pailginti arba kaip nors kitaip modifikuoti.•	
Maitinimo kabelis negali liestis prie aštrių stogo trapecinės dangos kraštų. Esant būtinybei, •	
reikia padidinti kiaurymę stoge arba ant kabelio uždėti apsaugą.
Maitinimo kabelis prie įvado jungiasi taip, kad žemiausia nusvirusi kabelio dalis būtų žemiau •	
pajungimo prie įvado. Jeigu ant kabelio susidarytų vandens garų kondensatas, taip būtų už‑
tikrinama, kad susidaręs vanduo nutekėtų kabeliu žemyn, o ne ant pajungimo įvado.
Kad kabelis būtų nukaręs, žemiausia įlajos dalis turi būti nuo pajungimo įvado (kištukinės •	
jungties) ne toliau nei 1,5 m.
Aliuminis įlajos korpusas turi būti prigludęs prie polistireninės plokštės, kurioje yra šildymo •	
kabelis, tam, kad būtų užtikrintas geras šilumos perdavimas. Tai galima pasiekti tik teisin‑
gai įdėjus šildymo kabelį į tam skirtus griovelius polistireninėje plokštėje, kaip pavaizduota 
brėžinyje.

Šildymo kabelio galas – giliausiame griovelyje
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Šilumos izoliacijos juostą, kuri yra lanksčios žarnos komplekte, •	
reikia uždėti ant apatinės įlajos dalies taip, kad ant įlajos aliumi‑
nio korpuso nesusidarytų kondensatas.
Jeigu kabelis bus jungiamas prie įvado hermetiškoje dėžutėje, •	
kabelio kištuką reikia nuimti. Tokią operaciją gali daryti tik kva‑
lifikuotas elektrikas.
Kad būtų išvengta savaiminio šildymo atsijungimo, įjungus ki‑•	
tus elektros srovės vartojimo prietaisus, rekomenduojama vi‑
sus šildymo kabelius jungti prie atskiro kontūro.
Tam, kad būtų sumažintas perteklinis elektros srovės naudo‑•	
jimas, rekomenduojame šildymo kabelius jungti per vieną ar 
kelis kontrolinius prietaisus (reguliatorius).
Šildymo kabeliai įsijungia automatiškai prie +4°C temperatū‑•	
ros. Kabelių maitinimą taip pat galima jungti per temperatūros 
daviklius.

Profilaktika:
Pažeidus šildymo kabelio elementą, maitinimo laidą arba kiš‑•	
tuką, būtina pakeisti visą šildymo elementą.
Šildymo sezono pradžioje būti patikrinti visų šildymo kabelių •	
veikimą ir neveikiančius pakeisti.

Avarinės nuolajos bei 10. 
VACURAIN kaip avarinė sistema
Užsikimšus stogo įlajoms arba išorinei kanalizacijai ant stogo su‑

sikaupęs vanduo gali neleistinai apkrauti stogo konstrukciją arba ją 
pažeisti, todėl stogas turi turėti avarinę lietaus nuvedimo nuo stogo 
sistemą (arba abiejų sistemų kombinaciją).

Avarinės nuolajos – tai kiaurymės parapete, esančios tam tikrame 
aukštyje virš stogo paviršiaus, per kurias nuvedamas vanduo, esant 
pertekliniam vandens kiekiui. Apatinė kiaurymės dalis turi būti aukš‑
čiau, nei reikiamas vandens lygis, reikalingas normaliam vakuuminės 
sistemos darbui (= 30 mm). DYKA nurodo, kad apatinė kiaurymės dalis 

turi būti 40 mm virš žemiausio stogo šlai‑
to taško, t.y. virš vietos, kur montuojama 
VACURAIN įlaja. Galimus aukščio pakei‑
timus gali nustatyti statikos specialistas, 
įvertindamas leistinas stogo apkrovas.

Pagal žemiau pateikiamą lentelę 
nustatykite avarinės perpylimo nuolajos 
dydį (vandens kiekį l/s)Avarinė perteklinio van-

dens nuvedimo nuolaja

30 m
m

Vertikalus stovas, 2 pav. 
naudojant Vacurain kaip 
avarinę perpylimo sistemą

500 m
m

Vacurain kaip avari-1 pav. 
nė perpylimo sistema – įla-
ja montuojama ant 30 mm 
pakylos

30 m
m
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Perpylimo 
aukštis, 

mm

Vandens 
lygis ant 

stogo , mm

AVAriNio PerPyLiMo įLAjos 
Avarinių įlajų plotis, mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
30 60 0,9 1,8 2,7 3,5 4,4 5,3 6,2 7,1 8,0 8,8
35 65 1,1 2,2 3,3 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9 10,0 11,1
40 70 1,4 2,7 4,1 5,4 6,8 8,2 9,5 10,9 12,2 13,6
45 75 1,6 3,2 4,9 6,5 8,1 9,7 11,4 13,0 14,6 16,2
50 80 1,9 3,8 5,7 7,6 9,5 11,4 13,3 15,2 17,1 19,0
55 85 2,2 4,4 6,6 8,8 11,0 13,2 15,4 17,5 19,7 21,9
60 90 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0
65 95 2,8 5,6 8,5 11,3 14,1 16,9 19,7 22,5 25,4 28,2
70 100 3,1 6,3 9,4 12,6 15,7 18,9 22,0 25,2 28,3 31,5
75 105 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,4 27,9 31,4 34,9
80 110 3,8 7,7 11,5 15,4 19,2 23,1 26,9 30,8 34,6 38,5
85 115 4,2 8,4 12,6 16,9 21,1 25,3 29,5 33,7 37,9 42,1
90 120 4,6 9,2 13,8 18,4 23,0 27,5 32,1 36,7 41,3 45,9
95 125 5,0 10,0 14,9 19,9 24,9 29,9 34,8 39,8 44,8 49,7

100 130 5,4 10,8 16,1 21,5 26,9 32,3 37,6 43,0 48,4 53,8
Pralaidumas l/s avarinei perpylimo sistemai

VACURAIN galima naudoti kaip avarinę perpylimo sistemą tų pastatų atveju, kai vandenį nuo 
stogo negalima tiesiogiai nuvesti iš avarinių nuolajų žemyn arba kai nuolajų atstumas iki centrinės 
stogo dalies yra labai didelis. Tokiu atveju VACURAIN įlajas reikia montuoti 30 mm aukščiau nei stan‑
dartinės VACURAIN sistemos įlajos (1 pav.).

Avarinė perpylimo sistema taip pat naudoja vertikalų stovą, tik jis baigiasi apie 0,5 m virš nulinio 
lygio ir išvestas tiesiai į išorę (jo jungti į išorinę kanalizaciją negalima) (2 pav.).

Vertikalaus stovo išėjimas daromas tam patogioje vietoje. VACURAIN pasirinkus kaip avarinę 
perpylimo sistemą, stogo konstrukcija turi atlaikyti ne mažiau nei 60 mm vandens sluoksnio svorį. 
Tai turi patvirtinti projektuotojas.

Sistemos aprašymas bei medžiagų 11. 
sandėliavimas
Sistema DYKA VACURAIN yra lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistema, veikianti vakuumo 

(sifono) principu.
Sistemos vamzdynas montuojamas iš klijuojamų, atsparių smūgiams vamzdžių bei fasoninių 

detalių, pagamintų iš analogiškas savybes ir iš analogiško modifikuoto PVC. Vamzdynas su stogo 
įlajomis jungiamas specialiai sukonstruotomis (patentuotas firmos DYKA išradimas) lanksčiomis žar‑
nomis, kurios neperduoda mechaninių vamzdyno įtempimų stogo konstrukcijoje sumontuotoms 
įlajoms.

Tam, kad VACURAIN sistema dirbtų patikimai, ji turi būti atskirta nuo tradicinių vandens nuvedi‑
mo sistemų.

Vamzdynas tiekiamas 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 ir 200 mm diametro, kaip pilnai sukomplek‑
tuota sifoninė vandens nuvedimo nuo stogų sistema, įskaitant visas reikalingas fasonines detales, 
laikiklius, movas, perėjimus ir jungtis.
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VACURAIN sistemos vamzdžiai ir fasoninės detalės yra gaminamos nuosavoje firmos DYKA ga‑
mykloje Nyderlanduose.

Medžiagų sandėliavimas
Vamzdžiai ir fasoninės detalės turi būti apsaugotos nuo tiesioginio ultravioletinių spindulių bei 

aukštų temperatūrų poveikio. Iškraunant vamzdžius ir fasonines detales iš transporto priemonių, jų 
negalima mėtyti – iškrauti reikia rankomis arba naudojant specialią krovimo techniką. Sandėliuojant 
vamzdžius rekomenduojama visu ilgiu padėti ant lygios aikštelės arba mažiausiai 7,5 cm pločio sker‑
sinių, esančių vieno metro atstumu vienas nuo kito. Vamzdžių rietuvės aukštis negali viršyti 1 m. 
Sandėliuojant atskiroje aikštelėje po vamzdžiais negali būti aštrių daiktų.

Priežiūra12. 
Kadangi vamzdynas pagamintas iš modifikuoto PVC, kuris neturi adhezinių savybių, vidinis 

vamzdyno diametras nesikeis dėl ant sienelių prilimpančių nešvarumų. Be to, dėl didelio vandens 
pratekėjimo greičio, VACURAIN sistema yra savaime išsivalanti. Galimi nešvarumų likučiai tuojau pat 
yra nuplaunami.

Mažiausiai du kartus per metus rekomenduojama patikrinti stogą bei įlajas (+ pirmas išva‑
lymas iš karto, pabaigus statybinius darbus ant stogo). Atliekant statybinius darbus ant stogo, įlajos 
turi būti uždengtos juodu plastikiniu dangteliu.

Negalima leisti užsikimšti įlajoms nešvarumais – dėl to lietaus vanduo gali persipilti per ava‑
rinę lietaus vandens nutekėjimo sistemą net esant nestipriam lietui. 

Apdirbimas13. 
Sistemos VACURAIN vamzdžius bei fasonines detales reikia klijuoti, laikantis firmos DYKA techni‑

nių instrukcijų. Apmokytos firmos gali dirbti su VACURAIN sistema be papildomų žinių bei įrangos.
Firma DYKA suteikia 10 metų garantiją VACURAIN sistemos funkcionavimui, kuri yra apdrausta 

civiliniu trečiųjų asmenų bei jų turto draudimu.
Garantijos galiojimo sąlyga yra sistemos VACURAIN montavimas, atliktas pagal firmos DYKA 

technologinius nurodymus bei firma, montuojanti sistemą, turi būti praėjusi sistemos VACURAIN 
montavimo apmokymus. Sistema VACURAIN turi būti atlikta griežtai prisilaikant firmos DYKA pa‑
teiktų brėžinių bei skaičiavimų. Sistemoje gali būti naudojamos tik detalės, skirtos tik VACURAIN 
sistemai.
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Atlikti projektai14. 
Alfmeier gamybinis pastatas – Plzen‑Borska Pole, Čekija – stogo plotas 3600 m²
Aliplast – Lokeren, Belgija – stogo plotas 40 000 m²
Andrew – Brno Modrice, Čekija – stogo plotas 9 600 m²
Arke Stadion – Enschede, Nyderlandai – stogo plotas 16 250 m²
Goldbeck Logistikos centras – Komorniki, Lenkija – stogo plotas 23 000 m²
Goldbeck Logistikos centras – Lodzė, Lenkija – stogo plotas 50 920 m²
H.I.S. Sportswear sandėliai – Praha, Čekija – stogo plotas 14 500 m²
Inventec – Brno Modrice, Čekija – stogo plotas 12 250 m²
Jan Krediet logistikos sandėliai – Steenwijk, Nyderlandai – stogo plotas 16 000 m²
Logistics Park Warehouse 4 – Dabrova Gurniča, Lenkija – stogo plotas 18 450 m²
Panattoni Logistikos centras – Blonie prie Varšuvos, Lenkija – stogo plotas 20 000 m²
Panattoni Logistikos centras – Oltaževas, Lenkija – stogo plotas 43 300 m²
Panattoni Logistikos centras – Teresinas, Lenkija – stogo plotas 36 500 m²
Panattoni Logistikos centras – Vroclavas, Lenkija – stogo plotas 38 200 m²
Panattoni Logistikos centras DC1 – Gadki, Lenkija – stogo plotas 33 000 m²
Panattoni Logistikos centras DC2 – Gadki, Lenkija – stogo plotas 40 500 m²
Parkridge Logistikos centras – Dabrova Gurniča, Lenkija – stogo plotas 46 100 m²
Parkridge Logistikos centras DC – Dabrova Gurniča, Lenkija – stogo plotas 34 350 m²
Parkridge Logistikos centras DC1 ir DC2 – Glivicai, Lenkija – stogo plotas 43 880 m²
Porsche centras – Drogenbos, Belgija – stogo plotas 6 000 m²
PSM ir Mergon gamybiniai pastatai – Brno Modrice, Čekija – stogo plotas 8 250 m²
Scania Beers – Zwolle, Nyderlandai – stogo plotas 19 500 m²
Segro Logistikos centras – Strykove, Lenkija  – stogo plotas 43 630 m²
UTC – Ričany‑Jažlovice, Čekija – stogo plotas 17 300 m²

bei daugelis kitų...
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Užrašams ir pastaboms





Firma DYKA yra gerai žinoma Europos plastikinių vamzdžių, fasoninių detalių bei 
elementų vandens tiekimo sistemoms, vidaus bei lauko kanalizacijai, lietaus kanaliza-
cijai, dujų vamzdynams, elektros instaliacijai, pramoninėms slėginėms sistemoms bei 
vandens infiltracijos sistemoms iš PVC, PP, bei PE gamintoja. Firmą 1954 metais įkūrė 
Albertas van Dijkas. Nuo 1987 DYKA priklauso tarptautinio chemijos pramonės kon-
cerno Tessenderlo Group, visame pasaulyje turinčio apie 8000 darbuotojų, Plastics 
Converting divizijai. DYKA turi savo gamyklas Nyderlanduose, Belgijoje, Prancūzijoje, 
Lenkijoje. Visos gamyklos yra sertifikuotos pagal ISO9001.

DYKA B.V.

Produktieweg 7 
8331 LJ Steenwijk 
Nyderlandai
Tel. +31~521 534911 
Faks. +31~521 534489
El. paštas info@dyka.com 
www.dyka.com


