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Padlóösszefolyók 

Pontszerû padlóösszefolyó részei

A pontszerû padlóösszefolyók és az
ellen õrzõ nyílások kivétel nélkül rozs da -
 men tes acélból készülnek V2A (AISI 304)
vagy V4A (AISI 316) anyagból. 
A tí pu suk függ a terheléstõl, elvezeten dõ
víz mennyiségétõl és a szerkezeti para -
mé terektõl (pl. padlóvastagság). 
Az össze folyók 1,5 vagy 2 mm-es acél -
lemezbõl készülnek.
Minden összetevõt argonos védelem mel
hegesztenek, hogy biztosítsák a ki váló
minõségû varratokat.

A következõ típusok választhatóak:

- nagy teljesítmény függõleges
kivezetéssel

- nagy teljesítmény vízszintes
kivezetéssel

- mini függõleges kivezetéssel
- mini vízszintes kivezetéssel
- süllyesztett függõleges kivezetéssel
- fürdõszobai függõleges kivezetéssel
- fürdõszobai vízszintes kivezetéssel

• Test - a kerek forma megakadályozza
a hulladék felhalmozódását és meg -
könnyíti a hulladék eltávozását. 
A hegesztett kötések utólag csiszol tak,
hogy megszüntessék az éles szegé-
lyeket és biztosítsák a bizton- ságos
beszerelést és tisztítást.

• Rácsozat - sokfajta formában, mé ret -
ben és kidolgozásban választható. A
rácsozat kiválasztása függ a terheléstõl
és a beépítés helyétõl. 

A kö vetkezõ rácstípusokat ajánljuk:
hálós csúszásmentes, létrás, lapos és
per forált lemezes.

• Szennyfogó kosár - olyan helyeken
szük séges, ahol a használt víz szi -
lárdanyagokat nagy mennyiségben
tartal maz.

• Szennyfogó szita - ott használjuk, ahol
a szilárdanyagok mennyisége alac-
sony. 

• Szifon - nagyon hasznos és könnyen
karbantartható. Biztosítja a könnyû
bekötést a szennyvízcsatornába, gyor -
san tisztítható és dugulás ellenõrzési
lehetõséget biztosít.

• Karima - ez a szigetelés ott haszná -
landó ahol a vízelvezetés a vízszintes
rendszerbe a padló alatt történik.

A padlóösszefolyó kiválasztása

Általános információ

A megfelelõ padlóösszefolyó kiválasz -
tása két alapvetõ paramétertõl függ:

• Az elvezetendõ vízmennyiségtõl 
(a meg felelõ elvezetési átmérõ és 
a felsõ rész mérete)

• A terhelés nagyságától típusától és
intenzitásától (a teherviselõ rész a rá -
csozás).

Termék elõnyei:

- Kiválasztása az alkalmazás és a teher
függvényében történik

- Könnyû beépítés
- Ellenõrzõ nyílásként is funkcionál
- Egyszerû kivitel
- Könnyû tisztíthatóság

Jelmagyarázat a katalógushoz
KRD - nagy teljesítményû összefolyó függõleges kivezetéssel 
KRB - nagy teljesítményû összefolyó vízszintes kivezetéssel P - perforált lemezes rácsozás
KSD - mini összefolyó függõleges kivezetéssel V 1 CH - csúszásmentes rácsozás
KSB - mini összefolyó vízszintes kivezetéssel XXX / YYY L - létrás rácsozás
KSDW - mini ipari összefolyó függõleges kivezetéssel H 2 R - réselt rácsozás
KSDE (P) - fürdõszobai összefolyó függõleges kivezetéssel
KSBE (P) - fürdõszobai összefolyó vízszintes kivezetéssel

ahol: XXX - felsõ rész méret, YYY - kimeneti átmérõ
V - függõleges, H - vízszintes
1 - egyrészes, 2 - kétrészes

Példa: KRB200/110H2-P: nagyteljesítményû, szögletes felsõ rész 200x200 mm, DN 110-es kivezetéssel, vízszintes, kétrészes, 
perforált lemezes rácsozattal.
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Egyrészes nagyteljesítményû padlóösszefolyók

Függõleges kivezetéssel, négyzetes felsõ résszel

Vízszintes kivezetéssel, négyzetes felsõ résszel

Jelölés* KRD200/050V1 KRD200/075V1 KRD200/110V1 KRD250/110V1 KRD300/160V1 KRD400/200V1

Méretek
mm-ben

DN 50 75 110 110 160 200
H 200 200 200 210 210 210
h 70 70 70 70 70 70
D 168 168 168 168 250 350
W 200x200 200x200 200x200 250x250 300x300 400x400

* a jelölés számokat ki kell egészíteni a megfelelõ rács jelével

rács

szennyfogó
tömítés
test

D
N

h1

W

H

D h

Jelölés* KRB200/050H1 KRB200/075H1 KRB200/110H1 KRB250/110H1 KRB300/160H1 KRB400/200H1

Méretek
mm-ben

DN 50 75 110 110 160 200
H 216 216 216 230 285 335
h1 191 178 160 160 195 240
h 80 80 80 80 80 80
D 168 168 168 168 250 350
W 200x200 200x200 200x200 250x250 300x300 400x400

* a jelölés számokat ki kell egészíteni a megfelelõ rács jelével

Perforált lemezes
rács jelölés - P

Csúszásmentes hálós
rács jelölés - CH

Létrás
rács jelölés - L

Réselt lemez
rács jelölés - R

Szennyfogó
kosár

Bûzzár
függõleges

Bûzzár
vízszintes

Rács választék Tartozékok

rács

szennyfogó kosár

test

H
h

DN

W

D
tömítés
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Kétrészes nagyteljesítményû padlóösszefolyók

Függõleges kivezetéssel, négyzetes felsõ résszel

Vízszintes kivezetéssel, négyzetes felsõ résszel

W

g
H

H

D
N

D h

rács

szennyfogó kosár

szorító szig.
gallér

tömítés

test

h1

Perforált lemezes
rács jelölés - P

Csúszásmentes hálós
rács jelölés - CH

Létrás
rács jelölés - L

Réselt lemez
rács jelölés - R

Szennyfogó
kosár

Bûzzár
függõleges

Bûzzár
vízszintes

Rács választék Tartozékok

Jelölés* KRD200/110V2 KRD250/110V2 KRD300/160V2 KRD400/200V2

Méretek
mm-ben

DN 110 110 160 200
H 190 170 180 280
h 70 80 80 80

Hg 50-160 50-160 50-160 50-160
D 195 195 250 350
W 200x200 250x250 300x300 400x400

* a jelölés számokat ki kell egészíteni a megfelelõ rács jelével

Jelölés* KRB200/110H2 KRB250/110H2 KRB300/160H2 KRB400/200H2

Méretek
mm-ben

DN 110 110 160 200
H 200 195 250 290

Hg 50-160 50-160 50-160 50-160
h 70 90 90 90

h1 145 130 160 180
D 195 195 250 350
W 200x200 250x250 300x300 400x400

* a jelölés számokat ki kell egészíteni a megfelelõ rács jelével

rács

szennyfogó kosár

test

H
h

DN
D

H
g

W

tömítés

szorító szig.
karima

felsőrész

bűzzár
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Egyrészes mini padlóösszefolyók

Perforált lemezes
rács jelölés - P

Létrás
rács jelölés - L

Bûzzár

Rács választék Tartozékok

Függõleges kivezetéssel, 150-es négyzetes felsõ résszel

Vízszintes kivezetéssel, 150-es négyzetes felsõ résszel

D

H

h1

D
N

h

rács
tömítés
bűzzár

test

W

Jelölés* KSD150/050V1 KSD150/075V1 KSD150/110V1

Méretek
mm-ben

DN 50 75 110
H 145 145 145
h 60 60 60
D 110 110 110
W 150x150 150x150 150x150

* a jelölés számokat ki kell egészíteni a megfelelõ rács jelével

Jelölés* KSB150/050H1 KSB150/075H1 KSB150/110H1

Méretek
mm-ben

DN 50 75 110
H 145 145 190
h 80 80 80

h1 120 108 135
D 110 110 110
W 150x150 150x150 150x150

* a jelölés számokat ki kell egészíteni a megfelelõ rács jelével

rács

test

tömítés

W

H
h

D
DN

bűzzár

rács

tömítés

test

W

H

DN

bűzzár
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Egyrészes mini padlóösszefolyók 

Bûzzár

Tartozékok

Függõleges kivezetéssel, 200-as négyzetes felsõ résszel

Vízszintes kivezetéssel, 200-as négyzetes felsõ résszel

Jelölés* KSD200/050V1 KSD200/075V1 KSD200/110V1

Méretek
mm-ben

DN 50 75 110
H 150 150 150
h 70 70 70
D 110 110 110
W 200x200 200x200 200x200

* a jelölés számokat ki kell egészíteni a megfelelõ rács jelével

Jelölés* KSB200/050H1 KSB200/075H1 KSB200/110H1

Méretek
mm-ben

DN 50 75 110
H 150 150 190
h 90 90 90

h1 125 113 155
D 110 110 110
W 200x200 200x200 200x200

* a jelölés számokat ki kell egészíteni a megfelelõ rács jelével

Perforált lemezes
rács jelölés - P

Csúszásmentes hálós
rács jelölés - CH

Létrás
rács jelölés - L

Réselt lemez
rács jelölés - R

Rács választék

test

tömítés

W

H

DN

D

h

rács

bűzzár

rács

tömítés

test

W

H

DN

bűzzár

rács

tömítés

test

h1
D
N

D h

H

W

bűzzár
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Egyrészes mini ipari padlóösszefolyók, fürdőszobai összefolyók 
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Kétrészes mini ipari padlóösszefolyók

Bûzzár

Tartozékok

Kétrészes, függõleges kivezetéssel, négyzetes felsõ résszel

szorító szig.
gallér

rács

test alsó rész

tömítés
test felső rész

tömítés

H
h

DN

H
g

W

D

H
g

H
h

DN

W

D

szorító szig.
gallér

rács

test alsó rész

tömítés
test felső rész

tömítés

Jelölés* KRB150/110V2 KRB200/110V2

Méretek
mm-ben

DN 110 110
H 150 150
h 70 70

Hg 50-120 50-120
D 135 135
W 150x150 200x200

* a jelölés számokat ki kell egészíteni a megfelelõ rács jelével

Perforált lemezes
rács jelölés - P

Létrás
rács jelölés - L

Rács választék

Csúszásmentes hálós
rács jelölés - CH

Kétrészes, vízszintes kivezetéssel, négyzetes felsõ résszel

Jelölés* KRB150/110H2 KRB200/110H2

Méretek
mm-ben

DN 110 110
H 205 205

Hg 50-120 50-120
h 70 70

h1 150 150
D 135 135
W 150x150 200x200

* a jelölés számokat ki kell egészíteni a megfelelõ rács jelével

rács

felső rész

tömítés

szigetelő gallér

bűzzár

alsó rész

rács

felső rész

tömítés

szigetelő gallér

bűzzár

alsó rész

W

H
g

H

h
1

D
n

D h

W

H
g

H

h
1

D
n

D h
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Egyrészes mini ipari padlóösszefolyók, fürdőszobai összefolyók 

Egyrészes, ipari, függõleges kivezetéssel, 200-as négyzetes felsõ résszel

rács

szennyfogó
kosár

bűzzár

tömítés

test

W

H
h

D

DN

Jelölés* KSDW200/110V1

Méretek
mm-ben

DN 110
H 85
h 125
D 150
W 200x200

* a jelölés számokat ki kell egészíteni a megfelelõ rács jelével

Perforált lemezes
rács jelölés - P

Csúszásmentes hálós
rács jelölés - CH

Létrás
rács jelölés - L

Réselt lemez
rács jelölés - R

Rács választék

Szennyfogó
kosár

Csatornatönk 150-es

KSDP-150-050 függõleges KSBP-150-050 vízszintes

Exclusive fürdõszobai padlóösszefolyó

KSDE-150-050-…* függõleges KSBE-150-050-…* vízszintes

* a típus jelölést ki kell egészíteni a megfelelõ rács jelével!

Tartozék

Perforált lemezes
rács jelölés - P

Létrás
rács jelölés - L

Rács választék

Csúszásmentes hálós
rács jelölés - CH
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Tisztító, ellenõrzõ nyílás

Ezen rendszereink a vízelvezetési prob -
lémák megoldására hivatottak, különbö -
zõ ipari területeken (kórházak, hotelek,
éttermek, kémiai és gyógy szer -
gyárakban).
Az ellenõrzõ nyílások rozsdamentes
anyag ból készülnek, amely lehet AISI
304, vagy AISI 316. Az szegély ki ala kí tás
lehetõvé teszi a beépítést a leg kü lön -
bözõbb padlófelületekbe.
Ajánlunk Ellenõrzõ nyílásokat különbö zõ
csövekhez már DN 100-as átmé rõ tõl.

A tisztító nyílás elemei:
• Test
• Csavarzáras fedés
• Tömítés

Elõnyök:
• Kíváló tartósság
• Elszigetel a külsõ szagoktól
• Könnyû beépíthetõség
• Jól illeszkedik a belsõ tér kialakításba

Beépítés:
• Bizonyosodjunk meg, hogy az elve ze tõ

csõ a megfelelõ magasságban van.
• A beton öntése alatt, a felsõ rész a

padlószint alatt legyen 1-1,5 mm-rel.

Általános információ

Jelölés RC 150/110 RC 200/110 RC 200/160 RC 250/160 RC 250/200 RC 300/200

Méretek
mm-ben

DN 110 110 160 160 200 200
W 150 200 200 250 250 300
H 150 140 140 140 140 140

DN

H

W

fedél
fedél tartó

test
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Rácsos folyókák

Rozsdamentes acélból készülnek,
össze gyûjtik a vizet a padlófelületrõl és
bevezetik a szennyvízcsatornába. Ezek a
típusú csatornák fõként étel üzemek ben,
vegyi anyag gyárakban, éttermekben,
kórházakban és hasonló helyeken talál-
hatóak meg.
Továbbá használják õket olyan üze mek -
ben, ahol az egészségügyi elõírá sok és
a gyártási technológiák megkövetelik a
rozsdamentes acél csatornákat, a
magas higiéniai követel-mények tel-
jesítéséhez.

Termék elõnyei:

- Nagy mennyiségû víz vezethetõ el vele
- Könnyen módosítható és csatlakoz tat -

ható a megfelelõ szögben más 
rácsos vagy résfolyókákhoz

- Rácsok széles választéka áll rendel ke -
zésre a fedéséhez

- Könnyen tisztán tartható (lekerekített
élek, cserélhetõ rácsok, rejtett tisztító
kosár)

- A folyóka szegélyei a különbözõ padló -
felületekhez állíthatóak

- A kivezetésnél ellenõrzõ nyilás található

Általános információ

A rácsos folyókák gyártása hatalmas mé -
ret és formaválaszték mellett történik.
Rendelésre is készülnek, a tervezõ rész -
leg felkészült az egyedi termékek
elkészítésére a vevõkkel való együtt -
mûködés eredményeként, ez a terve zés,
a folyamatosan fejlõdõ mérnöki munka
eredménye.
Szabvány alapján a csatornák 1,5 vagy 2
mm vastag AISI 304 vagy AISI 316-os
lemezbõl készülnek.
A csatornák rendelkeznek beépített
lejtéssel. A beszerelést megkönnyíteni
minden csatorna fel van szerelve állít ha tó
magasságú csavarokkal és rögzítõ ele-
mekkel a megfelelõ magasság beál lí -
tására és a betonba való behelye zésre.
A csatornák fedése rácsokkal történik.
Az igények és a terhelés függvényében
ajánlhatunk csúszásmentes hálós-, 
lét rás-, perforált lemez vagy réselt leme -
zes rács.
A szabvány szerint, ha az adott szakasz
hosszabb 4 méternél, akkor a tol dások -
nál tömítéssel ellátott karimával csatla -
koznak egymáshoz. 

A vásárló kérésétõl függõen a rácsos
folyókák csatlakozhatnak egyéb
vízelvezetõ berendezésekhez, mint
például pontszerû padlóösszefolyókhoz
vagy résfolyókákhoz.

Gyártási technológia

A rácsos folyókák jelölése a külsõ szélességük alapján történik (S150, S200, S250, …....., S600… stb.).
Például:
S150-es folyóka 150 mm-es külsõ szélességgel rendelkezik.
Az S150-es folyókához 110 mm szélességû rács tartozik, és a belsõ térköz 80 mm.
Kiegészítésként a szélességhez, a terv tartalmazza a csatorna paramétereit, valamint a típust, az esés szögét és a folyóka
nyomvonalát.

Megjegyzés!

A folyókáknál a hidraulikus szélesség kisebb, mint a pontszerû padlóösszefolyó test átmérõje 

– D (katalógus rész – pontszerû padlóösszefolyók) szélesítõ elem alkalmazása szükséges.

Termék jelölések

EPDM (Viton)

tömítés

A teljesen hegesztett karimák és a neoprén

tömítőgyűrűk vízzáró tömítést biztosítanak az

elemek között.

toldó karima
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Rácsos folyókák

Folyóka kialakítása

Lapos fenekû folyókák V fenekû folyókák

Folyóka perem kialakítása

A peremkidolgozás a padlózat és a szennyvíz hõmérsékletének függvénye. 
A következõ lehetõségeket tudjuk ajánlani:

1. Lefelé hajlított perem

Normál perem kitöltés nélkül. Elõsegíti a beépítést és meg -
elõzi az üres rész formáló dá -
sát, a beton és a perem 
kö zött, a mûanyag megvédi 
a folyókát a nagy terhelés
okoz ta deformálódástól.

A perem acéllal való kitöltése
az erõs forgalmú, és nagy ter-
helésû területeken ajánlatos.

2. Perem falhoz

3. Perem csempézéshez 4. Éles, visszahajtott perem

Acél
kitöltés

Polimer
kitöltés

140-800
2015

H
p+

10
/m

b

140-800

H
p+

10
/m

b

2015
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Rácsos folyókák

Csúszásmentes hálós rács Perforált lemezes rács Létra rács

A legjellemzõbb fedés a rácsos folyó -
kákhoz a csúszás mentes hálós rács
23x23 mm-es lyukbõséggel és nagy
teherbírású szemszögbõl a 25x2 vagy a
30x2 mm-es.

A termékskálánk tartalmaz továbbá lét -
rás, fémlemezes vagy perforált lemezes
rácsokat, minden különbözõ mértekben
és átmérõkben.
A rácsozás típusa függ a folyóka helyé -
tõl, a terheléstõl és a funkciójától. 

Azokon a területeken, ahol a targonca
forgalom intenzív, a létrás rácso zást
ajánljuk, amíg a hálós rácsozás 
a jelentõs elvezetendõ vízmennyiségû
területeken ajánlott.

Rácsozás

• Beépítés elõtt bizonyosodjunk meg, hogy minden peremkapcsolat vízhatlan
• Állítsuk be a folyókát a szennyvízcsatorna kivezetõ nyílása fölé
• A következõ lépés a folyóka megfelelõ szintbe állítása (a folyóka pereme 1-1,5 mm-el a padlószint alatt legyen)
• Stabilizáljuk a folyókát, nagyon fontos, hogy a betonozás alatt biztosítsuk a folyóka mozdulatlanságát
• Öntsünk betont az állító lábakra és a rögzítõ elemekre
• A nehezen hozzáférhetõ területeken a legjobb, ha szedõlapáttal helyezzük be a betont
• Bizonyosodjunk meg, hogy az elemek mentesek mindenféle piszoktól, kosztól,szedjük ki a rácsot, tisztítózsákot és a szifont

MEGJEGYZÉS!
A BETONOZÁS SORÁN LEGYENEK TÁVTARTÓK A FOLYÓKÁBAN, HOGY ELKERÜLJÜK A BELSÕ TÉR SZÛKÜLÉSÉT!

Szokásos beépítése a folyókáknak kétrészes kivezetéssel történik.
A kivezetés rendelkezik tisztító kosárral és szifonnal, hogy megvédje a szennyvízcsatornát a szilárd szeméttõl.
Bizonyosodjunk meg a szigetelés vízzáróságáról, ahol a szigetelés behatol a padlóba.

Folyókák beépítése
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Rés folyókák

Egy olcsó és egyszerû megoldás a fel-
színi vízelvezetésre, ahol a rendszerbe
kerülõ víz mennyisége nem átlag feletti.
Egy tökéletes megoldás helyiségekbe,
ahol folyamatosan kis mennyiségû vizet
kell elvezetni: például uszodákba, mint
egy elválasztva a száraz és a nedves
részeket.

Általános információ

A résfolyókák 1,5-2 mm-es lemezekbõl
készülnek. Hajlékonyak és könnyen alka-
lmazkodnak a padlóvastagsághoz.
A résfolyókából az elvezetendõ víz ke -
resz tül haladhat egy ellenõrzõ csövön,
vagy egy rejtett szennyfogó kosáron.
A csatorna normál hossza egy kive ze -
téssel nem haladhatja meg a 10 m-t. 
Ha az adott szakasz hosszabb 4 méter -
nél, akkor a toldásoknál tömítéssel ellá tott
karimával csatlakoznak egymáshoz.

Termék elõnyei:
- Jól illeszkedik a belsõ környezetbe
- Olcsóbb a rácsos folyókáknál
- Bármely más csatornához csatlakoz -

tatható
- Nem igényel rácsozást
- Könnyû beépítési lehetõség
- A kivezetésnél ellenõrzõ nyilás talál ható

Gyártási technológia

A folyókák normál elrendezése a rajzon
látható. Az összefolyók elhelyezése és 
a folyóka útvonala az igényektõl és az
elvezetendõ víz mennyiségétõl függ. 
Az általunk ajánlott rés illetve rácsos
folyóka rendszerek kombinálhatóak.
A folyóka útvonalát a tervezõ és a kivi -
telezõ mérnököknek egyeztetniük kell.

Ha bármilyen kérdés felmerül a folyó -
kákkal kapcsolatban, kérjük vegye fel 
a kapcsolatot munkatársainkkal.

Folyóka rendszer

EPDM (Viton)

tömítés

toldó karima

Folyási irány

Folyási irány

Rés folyóka
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Folyási irány

Összefolyó Összefolyó

Összefolyó

Összefolyó

Csatlakozó karima

Csatlakozó karima

Csatlakozó karima

Csatlakozó karima

A teljesen hegesztett karimák és a neoprén

tömítőgyűrűk vízzáró tömítést biztosítanak az

elemek között.
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Rés folyókák

Mivel a folyókák lejtenek, a mélységük a hosszukkal arányosan nõ. A mélység a kivezetésnél függ a kezdeti magasságtól, 
a hossztól és a tervezett eséstõl.
A résfolyókák normál mélysége 65 mm, és a nyílás szélessége 20 mm. Ezek a paraméterek változtathatóak a vevõ igényei szerint.

Ahol kevés vizet kell elvezetni ott ideális megoldást nyújt. Könnyû tisztítani, minimális beépítési mélység.

Mini résfolyóka

• Beépítés elõtt bizonyosodjunk meg, hogy minden peremkapcsolat vízhatlan
• Állítsuk be a folyókát a szennyvízcsatorna kivezetõ nyílása fölé
• A következõ lépés a folyóka megfelelõ szintbe állítása (a folyóka pereme 1-1,5 mm-el a padlószint alatt legyen)
• Stabilizáljuk a folyókát, nagyon fontos, hogy a betonozás alatt biztosítsuk a folyóka mozdulatlanságát
• Öntsünk betont az állító lábakra és a rögzítõ elemekre
• A nehezen hozzáférhetõ területeken a legjobb, ha szedõlapáttal helyezzük be a betont.
• Bizonyosodjunk meg, hogy az elemek mentesek mindenféle piszoktól, kosztól, szedjük ki a rácsot, a tisztító kosarat és a szifont

Folyóka beépítése
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dRaIn CenteR Hungária kft. 
1103 Budapest Gyömrõi út 156–158. 

Telefon: (1) 431-8061 

Fax: (1) 431-8062 

E-mail: info@dch.hu, www.dch.hu
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