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DRENĀŽAS SEGTĀ TIPA AKA AR 
NOSĒDDAĻU CDC

DRENĀŽAS UZTVĒRĒJAKA AR NOSĒDDAĻU DRC
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No 76. lpp No 116. lpp No 138. lpp

Būvlaukuma pagaidu
drenāžas sistēmas 

būvniecībā

Atkritumu poligonu 
teritorijas būvniecibā 
(Virsējo gruntsūdeņu 

novadīšanā)

Lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā, 

izmantojamās zemēs, parkos, 
skvēros un kūdru atradnēs

Privāto, civilo, sabiedrisko 
un industriālo ēku 

(kompleksu) 
un to teritoriju būvniecibā

Sporta (stadionu) 
kompleksu

un to teritoriju būvniecibā

Satiksmes ceļu 
būvniecibā

Bez transporta
satiksmes slodzes

Ar transporta 
satiksmes slodzi

Ostas un doku teritorijas
būvniecibā

Lidostas teritorijas
būvniecibā

Tuneļu būvniecībā

Dzelzceļu būvniecībā

Celiņu būvniecībā
(piem., gājēju ietvju,

trotuāru un veloceliņu u.c.)

Autoceļu būvniecībā
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

EVOPIPES drenāžas polimērmateriālu cauruļu un aku 
produkcijas īpašības

Mehāniskās

Labs balanss starp produkta aploces stingrību un triecienizturību.

Termiskās

Produkts noturīgs arī pie zemām darba vides temperatūrām (no 0 °C līdz -10 °C).

Ķīmiskās

Produkts noturīgs pret agresīvo vielu iedarbību.

Ekoloģiskās

Produkts ir videi draudzīgs, otrreizēji pārstrādājams arī pēc vairākām kalpošanas dekādēm.

Produkta kalpošanas ilgums ≥ 50 gadiem.



POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.176

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

PRIEKŠVĀRDS

Nosusināšanas drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas ir 
nepieciešamas klimatiskajās zonās, kur vidējais nokrišņu 
daudzums ir lielāks par iztvaikošanu, tādēļ drenāžai ir svarīga 
loma ūdens apsaimniekošanas sistēmā. Gruntsūdeņu 
meliorācija un to ietekme uz būvobjektiem ir izaicinājums 
projektētājiem un būvuzņēmējiem visā pasaulē. Virszemes 
ūdeņus un gruntsūdeņus ir nepieciešams novadīt, lai 
paildzinātu ekspluatācijas laiku un saglabātu kvalitāti 
autoceļiem, ielām un stāvlaukumiem, sliežu ceļiem, ēku 
pamatiem, kā arī lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
mitruma regulācijai.

EVOPIPES piedāvājuma klāstā ir plašs sortiments, kas 
izstrādāts atbilstoši DIN4262-1 standartam, kā arī atsevišķu 
valstu specifiskām prasībām. 

EVOPIPES drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas ir pazīstamas, 
kā labākais risinājums drenāžas sistēmu būvniecībā. 
EVOPIPES drenāžas cauruļu risinājumus ruļļos un stangās var 
viegli izbūvēt, sasniedzot augstu produktivitāti un uzticamus 
rezultātus.

EVOPIPES ir izstrādājis drošu un efektīvu drenāžas sistēmu, 
kas sastāv no caurulēm EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa, 
EVODRAIN HARD R2 tipa un EVODRAIN HARD RF R2 tipa 
caurules ar pastiprinātu mehāniskās slodzes izturību, kā arī 
RIGID MULTI UVIO R3 tipa iztekas caurulēm, akām un visiem 
nepieciešamajiem veidgabaliem.

EVOPIPES ir augstas kvalitātes produktu ražotājs iekšējai un ārējai inženiertīklu infrastruktūrai, 
ieskaitot drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

• izcili ilgtermiņa izturības rādītāji (ekspluatācijas laiks ≥ 50 g.);
• izcila korozijas izturība;
• zemas ūdens plūsmas pretestība pateicoties gludam iekšējam slānim;
• ūdens uztveršanas ieplūdes perforējuma laukums (50 cm2/m – 150 cm2/m);
• ķīmisks un bioloģisks inertums;
• veidgabalu daudzveidība;
• sistēma ir ērti transportējama un viegli instalējama;
• materiāla neitralitāte pret vidi: polimērmateriāli ir 100% pārstrādājami un otrreizēji izmantojami.

EVOPIPES polimērmateriālu drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmu raksturo:

EVOPIPES drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas nodrošina būtiski labākus ūdens caurplūdes rādītājus kā citu ražotāju tirgū 
pieejamie risinājumi, pateicoties būtiski lielākam ūdens uztveršanas laukumam (50cm²/m – 150cm²/m) un gludam iekšējam 
slānim, kas nodrošina labāku hidrauliskos parametrus un  zemākas ekspluatācijas izmaksas un sistēmas kalpošanas ilgmūžību.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

EVOPIPES drenāžas cauruļu iedalījums pēc DIN 4262-1

Caurules pēc to ģeometriskās sieniņas konstrukcijas uzbūves tiek iedalītas šādos tipos:

Caurule ar profilētu (gofrētu) ārējo un iekšējo sieniņas virsmu.

Caurule ar profilētu (gofrētu) ārējo sieniņas virsmu un gludu 
iekšējo sieniņas virsmu

Caurule ar gludu sieniņas virsmas uzbūvi.

R1

DN/OD

D
N

/O
D

ID

ID

DN/OD

R2

D
N

/O
D

ID

ID

DN/OD

D
N

/O
D

ID

ID

R3

Tips

Tips

Tips

EVOPIPES IESAKABest price/performance
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

LP, MP, UP veida drenāžas caurules savienojuma zona ir ūdensnecaurlaidīga (hermētiska), tas tiek nodrošināts izmantojot 
savienojuma vietā gumijas blīvgredzenu.

LP un MP veida perforētas drenāžu caurules augšējā daļā ir marķētas ar nenodzēšamu dzeltenu dubultlīniju, kas iebūves laikā 
palīdz noteikt pareizu caurules teknes novietojumu pret tranšejas pamatu jeb pamatnes pabērumu. 

Perforāciju caurulēm ar nominālo izmēru ≥ DN 400 mm un ūdens ieplūdes perforējuma atvēruma formu, piemēram, iegriezuma vai 
apaļās formas atvērumu un to ģeometriju, kā arī atvērumu atstatumu vienam no otra un to atrašanās vietas sadalījumu pa caurules 
aploci, kā arī ūdens ieplūdes atvērumu laukumu nosaka vienošanās ceļā, starp pasūtītāju un ražotāju. 
Ūdens ieplūdes perforējuma atverēm jābūt veidotām tā, lai, atstarpes starp tām netraucētu ūdens ieplūšanu (filtrēšanos) caurulē, kā arī 
ūdens noteku plūsmu tajā.

Caurules pēc to perforējuma veida iedala:

Piezīme:

TP veida 360° pilnībā perforēta caurule, kurai ūdens 
ieplūdes perforējuma atvērumi ir vienmērīgi sadalīti pa 
visu tās aploci.

LP veida 180°±10° daļēji perforēta caurule, kurai ūdens 
ieplūdes perforējuma atvērumi pie caurules virsas ir 
izvietoti simetriski attiecībā pret caurules vertikālo asi 
aptuveni 180°±10° zonā, bet caurules apakšējā daļa jeb 
teknes zona nav perforēta. Caurules teknes apakšējo 
daļu jeb teknes zonu izmanto ieplūstošā ūdens 
savākšanai un transportēšanai pa to.

MP veida ≤120° perforētā daudzfunkcionāla caurule, 
kurai ūdens ieplūdes perforējuma atvērumi pie caurules 
virsas ir izvietoti simetriski attiecībā pret caurules 
vertikālo asi maksimāli ≤120° zonā, bet caurules apakšējā 
daļa jeb teknes zona nav perforēta. Caurules teknes 
apakšējo daļu jeb teknes zonu izmanto ieplūstošā 
ūdens savākšanai un transportēšanai pa to.

UP veida neperforēta šķidruma transportēšanas caurule. 
Paredzēta ūdens noteku transportēšanai.

TP

*LP

*MP

UP

 

(totally perforated)

(locally perforated)

(multipurpose pipe)

(unperforated transport pipe)

360° Pilnībā perforēta caurule

180°±10° Daļēji perforēta caurule

≤120° Daudzfunkcionāla caurule

Neperforēta transportēšanas caurule

*Caurules ar citu perforācijas zonu pieejamas pēc pieprasījuma.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas
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EVOPIPES drenāžas polimērmateriālu cauruļu 
un aku produkcijas pielietojums

• Individuālu pieeju un konsultāciju drenāžas sistēmas  
     risināšanā;
• Uz klientu orientētus risinājumus, kas balstās  
 uz pieredzi un zināšanām, kā arī atbalstu drenāžas  
 sistēmas risināšanā;
• Izdevīgus un inovatīvus, kā arī ekonomiski  
 pamatotus drenāžas sistēmas risinājumus;
• Dažādu drenāžas sistēmu risinājumus ar optimāli  
 izturīgām un saskaņotām sastāvdaļu  
 komponentēm.

* - Pēc vajadzības EVODRAIN FLEX caurule piedāvājumā ir pieejama ar 
rūpnieciski pārklātu adīta A tipa tekstila filtra materiālu un paklāja tipa 
kokosa šķiedru filtra materiālu.
** - Pēc vajadzības uztvērējakas ar nosēddaļu DRC ir pieejamas ar šahtas 
aploces perforējuma zonu: 120°,180°, 360°.

EVOPIPES piedāvā:

*EVODRAIN FLEX R1/R2 TP SN4/SN8 No 22. lpp

EVODRAIN HARD R2 (TP, LP, MP, UP) SN8 No 38. lpp

RIGID MULTI UV10 R3 UP SN8 No 60. lpp

Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu
CID400, CID600, CID1000 No 76. lpp

Drenāžas segtā tipa aka ar nosēddaļu
CDC400, CDC600, CDC1000 No 116. lpp

** Drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu
DRC400, DRC600, DRC1000 No 138. lpp

* EVODRAIN FLEX R1/R2 TP SN4/SN8 No 22. lpp

EVODRAIN HARD R2 (TP, LP, MP, UP) SN8
EVODRAIN HARD RF R2 (TP, LP, MP, UP) SN16 No 38. lpp

RIGID MULTI UV10 R3 UP SN8 No 60. lpp

Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu
CID400, CID600, CID1000 No 76. lpp

Drenāžas segtā tipa aka ar nosēddaļu
CDC400, CDC600, CDC1000 No 116. lpp

** Drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu
DRC400, DRC600, DRC1000 No 138. lpp

EVODRAIN HARD R2 (TP, LP, MP, UP) SN8
EVODRAIN HARD RF R2 (TP, LP, MP, UP) SN16 No 38. lpp

RIGID MULTI UV10 R3 UP SN8 No 60. lpp
Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu
CID400, CID600, CID1000 No 76. lpp

Drenāžas segtā tipa aka ar nosēddaļu
CDC400, CDC600, CDC1000 No 116. lpp

** Drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu
DRC400, DRC600, DRC1000 No 138. lpp
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas
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EVOPIPES drenāžas polimērmateriālu cauruļu 
un aku iedalījums pēc pielietojuma

Būvlaukuma pagaidu
drenāžas sistēmas būvniecībā

Atkritumu poligonu teritorijas 
būvniecibā (Virsējo gruntsūdeņu 

novadīšanā)

Privāto, civilo, sabiedrisko un 
industriālo ēku (kompleksu) 
un to teritoriju būvniecibā

Ostas un doku teritorijas
būvniecibā

Sporta (stadionu) kompleksu
un to teritoriju būvniecibā

Lidostas teritorijas
būvniecibā

Satiksmes ceļu būvniecibā

Tuneļu būvniecībā Dzelzceļu būvniecībā

Iekšejās dzelzceļa 
satiksmes slodzes 
zonas diapazonā

Ārējās dzelzceļa 
satiksmes slodzes zonas 

diapazonā un ārpus 
dzelzceļa satiksmes

slodzes zonas diapazonā

Ar transporta 
satiksmes slodzi

Bez transporta
satiksmes slodzes

Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, 
izmantojamās zemēs, parkos, 

skvēros un kūdru atradnēs

Celiņu būvniecībā
(piem., gājēju ietvju,

trotuāru un veloceliņu u.c.)

Autoceļu būvniecībā
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

EVODRAIN HARD RF R2 (TP, LP, MP, UP) SN16

Sērija DN/OD, mm
160, 200, 250, 315, 400
Materiāls
PP-B

CID400 iespējamais
pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷250 110÷250
CID600 iespējamais

pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷315 110÷315
CID1000 iespējamais

pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷400 110÷400

CDC400 iespējamais
pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷250 110÷250
CDC600 iespējamais

pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷315 110÷315
CDC1000 iespējamais
pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷400 110÷400

DRC400 iespējamais
pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷250 110÷250
DRC600 iespējamais

pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷315 110÷315
DRC1000 iespējamais

pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷400 110÷400

RIGID MULTI UV10 R3 UP SN8 
(drenažas iztekas caurule)

Sērija DN/OD, mm
110, 160, 200, 250
Materiāls
PP-B

EVODRAIN HARD R2 (TP, LP, MP, UP) SN8

Sērija DN/OD, mm
63, 75, 90, 110, 125, 160
Materiāls
HDPE

Sērija DN/OD, mm
200, 250, 315, 400
Materiāls
PP-B

EVODRAIN FLEX R1 TP SN4/SN8

Sērija DN/OD, mm
50, 63
Materiāls
PVC

Sērija DN/OD, mm
75, 90, 110, 125, 160
Materiāls
HDPE

EVODRAIN FLEX R2 TP SN4/SN8

DRENĀŽAS KONTROLAKA AR
NOSĒDDAĻU CID

DRENĀŽAS SEGTĀ TIPA AKA AR 
NOSĒDDAĻU CDC

DRENĀŽAS UZTVĒRĒJAKA AR NOSĒDDAĻU DRC
(iespejama šahtas aploces perforejuma zona 120°,180°, 360°)

No 75. lpp No 116. lpp

No 22. lpp

No 38. lpp

No 22. lpp

No 38. lpp

No 60. lpp

No 138. lpp

Tips R1 SN4 un SN8 bez filtra materiāla pārklājuma
Perforējuma veids TP (360° pilnībā perforēta caurule)
Perforējuma atvēruma laukums ≥50 cm²/m

Tips R1 SN4 un SN8 ar adita A tipa tekstila filtra materialu
Perforējuma veids TP (360° pilnībā perforēta caurule)
Perforējuma atvēruma laukums≥50 cm²/m

Tips R1 SN4 un SN8 ar paklaja tipa kokosa šķiedru filtra materiālu
Perforējuma veids TP (360° pilnībā perforēta caurule)
Perforējuma atvēruma laukums ≥50 cm²/m

Tips R2 SN16, perforejuma veids TP (360° pilniba perforeta caurule)
Perforejuma atveruma laukums ≥150 cm²/m

Tips R2 SN16, perforejuma veids LP (180°±10° daleji perforeta caurule)
Perforejuma atveruma laukums ≥150 cm²/m

Tips R2 SN16, perforejuma veids MP (≥120° daudzfunkcionala caurule)
Perforejuma atveruma laukums ≥120 cm²/m

Tips R2 SN16, perforejuma veids UP (neperforeta transportešanas caurule)

Tips R2 SN4 un SN8 bez filtra materiāla pārklājuma
Perforējuma veids TP (360° pilnībā perforēta caurule)
Perforējuma atvēruma laukums ≥50 cm²/m

Tips R2 SN4 un SN8 ar adita A tipa tekstila filtra materialu
Perforējuma veids TP (360° pilnībā perforēta caurule)
Perforējuma atvēruma laukums≥50 cm²/m

Tips R2 SN4 un SN8 ar paklaja tipa kokosa šķiedru filtra materiālu
Perforējuma veids TP (360° pilnībā perforēta caurule)
Perforējuma atvēruma laukums ≥50 cm²/m

Tips R2 SN8, perforējuma veids TP (360° pilniba perforeta caurule)
Perforējuma atvēruma laukums:
DN/OD 63÷160 mm≥50 cm²/m, DN/OD 200÷400 mm ≥150 cm²/m

Tips R2 SN8, perforējuma veids LP (180°±10° daleji perforēta caurule)
Perforējuma atvēruma laukums:
DN/OD 63÷160 mm≥50 cm²/m, DN/OD 200÷400 mm ≥150 cm²/m

Tips R2 SN8, perforējuma veids MP (≥120° daudzfunkcionāla caurule)
Perforējuma atvēruma laukums:
DN/OD 63÷160 mm ≥50 cm²/m, DN/OD 200÷400 mm ≥120 cm²/m
Tips R2 SN8, perforejuma veids UP (neperforeta transportešanas caurule)

Tips R3 SN8, perforējuma veids UP (neperforēta transportēšanas caurule)
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas
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EVOPIPES drenāžas polimērmaterialu cauruļu un 
aku produkcijas pielietojums un pieejamais klāsts

* - Pēc vajadzības EVODRAIN FLEX caurule piedāvājumā ir pieejama ar rūpnieciski pārklātu adīta A tipa tekstila filtra materiālu un paklāja tipa kokosa šķiedru filtra materiālu.
** - Pēc vajadzības uztvērējakas ar nosēddaļu DRC ir pieejamas ar šahtas aploces perforējuma zonu: 120°,180°, 360°.

Lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā, izmantojamās 
zemēs, parkos, skvēros 
un kūdru atradnēs

Būvlaukuma pagaidu
drenāžas sistēmas būvniecībā

Privāto, civilo, sabiedrisko un 
industriālo ēku (kompleksu) un 

to teritoriju būvniecibā

Sporta (stadionu) kompleksu un 
to teritoriju būvniecibā

Celiņu būvniecībā
(piem., gājēju ietvju,

trotuāru un veloceliņu u.c.)

Ostas un doku teritoriju 
būvniecībā Lidostas teritorijas būvniecībā Tuneļa būvniecībā Dzelzceļa būvniecībā

Atkritumu poligonu būvniecībā 
(virsējo gruntsūdeņu novadīšanā) Autoceļu būvniecībā

*EVODRAIN FLEX PVC caurule, tips R1, nominālā aploces stingruma klase SN4 un SN8, perforējuma veids: TP (360°)
Nominālais izmērs: DN/OD 50, 63 mm
*EVODRAIN FLEX HDPE caurule, tips R2, nominālā aploces stigruma klase SN4 un SN8, perforējuma veids: TP (360°)
Nominālais izmērs: DN/OD75, 90, 110, 125, 160 mm

No 22. lpp

EVODRAIN HARD HDPE caurule, tips R2, nominālā aploces stingruma klase SN8
Perforējuma veids: TP (360°), LP (180°±10°), MP (8120°), UP (neperforeta), nominālais izmērs: DN/OD 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm
EVODRAIN HARD PP-B caurule, tips R2, nominālā aploces stingruma klase SN8
Perforējuma veids: TP (360°), LP (180°±10°), MP (8120°), UP (neperforeta), nominālais izmērs: DN/OD 200, 250, 315, 400 mm

No 38. lpp

RIGID MULTI UV10 PP-B iztekas caurule, tips R3, nomināla aploces stingruma klase SN8, perforējuma veids: UP (neperforēta)
Nominālais izmērs: DN/OD 110, 160, 200, 250 mm No 60. lpp

Drenažas kontrolaka ar noseddalu CID
Nominālais izmērs (nosakāms pec šahtas serijas): CID400 - DN/OD 400 mm, CID - DN/ID 600 mm, CID1000 - DN/ID 1000 mm No 76. lpp

Drenažas segta tipa aka ar noseddalu CDC
Nominālais izmērs (nosakāms pec šahtas serijas): CDC400 - DN/OD 400 mm, CDC - DN/ID 600 mm, CDC1000 - DN/ID 1000 mm No 116. lpp

**Drenažas uztverejaka ar noseddalu DRC
Nominālais izmērs (nosakāms pec šahtas serijas): DRC400 - DN/OD 400 mm, DRC - DN/ID 600 mm, DRC1000 - DN/ID 1000 mm No 138. lpp

*EVODRAIN FLEX PVC caurule, tips R1, nominālā aploces stingruma klase SN4 un SN8, perforējuma veids: TP (360°)
Nominālais izmērs: DN/OD 50, 63 mm
*EVODRAIN FLEX HDPE caurule, tips R2, nominālā aploces stigruma klase SN4 un SN8, perforējuma veids: TP (360°)
Nominālais izmērs: DN/OD75, 90, 110, 125, 160 mm nominālais izmērs: DN/OD75, 90, 110, 125, 160 mm

No 22. lpp

EVODRAIN HARD HDPE caurule, tips R2, nominālā aploces stingruma klase SN8
Perforējuma veids: TP (360°), LP (180°±10°), MP (8120°), UP (neperforēta), nominālais izmērs: DN/OD 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm
EVODRAIN HARD PP-B caurule, tips R2, nominālā aploces stingruma klase SN8
Perforējuma veids: TP (360°), LP (180°±10°), MP (8120°), UP (neperforēta), nominālais izmērs: DN/OD 200, 250, 315, 400 mm
EVODRAIN HARD RF PP-B caurule, tips R2, nominālā aploces stingruma klase SN16
Perforējuma veids: TP (360°), LP (180°±10°), MP (8120°), UP (neperforēta), nominālais izmērs: DN/OD 160, 200, 250, 315, 400 mm

No 38. lpp

RIGID MULTI UV10 PP-B iztekas caurule, tips R3, nominālā aploces stingruma klase SN8, perforējuma veids: UP (neperforēta)
Nominālais izmērs: DN/OD 110, 160, 200, 250 mm No 60. lpp

Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID
Nominālais izmērs (nosakāms pēc šahtas sērijas): CID400 - DN/OD 400 mm, CID - DN/ID 600 mm, CID1000 - DN/ID 1000 mm No 76. lpp

Drenāžas segta tipa aka ar nosēddaļu CDC
Nominālais izmērs (nosakāms pēc šahtas sērijas): CDC400 - DN/OD 400 mm, CDC - DN/ID 600 mm, CDC1000 - DN/ID 1000 mm No 116. lpp

**Drenāžas uztverejaka ar nosēddaļu DRC
Nominālais izmērs (nosakāms pec šahtas sērijas): DRC400 - DN/OD 400 mm, DRC - DN/ID 600 mm, DRC1000 - DN/ID 1000 mm No 138. lpp

EVODRAIN HARD HDPE caurule, tips R2, nomināla aploces stingruma klase SN8
Perforējuma veids: TP (360°), LP (180°±10°), MP (8120°), UP (neperforeta), nominālais izmērs: DN/OD 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm
EVODRAIN HARD PP-B caurule, tips R2, nomināla aploces stingruma klase SN8
Perforējuma veids: TP (360°), LP (180°±10°), MP (8120°), UP (neperforeta), nominālais izmērs: DN/OD 200, 250, 315, 400 mm
EVODRAIN HARD RF PP-B caurule, tips R2, nomināla aploces stingruma klase SN16
Perforējuma veids: TP (360°), LP (180°±10°), MP (8120°), UP (neperforeta), nominālais izmērs: DN/OD 160, 200, 250, 315, 400 mm

No 38. lpp

RIGID MULTI UV10 PP-B iztekas caurule, tips R3, nominālā aploces stingruma klase SN8, perforējuma veids: UP (neperforēta)
Nominālais izmērs: DN/OD 110, 160, 200, 250 mm No 60. lpp

Drenažas kontrolaka ar noseddalu CID
Nominālais izmērs (nosakāms pēc šahtas sērijas): CID400 - DN/OD 400 mm, CID - DN/ID 600 mm, CID1000 - DN/ID 1000 mm No 76. lpp

Drenažas segta tipa aka ar noseddalu CDC
Nominālais izmērs (nosakāms pēc šahtas sērijas): CDC400 - DN/OD 400 mm, CDC - DN/ID 600 mm, CDC1000 - DN/ID 1000 mm No 116. lpp

**Drenažas uztvērējaka ar nosēddaļlu DRC
Nominālais izmērs (nosakāms pēc šahtas sērijas): DRC400 - DN/OD 400 mm, DRC - DN/ID 600 mm, DRC1000 - DN/ID 1000 mm No 138. lpp
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas
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Drenāžas maģistrālo cauruļvadu tīklu sistēmas apkope/tīrīšana 
ar hidrodinamiskās skalošanas metodi

Lai uzturētu drenāžas tīklus darba kārtībā to ekspluatācijas laikā, tiem ir jāveic regulāra apkope. Caurules skalo ar drenāžas apkopei 
paredzētu augstspiediena skalošanas iekārtu palīdzību, parasti izmanto hidrodinamisko skalošanas metodi. Ar hidrodinamisko 
skalošanas metodi drenāžas caurules tiek vienlaicīgi skalotas un tīrītas, izskalojot no tām dubļu nogulsnes un saknējumus.
Turklāt pieaugot strūklas galvas vibrācijai, pieaug trieciena spēka iedarbība uz caurules sieniņu, kas efektīvāk likvidē aizdambējumu 
un sakņojumu pa tās aploci. Hidrodinamiskās skalošanas darbības princips ar augstspiediena sūkni zem spiediena tiek padots 
skalošanas ūdens uz strūklas galvu, kas caur sprauslām virza ūdens strūklas ar reaktīvo spēku dzen uz priekšu strūklas galvu 
pretēji cauruļvada iebūves kritumam, ūdens strūklas cauruļvadā zem spiediena uzduļķo un aizskalo no tā nosēdumus.
Salīdzinot polimērmateriāla caurules ar cita materiāla caurulēm, polimērmateriāla caurulēm ir ļoti mazs raupjuma koeficients. 
Praksē šī īpašība izpaužas tā, ka samazinās cauruļvadu aizdambēšanās un ir vienkāršāk tās tīrīt, izmantojot skalošanas strūklas ar 
zemāku spiedienu.

Ieteikums!
Polimērmateriālu drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas skalošanai 
visefektīvāk ir izmantot lielus ūdens daudzumus virs 150 l/min ar 
mazu spiedienu līdz 50 bar.
Skalošanas (drenāžas maģistrālo cauruļvadu tīklu sistēmas 
tīrīšanas darbus) ar augstspiediena skalošanas strūklu veikt 
saskaņā ar LVS CEN/TR 14920 standartu. Saskaņā ar LVS 
CEN/TR 14920 standartu maksimāli pieļaujamais sistēmas 
skalošanas spiediens Pmax un minimāli pieļaujamais 
ūdens daudzums Qmin pie maksimāli pieļaujamā sistēmas 
skalošanas spiediena Pmax atkarībā no caurules tipa R un 
nominālās aploces stingruma klases SN ir:

Labi funkcionējoša drenāžu sistēma uzlabo aramzemes stāvokli un ir svarīgs priekšnoteikums augstai ražai. Drenētos laukos, 
ar funkcionējošu drenāžu sistēmu, augi dīgst un aug vienmērīgi. Samazinās zudumi, kuru cēlonis ir “slapjās vietas” vai lauku 
applūšana. Slapjiem laukiem funkcionējoša drenāžu sistēma ir sevišķi nepieciešama.

Produkts DN/OD , mm SN, kN/m² Caurules tips
Perforējuma 

veids
Pmax Qmin

EVODRAIN FLEX 

50, 63
SN4

R1

LP, MP, TP, UP 120 bar 80 l/min
75, 90, 110, 125, 160 R2
50, 63

SN8
R1

75, 90, 110, 125, 160 R2
EVODRAIN HARD 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 SN8 R2 LP, MP, TP, UP 120 bar 80 l/min
EVODRAIN HARD RF 160, 200, 250, 315, 400 SN16 R2 LP, MP, TP, UP 180 bar 80 l/min
RIGID MULTI UV10 110, 160, 200, 250 SN8 R3 UP 180 bar 80 l/min

Pirms

Pēc
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas
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EVOPIPES piedāvātā drenāžas polimērmateriālu cauruļu
produkcijas klāsta pārskats
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Caurules 
perforējuma 

veids

Caurules 
ūdens 

ieplūdes 
perforējuma 

atvēruma 
laukums

Caurules 
aploces 

stingruma 
nominālā 

klase 
SN, kN/m²

Caurules 
nominālais 

izmērs 
DN/OD, mm

Materiāls Apraksts
Produkts 

atbilst 
standartam

Izbūve 
veicama

saskaņā ar 
standartu

Caurules pieļaujamie
skalošanas (tīrīšanas) 

parametri

Spiediens 
Pmax

Caurplūde 
Qmin

R1 TP - 360° pilnībā 
perforēta caurule ≥50 cm²/m

SN4
50, 63 PVC Lokana caurule 

ruļļos DIN 4262-1 LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 120 bar 80 l/min

SN8

R1 TP - 360° pilnībā 
perforēta caurule ≥50 cm²/m

SN4
50, 63

PVC
Poliestera 

dzija

Lokana caurule 
ruļļos ar adīta A 
tipa tekstila filtra 
materiālu

DIN 4262-1
LVS EN 13252+A1
ASTM D 6707-06

LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 120 bar 80 l/min

SN8

R1 TP - 360° pilnībā 
perforēta caurule ≥50 cm²/m

SN4
50, 63

PVC 
Kokosa 
šķiedra

Lokana caurule 
ruļļos ar paklāja tipa 
kokosa šķiedru filtra 
materiālu

DIN 4262-1
Produkta tehniskai 
datu lapai TDS

LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 120 bar 80 l/min

SN8

R2 TP - 360° pilnībā 
perforēta caurule ≥50 cm²/m

SN4 75, 90, 
110, 125, 160 HDPE Lokana caurule 

ruļļos DIN 4262-1 LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 120 bar 80 l/min

SN8

R2 TP - 360° pilnībā 
perforēta caurule ≥50 cm²/m

SN4
75, 90, 

110, 125, 160

HDPE
Poliestera 

dzija

Lokana caurule 
ruļļos ar adīta A 
tipa tekstila filtra 
materiālu

DIN 4262-1
LVS EN 13252+A1
ASTM D 6707-06

LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 120 bar 80 l/min

SN8

R2 TP - 360° pilnībā 
perforēta caurule ≥50 cm²/m

SN4
75, 90, 

110, 125, 160

HDPE
Kokosa 
šķiedra

Lokana caurule 
ruļļos ar paklāja tipa 
kokosa šķiedru filtra 
materiālu

DIN 4262-1
Produkta tehniskai 
datu lapai TDS

LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 120 bar 80 l/min

SN8

R2 TP - 360° pilnībā 
perforēta caurule ≥50 cm²/m SN8 63, 75, 90, 

110, 125, 160 HDPE Stingra caurule 
stangās DIN 4262-1 LVS EN 1610 120 bar 80 l/min

R2 TP - 360° pilnībā 
perforēta caurule ≥150 cm²/m SN8 200, 250,

315, 400 PP-B
Stingra caurule 
stangās ar gumijas 
blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-
3+A1

LVS CEN/TR 1046 120 bar 80 l/min

R2
LP – 180°±10° 

daļēji perforēta 
caurule

≥50 cm²/m SN8 63, 75, 90, 
110, 125, 160 HDPE

Stingra caurule 
stangās ar gumijas 
blīvgredzenu un 
marķētu caurules 
virsotni (perforētājā 
zonā) ar dubultlīniju

DIN 4262-1 LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 120 bar 80 l/min

R2
LP – 180°±10° 

daļēji perforēta 
caurule

≥150 cm²/m SN8 200, 250,
315, 400 PP-B

Stingra caurule 
stangās ar gumijas 
blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-
3+A1

LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 120 bar 80 l/min

R2
MP – ≤120°zonā 
perforēta daudz

funkcionāla 
caurule

≥50 cm²/m SN8 63, 75, 90, 
110, 125, 160 HDPE

Stingra caurule 
stangās ar gumijas 
blīvgredzenu un 
marķētu caurules 
virsotni (perforētājā 
zonā) ar dubultlīniju

DIN 4262-1 LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 120 bar 80 l/min

R2
MP – ≤120°zonā 
perforēta daudz

funkcionāla 
caurule

≥120 cm²/m SN8 200, 250,
315, 400 PP-B

Stingra caurule 
stangās ar gumijas 
blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-
3+A1

LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 120 bar 80 l/min

R2
UP – neperforēta 

šķidruma 
transportēšanas 

caurule

nav SN8 63, 75, 90, 
110, 125, 160 HDPE

Stingra caurule 
stangās ar gumijas 
blīvgredzenu

DIN 4262-1 LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 120 bar 80 l/min

R2
UP – neperforēta 

šķidruma 
transportēšanas 

caurule

nav SN8 200, 250,
315, 400 PP-B

Stingra caurule 
stangās ar gumijas 
blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-
3+A1

LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 120 bar 80 l/min

R2 TP - 360° pilnībā 
perforēta caurule ≥150 cm²/m SN16 160, 200,

250, 315, 400 PP-B
Stingra caurule 
stangās ar gumijas 
blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-
3+A1

LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 180 bar 80 l/min

R2
LP – 180°±10° 

daļēji perforēta 
caurule

≥150 cm²/m SN16 160, 200,
250, 315, 400 PP-B

Stingra caurule 
stangās ar gumijas 
blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-
3+A1

LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 180 bar 80 l/min

R2
MP – ≤120°zonā 
perforēta daudz

funkcionāla 
caurule

≥120 cm²/m SN16 160, 200,
250, 315, 400 PP-B

Stingra caurule 
stangās ar gumijas 
blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-
3+A1

LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 180 bar 80 l/min

R2
UP – neperforēta 

šķidruma 
transportēšanas 

caurule

nav SN16 160, 200,
250, 315, 400 PP-B

Stingra caurule 
stangās ar gumijas 
blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-
3+A1

LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 180 bar 80 l/min

R3
UP – neperforēta 

šķidruma 
transportēšanas 

caurule

nav SN8 110, 160, 200, 
250 PP-B

Stingra caurule 
stangās ar gumijas 
blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-2

LVS EN 1610
LVS CEN/TR 1046 180 bar 80 l/min
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

DRENĀŽAS CAURUĻU IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Ceļu būvniecībā zem:

Dzelzceļu 
būvniecībā 

zem vilcienu 
un tramvaju 

ceļiem

Tuneļu
būvniecībā

Lidostas
teritorijas

būvniecībā

Ostas, doku
teritorijas

būvniecībā

Atkritumu
poligonos

virsejo
gruntsudenu
novadišana

Civilajā, 
sabiedriskajā, 
industriālajā 
ēku, sporta 
kompleksu 

un to 
teritoriju 

būvniecībā

Lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā 

izmantojamās 
zemēs, parkos, 

skvēros un kūdru 
atradnēs

ietvēm un 
trotuāriem, 

kā arī 
veloceliņiem 

rajona (novada) 
un vietējās 

nozīmes ceļu 
brauktuvēm

valsts un 
pilsētas 
nozīmes 
autoceļu 

maģistrāles 
brauktuvēm

jā nē nē nē nē nē nē jā jā jā

jā jā jā nē nē nē nē jā jā jā

jā nē nē nē nē nē nē jā jā jā

jā jā jā nē nē nē nē jā jā jā

jā nē nē nē nē nē nē jā jā jā

jā jā jā nē nē nē nē jā jā jā

jā nē nē nē nē nē nē jā jā jā

jā jā jā nē nē nē nē jā jā jā

jā nē nē nē nē nē nē jā jā jā

jā jā jā nē nē nē nē jā jā jā

jā nē nē nē nē nē nē jā jā jā

jā jā jā nē nē nē nē jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā jā jā
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas
IE

VA
D

S

Produkts
Akas 

apzīmējums 
un tās tips

Akas 
šahtas 
perfo-
rējuma 
zona

(ūdens 
ieplūdes 

perfo-
rējuma 

laukums)

Akas 
šahtas 

nominālais 
izmērs DN, 

mm

Akas 
nosēd-
daļas

garums*, 
mm

Akas pamatnes 
risinājums

Aka ir 
savienojama 
(savietojama) 

ar 
DN/OD sērijas 

caurulēm

Iespējamais akas 
pievienojuma 

nominālais izmērs 
DN, mm

Akas lūkas pārsedzes risinājums 
(izpildījums)

Izvada Izvada

CID400 nav

DN/OD400 400
Ar DN400 mm 
PP pamatni

EVODRAIN FLEX R1 
tipa SN4

EVODRAIN FLEX R1 
tipa SN8

EVODRAIN FLEX R2 
tipa SN4

EVODRAIN FLEX R2
tipa SN8

EVODRAIN HARD R2 
tipa SN8

EVODRAIN HARD RF 
R2 tipa SN16

RIGID MULTI UV10 R3 
tipa SN8

110÷250 110÷250

DN400 mm PP vāks

CID400/315D nav
DN315 mm ķeta rāmis ar vāku klase 
D 400 (LVS EN 124-2) un teleskopu 
DN315 mm

CID600A nav

DN/ID600 400

Ar 700x700 mm PP 
pamatnes plāksni

110÷315 110÷315

DN600 mm dz/betona vāks klase A 15 
(LVS EN 124-4)

CID600B nav
DN600 mm dz/betona vāks klase B 125 
(LVS EN 124-4)

CID600D nav

DN600 mm ķeta rāmis ar vāku klase 
D 400 (LVS EN 124-2) un DN700 mm 
dz/betona augstuma regulēšanas 
gredzens** ar DN700 mm 
dz/betona atbalsta gredzenu

CID600AC nav

Ar DN 600 mm 
dz/betona pamatni

DN600 mm dz/betona vāks klase A 15 
(LVS EN 124-4)

CID600BC nav
DN600 mm dz/betona vāks klase B 125 
(LVS EN 124-4)

CID600DC nav

DN600 mm ķeta rāmis ar vāku klase 
D 400 (LVS EN 124-2) un DN700 mm 
dz/betona augstuma regulēšanas 
gredzens** ar DN700 mm 
dz/betona atbalsta gredzenu

CID1000/600A nav

DN/ID1000 400

Ar 1200x1200 mm 
PP pamatnes plāksni

110÷400 110÷400

DN600 mm dz/betona vāks klase A 
15 (LVS EN 124-4) ar DN1000 mm  dz/
betona pārseguma balstu

CID1000/600B nav
DN600 mm dz/betona vāks klase B 
125 (LVS EN 124-4) ar DN1000 mm  dz/
betona pārseguma balstu

CID1000/600D nav

DN600 mm ķeta rāmis ar vāku klase 
D 400 (LVS EN 124-2) un DN 700 mm 
dz/betona augstuma regulēšanas 
gredzens** ar DN1000 mm dz/betona 
pārseguma balsts

CID1000B nav
DN1000 mm dz/betona vāks klase B 
125 (LVS EN 124-4)

CID1000/600AC nav

Ar DN1000 mm 
dz/betona pamatni

DN600 mm dz/betona vāks klase A 
15 (LVS EN 124-4) ar DN1000 mm  dz/
betona pārseguma balstu

CID1000/600BC nav
DN600 mm dz/betona vāks klase B 
125 (LVS EN 124-4) ar DN1000 mm  dz/
betona pārseguma balstu

CID1000/600DC nav

DN600 mm ķeta rāmis ar vāku klase 
D 400 (LVS EN 124-2) un DN 700 mm 
dz/betona augstuma regulēšanas 
gredzens** ar DN1000 mm dz/betona 
pārseguma balsts

CID1000BC nav
DN1000 mm dz/betona vāks klase B 
125 (LVS EN 124-4)

Drenāžas 
kontrolaka 

ar nosēddaļu CID

EVOPIPES piedāvātā drenāžas polimērmateriālu aku 
ar nosēddaļu produkcijas klāsta pārskats
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Izbūvējama drenāžas
sistēma vietās kur:

DRENĀŽAS CAURUĻU IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Ceļu būvniecībā zonās

Dzelzceļu 
būvniecībā

Lidostas
teritorijas

būvniecībā

Ostas, doku
teritorijas

būvniecībā

Atkritumu
poligonu 
teritorijas 

būvniecībā

Civilajā, 
sabiedriskajā, 
industriālajā 
ēku, sporta 
kompleksu 

un to 
teritoriju 

būvniecībā

Lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā 

izmantojamās 
zemēs, parkos, 

skvēros un kūdru 
atradnēs

Bez 
transporta
slodzēm

Ar 
transporta 
slodzēm

1) Drenāžas kolektora garenslīpums 
vai ūdens plūsmas ātrums kolektorā 
samazinās līdz minimāli pieļaujamajam 
lielumam.

2) Vienā mezglā jāsavieno vairāki 
drenāžas kolektori, kā arī vietās kur krasi 
(strauji) tiek mainīts drenāžas maģistrālo 
kolektoru trases virziens.

3) Drenāžas kolektora trases pagrieziena 
leņķis ir lielāks par 60°.

jā nē nē nē nē jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

* - Pēc pasūtījuma nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu atbilstoši konkrēta būvprojekta tehniskās specifikācijas dokumentācijas prasībām;
** - DN 700 mm dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens ir izbūvējams (uzstādams) pēc vajadzības.

Piezīme: Drenāžas akas ar nosēddaļu var izbūvēt visās grunts grupās (G1 - nesaistīga smilts un grants, G2 – viegli saistīga smilts un grants, G3 – sastīgas jauktas gruntis un 
rupja smilts un G4 – saistīgas grunts piem., māls, saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta A. pielikumu) pat dziļos biogēnos grunts tipos – kur kūdra, dūņas vai sapropelis 
ir dziļāks par 2,0 m. Aku izbūve veicama saskaņā ar LVS EN 1610 un LVS CEN/TR 1046 standartā izvirzītajām prasībām un spēkā esošajiem būvnormatīviem un citiem 
normatīvajiem aktiem būvniecībā, meliorācijā (drenāžas tīklu pārvaldītāja izdotajiem tehniskiem noteikumiem) un vides aizsardzības jomā, kā arī ceļu un dzelzceļu 
pārvaldītāja izdotajiem tehniskiem noteikumiem.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas
IE

VA
D

S

Produkts
Akas apzīmējums 

un tās tips

Akas 
šahtas 
perfo-
rējuma 
zona

(ūdens 
ieplūdes 

perfo-
rējuma 

laukums)

Akas 
šahtas 

nominālais 
izmērs DN, 

mm

Akas 
nosēd-
daļas

garums*, 
mm

Akas pamatnes 
risinājums

Aka ir savienojama 
(savietojama) ar 
DN/OD sērijas 

caurulēm

Iespējamais akas 
pievienojuma 

nominālais izmērs 
DN, mm

Akas lūkas pārsedzes risinā-
jums (izpildījums)

Izvada Izvada

CDC400 nav DN/OD400 400
Ar DN400 mm 
PP pamatni

EVODRAIN FLEX R1 
tipa SN4

EVODRAIN FLEX R1 
tipa SN8

EVODRAIN FLEX R2 
tipa SN4

EVODRAIN FLEX R2 
tipa SN8

EVODRAIN HARD R2 
tipa SN8

EVODRAIN HARD RF R2 
tipa SN16

RIGID MULTI UV10 R3 
tipa SN8

110÷250 110÷250 DN400 mm PP vāks

CDC600 nav
DN/ID600 400

Ar 700x700 mm 
PP pamatnes plāksni

110÷315 110÷315 DN600 mm dz/betona vāks

CDC600C nav
Ar DN 600 mm 
dz/betona pamatni

CDC1000/600 nav

DN/ID1000 400

Ar 1200x1200 mm 
PP pamatnes plāksni

110÷400 110÷400

DN600 mm dz/betona vāks klase ar 
DN1000 mm dz/betona pārseguma 
balstu

CDC1000 nav DN1000 mm dz/betona vāks

CDC1000/600C nav

Ar DN1000 mm 
dz/betona pamatni

DN600 mm dz/betona vāks klase ar 
DN1000 mm dz/betona pārseguma 
balstu

CDC1000C nav DN1000 mm dz/betona vāks

DRC400120 120° (≥88 
cm²/m)

DN/OD400 400
Ar DN400 mm PP 
pamatni

EVODRAIN FLEX R1 
tipa SN4

EVODRAIN FLEX R1 
tipa SN8

EVODRAIN FLEX R2 
tipa SN4

EVODRAIN FLEX R2 
tipa SN8

EVODRAIN HARD R2 
tipa SN8

EVODRAIN HARD RF R2 
tipa SN16

RIGID MULTI UV10 R3 
tipa SN8

110÷250 110÷250 DN400 mm PP vāksDRC400180 180° (≥112 
cm²/m)

DRC400360 360° (≥210 
cm²/m)

DRC600120A 120° (≥88 
cm²/m)

DN/ID600 400

Ar 700x700 mm PP 
pamatnes plāksni

110÷315 110÷315 DN600 mm dz/betona vāks

DRC600180A 180° (≥112 
cm²/m)

DRC600360A 360° (≥210 
cm²/m)

DRC600120AC 120° (≥88 
cm²/m)

Ar DN 600 mm dz/
betona pamatni

DRC600180AC 180° (≥112 
cm²/m)

DRC600360AC 360° (≥210 
cm²/m)

DRC1000/600120A 120° (≥88 
cm²/m)

DN/ID1000 400

Ar 1200x1200 mm PP 
pamatnes plāksni

110÷400 110÷400

DN600 mm dz/betona vāks klase ar 
DN1000 mm dz/betona pārseguma 
balstu

DRC1000/600180A 180° (≥112 
cm²/m)

DRC1000/600360A 360° (≥210 
cm²/m)

DRC1000/600120AC 120° (≥88 
cm²/m)

DRC1000/600180AC 180° (≥112 
cm²/m)

DRC1000/600360AC 360° (≥210 
cm²/m)

DRC1000120B 120° (≥88 
cm²/m)

Ar DN1000 mm dz/
betona pamatni

DN1000 mm dz/betona vāks

DRC1000180B 180° (≥112 
cm²/m)

DRC1000360B 360° (≥210 
cm²/m)

DRC1000120BC 120° (≥88 
cm²/m)

DRC1000180BC 180° (≥112 
cm²/m)

DRC1000360BC 360° (≥210 
cm²/m)

Drenāžas segtā 
tipa aka ar 

nosēddaļu CDC

Drenāžas 
uztvērējaka ar 

nosēddaļu DRC

EVOPIPES piedāvātā drenāžas polimērmateriālu aku 
ar nosēddaļu produkcijas klāsta pārskats
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Izbūvējama drenāžas
sistēma vietās kur:

DRENĀŽAS CAURUĻU IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Ceļu būvniecībā zonās

Dzelzceļu 
būvniecībā

Lidostas
teritorijas

būvniecībā

Ostas, doku
teritorijas

būvniecībā

Atkritumu
poligonu 
teritorijas 

būvniecībā

Civilajā, 
sabiedriskajā, 
industriālajā 
ēku, sporta 
kompleksu 

un to 
teritoriju 

būvniecībā

Lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā 

izmantojamās 
zemēs, parkos, 

skvēros un kūdru 
atradnēs

Bez 
transporta
slodzēm

Ar 
transporta 
slodzēm

1) Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu 
iebūve traucētu zemes izmantošanai.

2) Drenāžas garenslīpums vai ūdens 
plūsmas ātrums kolektorā samazinās 
līdz minimāli pieļaujamajam lielumam.

3) Vienā mezglā jāsavieno vairāki 
drenāžas kolektori, kā arī vietās kur 
krasi (strauji) tiek mainīts drenāžas 
maģistrālo kolektoru trases virziens.

4) Drenāžas kolektora trases 
pagrieziena leņķis ir lielāks par 60°.

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

1) Ir plašas un izteiktas ieplakas to 
zemākajā vietā, kur virszemes ūdens 
notece drenāžas uztvērējakai ar 
nosēddaļu var pieplūst pa dabiski slīpu, 
planētu zemes virsu vai pievadvagu.

2) Var nodrošināt ūdens pieteces 
uztveršanu no grāvjiem 
(konturgrāvjiem, ceļa grāvjiem).

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā jā jā jā jā jā jā jā

jā nē jā jā jā jā jā jā

jā nē jā jā jā jā jā jā

jā nē jā jā jā jā jā jā

jā nē jā jā jā jā jā jā

jā nē jā jā jā jā jā jā

jā nē jā jā jā jā jā jā

jā nē jā jā jā jā jā jā

jā nē jā jā jā jā jā jā

jā nē jā jā jā jā jā jā

jā nē jā jā jā jā jā jā

jā nē jā jā jā jā jā jā

* - Pēc pasūtījuma nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu atbilstoši konkrēta būvprojekta tehniskās specifikācijas dokumentācijas prasībām;
** - DN 700 mm dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens ir izbūvējams (uzstādams) pēc vajadzības.

Piezīme: Drenāžas akas ar nosēddaļu var izbūvēt visās grunts grupās (G1 - nesaistīga smilts un grants, G2 – viegli saistīga smilts un grants, G3 – sastīgas jauktas gruntis un 
rupja smilts un G4 – saistīgas grunts piem., māls, saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta A. pielikumu) pat dziļos biogēnos grunts tipos – kur kūdra, dūņas vai sapropelis 
ir dziļāks par 2,0 m. Aku izbūve veicama saskaņā ar LVS EN 1610 un LVS CEN/TR 1046 standartā izvirzītajām prasībām un spēkā esošajiem būvnormatīviem un citiem 
normatīvajiem aktiem būvniecībā, meliorācijā (drenāžas tīklu pārvaldītāja izdotajiem tehniskiem noteikumiem) un vides aizsardzības jomā, kā arī ceļu un dzelzceļu 
pārvaldītāja izdotajiem tehniskiem noteikumiem.
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DN/OD sērijas EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa TP (360°) veida SN4 caurule bez filtra materiāla pārklājuma 32

DN/OD sērijas EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa TP (360°) veida SN4 caurule ar A tipa adīta tekstila filtra materiāla 
pārklājumu
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DN/OD sērijas EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa TP (360°) veida SN4 caurule ar paklāja tipa kokosa šķiedru filtra 
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DN/OD sērijas EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa TP (360°) veida SN8 caurule bez filtra materiāla pārklājuma 35

DN/OD sērijas EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa TP (360°) veida SN8 caurule ar A tipa adīta tekstila filtra 
materiāla pārklājumu

36
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CID400 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷250 110÷250

CID600 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷315 110÷315
CID1000 iespējamais

pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷400 110÷400

CDC400 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷250 110÷250
CDC600 iespējamais

pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷315 110÷315
CDC1000 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷400 110÷400

DRC400 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷250 110÷250

DRC600 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷315 110÷315
DRC1000 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷400 110÷400

DRENĀŽAS KONTROLAKA AR
NOSĒDDAĻU CID

DRENĀŽAS SEGTĀ TIPA AKA AR 
NOSĒDDAĻU CDC

DRENĀŽAS UZTVĒRĒJAKA AR NOSĒDDAĻU DRC
(iespejama šahtas aploces perforejuma zona 120°,180°, 360°)

No 76. lpp No 116. lpp No 138. lpp

Būvlaukuma pagaidu
drenāžas sistēmas būvniecībā

Atkritumu poligonu teritorijas 
būvniecibā (Virsējo gruntsūdeņu 

novadīšanā)

Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, 
izmantojamās zemēs, parkos, 

skvēros un kūdru atradnēs

Privāto, civilo, sabiedrisko un 
industriālo ēku (kompleksu) 
un to teritoriju būvniecibā

Sporta (stadionu) kompleksu
un to teritoriju būvniecibā

Satiksmes ceļu būvniecibā

Ar transporta 
satiksmes slodzi

Bez transporta
satiksmes slodzes
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 caurules

 EVODRAIN FLEX TP veida 360° pilnībā perforētā R1/R2 tipa SN4/SN8 caurule ir pieejama šādā standarta izpildījumā:

Tehniskā informācija

Standarti

• bez filtra materiāla pārklājuma;
• ar A tipa tekstila filtra materiāla pārklājumu;
• ar kokosa šķiedru filtra materiāla pārklājumu.

EVODRAIN FLEX DN/OD 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm R1/R2 tipa SN4 drenāžas caurule
Mehāniskie raksturlielumi Testa metodes
Aploces stingrums R1/R2 tipa caurulei >4 kN/m² LVS EN 9969

Triecienizturība (pieaugošās slodzes metode) Belzeņa tips d90, svars (0,8±0,005) kg, Hmin = 0,8 m, H50 >1,20 m, pie (±0±1) °C LVS EN 1411

EVODRAIN FLEX DN/OD 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm R1/R2 tipa SN8 drenāžas caurule
Mehāniskie raksturlielumi Testa metodes
Aploces stingrums R1/R2 tipa caurulei >8 kN/m² LVS EN 9969

Triecienizturība (pieaugošās slodzes metode) Belzeņa tips d90, svars (0,8±0,005) kg, Hmin = 0,8 m, H50 >1,20 m, pie (±0±1) °C LVS EN 1411

Caurule atbilst:

DIN 4262-1 Caurules un veidgabali pazemes drenāžas sistēmām ceļu būvei un apakšzemes būvēm 
1. daļa: caurules, veidgabali un to savienojumi no PVC-U, PP un PE

Ģeometriskie izmēri saskaņā ar:
LVS EN 3126 Plastmasas cauruļvadu sistēmas - Plastmasas sastāvdaļas - Izmēru noteikšana
Mehāniskās īpašības saskaņā ar:
LVS EN ISO 9969 Termoplastikas caurules. Aploces stinguma noteikšana
LVS EN 9967 Termoplastikas caurules. Šļūdes koeficienta noteikšana

LVS EN 1411 Plastmasas cauruļvadu un kanālu sistēmas - Termoplasta caurules - Pieaugošas slodzes metode ārējo triecienu 
pretestības noteikšanai

A tipa tekstila filtra materiāls atbilst:
ASTM D6707-06 Standarta specifikācija riņķveida cirkulārās - adīšanas ģeotekstilmateriāla izmantošanai segtās drenāžas sfērās¹
LVS EN 13252 Ģeotekstīlijas un ģeotekstīliju izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai drenāžas sistēmās
Fizikālās īpašības:
ASTM D3887-96 Standarta specifikācija pielaidēm attiecībā uz adītiem audumiem
LVS EN ISO 9863-1 Ģeosintētiskie izstrādājumi - Biezuma noteikšana pie norādītiem spiedieniem - 1.daļa: Atsevišķi slāņi

LVS EN ISO 9864 Ģeosintētiskie izstrādājumi - Testēšanas metode ģeotekstilu un tiem radniecīgu izstrādājumu laukuma svara 
noteikšanai

Mehāniskās īpašības:
ASTM D4751-12 Standarta testa metode raksturīgā atvēruma lieluma noteikšanai ģeotekstlmateriālam
LVS EN ISO 12956 Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi. Raksturīgāko atveru lielumu noteikšana

ASTM D6241-14 Standarta testa metode statiskās caurdures stiprības noteikšanai ģeotekstilmateriālam un tiem radnieciskie 
izstrādājumi izmantojot 50mm uzgali¹

LVS EN ISO 12236 Ģeosintētiskie izstrādājumi. Statiskais caurdures tests (CBR tests)

ASTM D3786 / D3786M – 13 Standarta testa metode pāraušanas spēka noteikšana tekstilmateriāla audumam – plīsuma metode ar membrānas 
pārbaudes iekārtu

LVS EN ISO 13938-2 Tekstilizstrādājumi - Izstrādājumu plīšanas īpašības - 2.daļa: Plīšanas spēka un plīšanas izplešanās noteikšana ar 
pneimatisko metodi

Hidrauliskās īpašības:
ASTM D4491 / D4491M – 15 Standarta testa metode ūdens caurlaidības noteikšanai caur ģeotekstilmateriālu vadītspēju¹

LVS EN ISO 11058 Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi. Ūdens caurlaidības raksturojuma noteikšana 
perpendikulāri plaknei, bez slodzes

ASTM D737-04 Standarta testa metode gaisa caurlaidības noteikšanai ģeotekstilmateriāla audumam
LVS EN ISO 9237 Tekstilizstrādājumi - Izstrādājumu gaisa caulaidības noteikšana
Paklāja tipa kokosa šķiedru filtra materiāls atbilst:
Ražotāja tehniskajām specifikācijām, kas atspoguļoti ražotāja izdotajā produkta tehniskajā datu lapā

EV
O

D
RA

IN
 F

LE
X



24 POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 caurules ir pieejamas ar perforējuma veidu TP – 360° pilnībā perforēta caurule.

EVODRAIN FLEX R1 tipa SN4/SN8 caurules ar diametru DN/OD 50, 63 mm standarta izpildījumā ir pieejamas 50 m garos ruļļos.*

EVODRAIN FLEX R2 tipa SN4/SN8 caurules ar diametru no DN/OD 75 līdz 125 mm ieskaitot standarta izpildījumā ir pieejamas 
50 m garos ruļļos, bet caurules ar diametru DN/OD 160 mm standarta izpildījumā ir pieejama 25 m garos ruļļos.*

TP veida (360° pilnībā perforētas)  EVODRAIN  FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 
caurules savienojuma veidgabalu aksesuāri (dubultā uzmava, līkumi un 
T-veida veidgabali utt.,) ir aprīkoti ar iekšējiem fiksatoriem, kas nodrošina ciešu 
savienojumu ar cauruli.

Perforējuma veids

Cauruļu garumi

Cauruļu savienošana

*  Citi ruļļa garumi ir pieejami pēc pasūtījuma.

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 caurulei ar nominālo izmēru DN/OD 50, 63, 75, 110, 125 mm:

Ūdens ieplūdes atvērumu 
laukums ≥ 50 cm2/m

Perforējuma atvērumu platums ir 1,20 mm;

EVODRAIN FLEX R2 tipa SN4/SN8 caurulei ar nominālo izmēru DN/OD 90 un 160 mm:

Perforējuma atvērumu platums ir 1,40 mm.

Perforācija

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa caurules nominālie izmēri atbilst DN/OD sērijai

EVODRAIN FLEX R1 tipa caurulei pēc ārējā diametra OD: 50 un 63 mm;

EVODRAIN FLEX R2 tipa caurulei pēc ārējā diametra OD: 75, 90, 110, 125 un 160 mm.

Ūdens ieplūdes perforējuma atvērumu ģeometrija

Ūdens ieplūdes perforējuma atvērumiem ir iegriezuma for-
ma. Perforējuma iegriezumi ūdens ieplūšanai ir veidoti cau-
rulei tā, ka to novietojuma atstatuma attālums vienam no 
otra netraucētu ūdens ieplūšanu caurulē un ūdens plūsmu 
tajā. Perforējuma zonas aktīvā laukuma lielā virsma nodro-
šina ātru un efektīvu grunts nosusināšanu. Augsta perforē-
juma atvērumu ieplūdes zona nodrošina optimālu ūdens 
ieplūdi caurulē. Ūdens ieplūdes perforējuma atvērumi ir 
novietoti perpendikulāri attiecībā pret caurules asi. Ūdens 
ieplūdes atvērumi ir novietoti gofrējuma profila iedobē. 
Caurules gofrētās sieniņas uzbūves struktūra un ūdens ie-
plūdes atvērumu novietojums gofrējuma profila iedobē pa-
sargā un samazina ūdens ieplūdes atvērumu aizbloķēšanās 
iespējas tranšejā izbūves laikā.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Visas EVOPIPES polimērmateriālu drenāžas caurules pārbauda EVOPIPES fizikāli 
mehānisko īpašību laboratorijā. Produktu sertifikācija tiek iegūta atbilstoši kon-
krētiem nacionālajiem un starptautiskajiem standartiem.

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 caurulēm no polimērmateriāla piemīt 
izcila noturība pret visām augsnē parasti sastopamajām ķīmiskajām vielām pat 
koncentrētā veidā. Atbilstoši ISO/TR 10358 EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 
drenāžas caurulēm un savienojuma aksesuāriem ir ķīmiskā pretestība starp 
pH2 - skāba vide un pH12 - sārmaina vide.

Testēšana

Ķīmiskā pretestība

Sertifikācija

Krāsa

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa caurulei 
bez filtra materiāla pārklājuma

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa caurulei 
ar A tipa adīta tekstila filtra 

materiāla pārklājumu

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa caurulei
 ar kokosa šķiedru materiāla paklāja tipa 

filtra pārklājumu

Ar nominālo aploces stingrības klasi SN4 (kN/m²)

*Standarta izpildījumā R1 tipa caurulēm ar
nominālo izmēru DN/OD 50, 63 mm krāsa 
ir melna, bet R2 tipa caurulēm ar nominālo 
izmēru DN/OD 75, 90, 110, 125 un 160 mm 
standarta izpildījumā caurules ārējā slāņa krāsa 
ir zila un caurules iekšējā gludā virsmas slāņa 
krāsa ir melna.

Standarta izpildījumā A tipa adītā tekstila filtra 
materiāla krāsa ir balta.
*Standarta izpildījumā R1 tipa caurulēm ar
nominālo izmēru DN/OD 50, 63 mm krāsa 
ir melna, bet R2 tipa caurulēm ar nominālo 
izmēru DN/OD 75, 90, 110, 125 un 160 mm 
standarta izpildījumā caurules ārējā slāņa krāsa 
ir zila un caurules iekšējā gludā virsmas slāņa 
krāsa ir melna.

Standarta izpildījumā paklāja tipa kokosa 
šķiedru filtra materiāla krāsa ir dabīga kokosa 
šķiedru toņu krāsā.
*Standarta izpildījumā R1 tipa caurulēm ar
nominālo izmēru DN/OD 50, 63 mm krāsa 
ir melna, bet R2 tipa caurulēm ar nominālo 
izmēru DN/OD 75, 90, 110, 125 un 160 mm 
standarta izpildījumā caurules ārējā slāņa krāsa 
ir zila un caurules iekšējā gludā virsmas slāņa 
krāsa ir melna.

Ar nominālo aploces stingrības klasi SN8 (kN/m²)

*Standarta izpildījumā R1 tipa caurulēm ar
nominālo izmēru DN/OD 50, 63 mm krāsa 
ir melna, bet R2 tipa caurulēm ar nominālo 
izmēru DN/OD 75, 90, 110, 125 un 160 mm 
standarta izpildījumā caurules ārējā slāņa un 
caurules iekšējā gludā virsmas slāņa krāsa ir 
melna.

Standarta izpildījumā A tipa adītā tekstila filtra 
materiāla krāsa ir balta.
*Standarta izpildījumā R1 tipa caurulēm ar
nominālo izmēru DN/OD 50, 63 mm krāsa 
ir melna, bet R2 tipa caurulēm ar nominālo 
izmēru DN/OD 75, 90, 110, 125 un 160 mm 
standarta izpildījumā caurules ārējā slāņa un 
caurules iekšējā gludā virsmas slāņa krāsa ir 
melna.

Standarta izpildījumā paklāja tipa kokosa 
šķiedru filtra materiāla krāsa ir dabīga kokosa 
šķiedru toņu krāsā.
*Standarta izpildījumā R1 tipa caurulēm ar
nominālo izmēru DN/OD 50, 63 mm krāsa 
ir melna, bet R2 tipa caurulēm ar nominālo 
izmēru DN/OD 75, 90, 110, 125 un 160 mm 
standarta izpildījumā caurules ārējā slāņa un 
caurules iekšējā gludā virsmas slāņa krāsa ir 
melna.

*Citas krāsas caurules ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Atbilstības novērtēšanas atzinumu izsniedza neatkarīga trešā puse BUREAU VERITAS LATVIA veicot 
auditu un izvērtējot produkta atbilstību standarta DIN 4262-1 prasībām.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu R1 un R2 tipa SN4/SN8 caurules ir paredzētas izmantošanai slēgtās horizontālās (nosusināšanas un apūdeņo-
šanas) meliorācijas sistēmas izbūvei tam paredzētajās zemēs.

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 cauruļu pielietošana drenāžas cauruļvadu sistēmās

• Lauksaimniecības un mežsaimniecības drenāžas sistēmas infrastruktūras izbūvē;
• Jumta dārzos un zaļos jumtos;
• Kūdras atradņu nosusināšanas sistēmas infrastruktūras būvniecībā;
• Inženiertīklu būvju infrastruktūrā - elektronisko sakaru, enerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales, kā arī  
 hidrotehniskajās (dambju un krasta aizsardzības sistēmas) būvēs;
• Būvlaukumu pagaidu drenāžas sistēmas infrastruktūras izbūvē;
• Apdzīvotu privātmāju un daudzdzīvokļu namu, sabiedrisko un industriālo teritoriju rajonu infrastruktūras būvniecībā;
• Izklaides, atpūtas būvju un to teritoriju kompleksu infrastruktūras būvniecībā - golfa laukumos, skvēros, parkos, ainavu  
 aprīkošanā un citu apstādījumu teritorijas;
• Sporta objektu, stadionu un to teritoriju kompleksu infrastruktūras būvniecībā;
• Atkritumu poligonu infrastruktūras būvniecībā - bāzes drenāžas ierīkošanā, noteku un gruntsūdens kvalitātes drenu  
 monitoringa tīklos, noteku novadīšanai atkritumu poligonos virs nosedzošās membrānas, bet zem tās – kā gāzu   
 ventilēšanas un to savākšanas tīklos;
• Ceļu būves infrastruktūrā:

A.variants – Tipisks automaģistrāles šķērsgriezums, kas ir sadalīts grupās pēc pielietojuma ar tam atbilstošo
                        pēc (SN) nominālās aploces stingruma klases EVODRAIN FLEX cauruli;
B.variants – Tipisks pilsētas braucamā ceļa (brauktuves) un ietves (trotuāra) vai cietās nomales šķērsgriezums,
                        kas ir sadalīts grupās pēc pielietojuma ar tam atbilstošo pēc (SN) nominālās aploces stingruma
                        klases EVODRAIN FLEX cauruli.

Var izmantot:

max 0,7 m



A.variantsA.variantsA.variantsA.variants

EVODRAIN FLEX R1/R2, SN8
EVODRAIN FLEX R1/R2, SN4


max 0,7 m

 

B.variantsB.variantsB.variantsB.variants

4.grupa

4.grupa

4.grupa

3.grupa 2.grupa

2.grupa 1.grupa
1.grupa

4.grupa

4.grupa

3.grupa2.grupa

EVODRAIN FLEX R1/R2, SN8

EVODRAIN FLEX R1/R2, SN4

1. grupa 2. grupa 3. grupa 4. grupa

Zālāju zonā, zonās ko izmanto tikai 
gājēji un riteņbraucēji

Gājēju celiņi, gājēju zonas un tām 
pielīdzināmas zonas, trotuāri, 
vieglo automašīnu stāvvietu 
laukumu ierīkošanā.

Izbūvei ceļu apmales akmeņu 
zonās, kuras, tās mērot no apmales, 
brauktuvē iesniedzas maksimāli 
0,5m un gājēju celiņā – maksimāli 
0,2m, kā arī ceļa brauktuvju malās 
un to nogāzēs zonās ārpus ārējas 
satiksmes slodzes iedarbības 
diapazona un tās robežas zonā.

Ceļu brauktuvju (ieskaitot gājēju 
ielas) ietvju cietās nomales un visu 
veidu autotransporta stāvvietas.

EV
O

D
RA

IN
 F

LE
X



27POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 caurules iespējamie izbūves veidi

Ar atklāto drenāžas tīklu 
tranšejas izbūves (rakšanas) 
metodi izrok tranšeju, tad tajā 
izbūvē cauruļvadu trasi, pēc 
tam tranšeju aizrok.

Ar automatizēto drenāžas tīk-
lu izbūves metodi izmantojot 
drenāžas tranšejas racējus 
„Drainage trencher” (vienlai-
cīgi rokot tranšeju izbūvē tajā 
cauruļvadu trasi un to aizrok). 
Šīs metodes izbūves galvenie 
plusi ir daudz operatīvāka, 
kvalitatīvāka un ražīgāka 
drenāžas sistēmas izbūve 
un rekonstrukcija, salīdzinot 
ar atklātās tranšejas izbūves 
metodi.

Kādas priekšrocības sniedz drenāžas tranšejas racēja „Drainage trencher” izmantošana jeb automatizētas drenāžas 
tīklu izbūves metodes izvēle:

• Mazs spiediens uz augsni, laba caurgājāmība;
• Paralelograma sistēma rakšanas mehānismam caurules izbūvei nodrošina precīzu vienlaidu tranšejas pamatnes izveidi;
• Garā bāze nodrošina mazu zemes virsmas reljefa ietekmi, kas tālāk atsaucas uz caurules izbūves precizitāt;
• Lāzera kontroles sistēma (nodrošina, ka caurules tiek izbūvētas nepieciešamajā dziļumā un slīpumā neatkarīgi no zemes  
 virsmas reljefa).
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Caurules minimālais iebūves dziļums hmin = 0,40 m

Caurules maksimālais iebūves dziļums hmax = 5,00 m

Izbūves dziļums









Izbūves darbus veikt:

Piezīme:

• Saskaņā ar būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem būvniecībā, meliorācijā un vides aizsardzības jomā;
• Saskaņā ar ceļu pārvaldītāja izdotajiem tehniskiem noteikumiem;
• Saskaņā ar LVS EN 1610 un LVS CEN/TR 1046.

Veicot izbūvi lauksaimniecībā izmantojamās zemēs kur ir:
• Plūstošajā smilts un avotainas vietas var izmantot drenāžas caurules ar A tipa adīta tekstila filtra materiāla pārklājumu, ja   
     izbūvējot tās tiek apbērtas ar 30 cm biezu augsnes slāni.
• gruntsūdenī ar 3 ÷ 8 mg/l divvērtīgā dzelzs savienojuma koncentrācijas saturu var izmantot drenāžas caurules ar paklāja 

          tipa kokosa šķiedru filtra materiāla pārklājumu, ja izbūvējot tās tiek apbērtas ar 25 cm biezu zem aramkārtas grunts slāni, 
          nevis augsni. 
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EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 caurules ir paredzētas izbūvei šādos dabīgos grunts tipos

Grunts tips
Bez filtmateriāla 

pārklājuma
Ar A tipa adīta tekstila filtra 

materiāla pārklājumu
Ar kokosa šķiedru paklāja tipa 

filtra materiāla pārklājumu
Saistīga - vāji filtrējošā grunts

Māls nē nē jā

Smags smilšmāls nē nē jā

Smilšmāls nē jā jā

Nesaistīga - vāji filtrējoša grunts

Mālsmilts nē jā nē

Nesaistīga - labi filtrējoša grunts

Rupja smilts jā jā nē

Saistīga smilts nē jā nē

Nesaistīga smilts (irdena) nē jā nē

Grants jā jā nē

Kūdra nē jā jā
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Paredzētais pielietojums: D+F

Saskaņā ar LVS EN 13252 standartu A tipa adīta tekstila filtra materiāla izmantošana atbilst:

Lietošanai drenāžas sistēmās

D-drenēšana F-filtrācija

A tipa tekstila filtrs ir adīts ar multi felimentāro pavediena veidu no 100 % sintētiskās poliestera dzijas ar nominālo biezumu 167 
dtex = 150 Denīzi un ar 48 felamentu šķiedru (diegu) saturu dzijas pavedienā.
A tipa adītā filtra materiāla auduma tekstūras konstruktīvā uzbūve nodrošina drenāžas caurules aizsardzību pret grunts daļiņu 
iekļūšanu tajā ekspluatācijas laikā.
A tipa adītā tekstila filtra materiāls nepakļaujas biodegradācijai pēc izbūves gruntī un ilgstoši saglāba savu veiktspēju un īpašī-
bas.

• filtra materiāla audums vienmērīgi sedz cauruli visā tās garumā, 
  nodrošinot vienādu ūdens caurplūdi caur to pa visu tās aploci;

• filtra materiāla auduma atvērumi un tekstūra nodrošina augstu ūdens 
  absorbciju (caurlaidību);

• aiztur grunts daļiņas, neļaujot tām iekļūt caurulē;
• nodrošina nemainīgu ūdens filtrācijas absorbciju (caurlaidību);
• palielinās drenāžas sistēmas izbūves kvalitāte;
• paildzinās sistēmas kalpošanas ilgmūžība.

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 caurules ar A tipa 
adīta tekstila filtra materiāla pārklājumu

A tipa adīta tekstila filtra materiāla priekšrocības:
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas
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Filtra materiāls 100 % austs no poliestera dzijas ar nominālo dzijas biezumu 167 dtex=150 Denīzi ar 48 
felamentu šķiedru (diegu) saturu dzijas pavedienā. Pavediena veids multi felimentārs.

Raksturlielumi A tipa adītā tekstila filtra materiāla 
EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 caurulei diapazonā

no 50 līdz 160 mm

Raksturlielumi Testa metodes Mērvienība
Caurules nominālais/ārējais izmērs DN/OD, mm

50 63 75 90 110 125 160

Fizikālās īpašības
Minimālais biezums ASTM D3887-96

mm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Biezums pie 2 kPa LVS EN ISO 9863-1
Svars (brīvā stāvoklī) ASTN D3887-96

g/m² 105-135 105-135 105-135 105-135 105-135 105-135 105-135
Svars LVS EN ISO 9864

Mehāniskās īpašības

Maksimāli raksturīgais atvēruma izmērs O90 LVS EN ISO 12956 µm 300 300 300 300 300 450 450
Saredzamais atvēruma izmērs AOS ASTM D4751-12 mm 0,425 0,300 0,300 0,450 0,450 0,600 0,600
Minimālā statiskās pārduršanas stiprība ASTM D6241-14

N 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
CBR statiskās pārduršanas stiprība LVS EN ISO 12236
Minimālā pārraušanas stiprība ASTM D3786/D3786M kPa

800 800 800 800 800 800 800
Minimālais plīšanas spēks LVS EN ISO 13938-2 kN/m²

Hidrauliskās īpašības

Caurlaidība

ASTM D4491/D4491M

s-¹ 4,2 3,8 4,1 3,8 3,8 6,3 6,9

Ūdens caurlaidība
cm/s 0,28 0,24 0,32 0,3 0,3 0,57 0,63
mm/s 2,8 2,4 3,2 3,0 3,0 5,7 6,3

Minimālais ūdens noteces modulis
(51 mm hidrauliskā galvā)

l/min m² 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000

Ūdens caurlaidība VIH50
LVS EN ISO 11058

m/s 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183
Ūdens noteces modulis q, l/ m² s 183 183 183 183 183 183 183

Minimālā gaisa caurlaidība
ASTM D737-04

cm3/cm² s 356 356 356 356 356 356 356
LVS EN ISO 9237

Papildus
UV noturība Nav ieteicams glabāt tiešajos saules staros periodā, kas ir ilgāks par 45 dienām.
Ķīmiskā noturība Kopumā laba, tomēr nav ieteicama saskarsme ar stiprām skābēm un oksidētājiem.
Izturība Pēc instalācijas tranšejā tā aizrakšanu veikt periodā, kas nav ilgāks par 1 mēnesi.
Saskaņā ar LVS EN 13252, Pielikumu B, punktā 
B.4.2

Paredzamais kalpošanas ilgums < 50 gadiem gruntīs ar 4 ≤ pH ≤ 9, pie grunts temperatūras ≤ 25 °C

A tipa adīta tekstila filtra materiāla tehniskā specifikācija
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Paklāja tipa kokosa šķiedru filtra materiāls sastāv no 100 % matraču tipa kokosa 
šķiedras.

Paklāja tipa kokosa šķiedru filtra materiāla tekstūras konstruktīvā uzbūve nodro-
šina drenāžas caurules aizsardzību pret grunts daļiņu iekļūšanu tajā ekspluatā-
cijas laikā.

Paklāja tipa kokosa šķiedru filtra materiāla tehniskā specifikācija

Filtra materiāls 100 % matraču tipa kokosa šķiedra
Raksturlielumi kokosa šķiedru paklāja tipa filtra materiāla 

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 caurulei diapazonā
no 50 līdz 160 mm

Raksturlielumi Mērvienība
Caurules nominālais/ārējais izmērs DN/OD, mm

50 63 75 90 110 125 160

Fizikālās īpašības

Svars g/m2 ≥500 ≥500 ≥500 ≥500 ≥500 ≥500 ≥500

• filtra materiāls vienmērīgi sedz cauruli visā tās garumā, 
  nodrošinot vienādu ūdens caurplūdi caur to pa visu tās aploci;

• aiztur grunts daļiņas, neļaujot tām iekļūt caurulē;
• palielinās drenāžas izbūves kvalitāte;
• paildzinās drenāžas sistēmas kalpošanas ilgmūžība.

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 caurules ar paklāja 
tipa kokosa šķiedru filtra materiāla pārklājumu

Paklāja tipa kokosa šķiedru filtra materiāla priekšrocības:
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

DN/OD sērijas EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa TP (360°) veida 
SN4 caurule bez filtra materiāla pārklājuma

-360° pilnībā perforēta caurule

EVODRAIN FLEX R1 tipa caurule EVODRAIN FLEX R2 tipa caurule

Atbilst DIN4262-1 standarta izvirzītājām prasībām Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN4

Produkta artikuls 5100050360050 5100063360050 5111075360050SN4 5111090360050SN4 5111110360050SN4 5111125360050SN4 5111160360050SN4

DN/OD, mm 50 63 75 90 110 125 160
ID, mm 40,30 52,70 62,70 76,20 94,10 106,70 137,60
h, mm 4,85 5,15 6,15 6,90 7,95 9,15 11,20
Caurules materiāls PVC PVC HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Caurules ārējās virsmas 
krāsa¹

melna melna zila zila zila zila zila

Caurules iekšējās virsmas 
krāsa¹    

melna melna melna melna melna melna melna

Caurules profila tips R1 R1 R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN4 SN4 SN4 SN4 SN4 SN4 SN4
Perforējuma veids TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°)
α, ° 60 60 60 60 60 60 60
a, mm 1,20 1,20 1,20 1,40 1,20 1,20 1,40
b, mm 9,90 11,00 13,3 13,2 9,16 10,11 11,19
Q, gab., 3 3 3 3 6 6 6
WA, cm²/m ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
L², m 50 50 50 50 50 50 25
Uz paletes3, m/gab., 700/14 300/6 250/5 250/5 250/5 250/5 125/5

Standarta komplektācijā, katrs rullis ir aprīkots ar dubulto uzmavu.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm

ID - caurules iekšējais diametrs, mm

h - caurules profila augstums, mm

SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²

a - perforējuma atvēruma platums, mm

b - perforējuma atvēruma garums, mm

L - caurules garums rullī, m

α - perforējuma atvērumu novietojuma leņķis pa caurules aploci, °

Q - perforējuma atvērumu daudzums pa caurules aploci vienā gofras 

      profila iedobē, gab.,

WA – ūdens filtrācijas ieplūdes perforējuma atvērumu laukums, cm²/m

¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.

² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi ruļļa garumi.

3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi uz paletes.
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Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

EVODRAIN FLEX R1 tipa caurule EVODRAIN FLEX R2 tipa caurule

Atbilst DIN4262-1 standarta izvirzītājām prasībām Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN4

Produkta artikuls 5115050360050 5115063360050 5115075360050SN4 5115090360050SN4 5115110360050SN4 5115125360050SN4 5115160360050SN4

DN/OD, mm 50 63 75 90 110 125 160
ID, mm 40,30 52,70 62,70 76,20 94,10 106,70 137,60
h, mm 4,85 5,15 6,15 6,90 7,95 9,15 11,20
Caurules materiāls PVC PVC HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Caurules ārējās virsmas 
krāsa¹ melna melna zila zila zila zila zila

Caurules iekšējās virsmas 
krāsa¹    melna melna melna melna melna melna melna

Caurules profila tips R1 R1 R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN4 SN4 SN4 SN4 SN4 SN4 SN4
Perforējuma veids TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°)
α, ° 60 60 60 60 60 60 60
a, mm 1,20 1,20 1,20 1,40 1,20 1,20 1,40
b, mm 9,90 9,90 13,3 13,2 9,16 10,11 11,19
Q, gab., 3 3 3 3 6 6 6
WA, cm²/m ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
L², m 50 50 50 50 50 50 25
Uz paletes3, m/gab., 700/14 700/14 250/5 250/5 250/5 250/5 125/5
Standarta komplektācijā, katrs rullis ir aprīkots ar dubulto uzmavu.

A tipa adīta tekstila filtra materiāla pārklājuma raksturlielumi
COS raksturīgais atvē-
ruma izmērs O90, µm max 300 max 300 max 300 max 300 max 300 max 450 max 450

CBR statiskās 
caurdures stiprība, N 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Ūdens caurlaidība 
VIH50, m/s 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183

Ūdens noteces 
modulis q, l/ m² s 183 183 183 183 183 183 183

Krāsa Balta

Filtra materiāls
100 % adīts no poliestera dzijas ar nominālo dzijas biezumu 167 dtex=150 Denīzi ar 48 felamentu šķiedru (diegu) skaits 
dzijas pavedienā. Pavediena veids multi felimentārs.

Apzīmējumu atšifrējumu skatīt iepriekšējā lappusē. 
Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

DN/OD sērijas EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa TP (360°) veida 
SN4 caurule ar A tipa adīta filtra materiāla pārklājumu

-360° pilnībā perforēta caurule
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

EVODRAIN FLEX R1 tipa caurule EVODRAIN FLEX R2 tipa caurule
Atbilst DIN4262-1 standarta izvirzītājām prasībām Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN4

Produkta artikuls 5112050360050 5112063360050 5112075360050SN4 5112090360050SN4 5112110360050SN4 5112125360050SN4 5112160360050SN4

DN/OD, mm 50 63 75 90 110 125 160
ID, mm 40,30 52,70 62,70 76,20 94,10 106,70 137,60
h, mm 4,85 5,15 6,15 6,90 7,95 9,15 11,20
Caurules materiāls PVC PVC HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Caurules ārējās virsmas 
krāsa¹ melna melna zila zila zila zila zila

Caurules iekšējās virsmas 
krāsa¹    melna melna melna melna melna melna melna

Caurules profila tips R1 R1 R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN4 SN4 SN4 SN4 SN4 SN4 SN4
Perforējuma veids TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°)
α, ° 60 60 60 60 60 60 60
a, mm 1,20 1,20 1,20 1,40 1,20 1,20 1,40
b, mm 9,90 11,00 13,3 13,2 9,16 10,11 11,19
Q, gab., 3 3 3 3 6 6 6
WA, cm²/m ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
L², m 50 50 50 50 50 50 25
Uz paletes3, m/gab., 300/6 250/5 250/5 250/5 250/5 250/5 125/5
Standarta komplektācijā, katrs rullis ir aprīkots ar dubulto uzmavu.

Paklāja tipa kokosa šķiedru filtra materiāla pārklājuma raksturlielumi
Svars, g/m² ≥500 ≥500 ≥500 ≥500 ≥500 ≥500 ≥500
Krāsa Kokosa šķiedru dabīgā tonī
Filtra materiāls 100 % matraču tipa kokosa šķiedra.

Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
a - perforējuma atvēruma platums, mm
b - perforējuma atvēruma garums, mm
L - caurules garums rullī, m

α - perforējuma atvērumu novietojuma leņķis pa caurules aploci, °
Q - perforējuma atvērumu daudzums pa caurules aploci vienā gofras
      profila iedobē, gab.,
WA – ūdens filtrācijas ieplūdes perforējuma atvērumu laukums, cm²/m
¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi ruļļa garumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi uz paletes.

DN/OD sērijas EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa TP (360°) veida 
SN4 caurule ar paklāja tipa kokosa šķiedru filtra materiāla pārklājumu

-360° pilnībā perforēta caurule
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

DN/OD sērijas EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa TP (360°) veida 
SN8 caurule bez filtra materiāla pārklājuma

-360° pilnībā perforēta caurule

EVODRAIN FLEX R1 tipa caurule EVODRAIN FLEX R2 tipa caurule

Atbilst DIN4262-1 standarta izvirzītājām prasībām Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN8

Produkta artikuls 5100050360050 5100063360050 5111075360050SN8 5111090360050SN8 5111110360050SN8 5111125360050SN8 5111160360050SN8

DN/OD, mm 50 63 75 90 110 125 160
ID, mm 40,30 52,70 62,70 76,20 94,10 106,70 137,60
h, mm 4,85 5,15 6,15 6,90 7,95 9,15 11,20
Caurules materiāls PVC PVC HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Caurules ārējās virsmas 
krāsa¹

melna melna melna melna melna melna melna

Caurules iekšējās virsmas 
krāsa¹    

melna melna melna melna melna melna melna

Caurules profila tips R1 R1 R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN8 SN8 SN8 SN8 SN8 SN8 SN8
Perforējuma veids TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°)
α, ° 60 60 60 60 60 60 60
a, mm 1,20 1,20 1,20 1,40 1,20 1,20 1,40
b, mm 9,90 11,00 13,3 13,2 9,16 10,11 11,19
Q, gab., 3 3 3 3 6 6 6
WA, cm²/m ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
L², m 50 50 50 50 50 50 25
Uz paletes3, m/gab., 700/14 300/6 250/5 250/5 250/5 250/5 125/5

Standarta komplektācijā, katrs rullis ir aprīkots ar dubulto uzmavu.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm

ID - caurules iekšējais diametrs, mm

h - caurules profila augstums, mm

SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²

a - perforējuma atvēruma platums, mm

b - perforējuma atvēruma garums, mm

L - caurules garums rullī, m

α - perforējuma atvērumu novietojuma leņķis pa caurules aploci, °

Q - perforējuma atvērumu daudzums pa caurules aploci vienā gofras

      profila iedobē, gab.,

WA – ūdens filtrācijas ieplūdes perforējuma atvērumu laukums, cm²/m

¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.

² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi ruļļa garumi.

3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi uz paletes.

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

EVODRAIN FLEX R1 tipa caurule EVODRAIN FLEX R2 tipa caurule

Atbilst DIN4262-1 standarta izvirzītājām prasībām Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN8

Produkta artikuls 5115050360050 5115063360050 5115075360050SN8 5115090360050SN8 5115110360050SN8 5115125360050SN8 5115160360050SN8

DN/OD, mm 50 63 75 90 110 125 160
ID, mm 40,30 52,70 62,70 76,20 94,10 106,70 137,60
h, mm 4,85 5,15 6,15 6,90 7,95 9,15 11,20
Caurules materiāls PVC PVC HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Caurules ārējās virsmas 
krāsa¹ melna melna melna melna melna melna melna

Caurules iekšējās virsmas 
krāsa¹    melna melna melna melna melna melna melna

Caurules profila tips R1 R1 R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN8 SN8 SN8 SN8 SN8 SN8 SN8
Perforējuma veids TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°)
α, ° 60 60 60 60 60 60 60
a, mm 1,20 1,20 1,20 1,40 1,20 1,20 1,40
b, mm 9,90 9,90 13,3 13,2 9,16 10,11 11,19
Q, gab., 3 3 3 3 6 6 6
WA, cm²/m ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
L², m 50 50 50 50 50 50 25
Uz paletes3, m/gab., 700/14 700/14 250/5 250/5 250/5 250/5 125/5
Standarta komplektācijā, katrs rullis ir aprīkots ar dubulto uzmavu.

A tipa adīta tekstila filtra materiāla pārklājuma raksturlielumi
COS raksturīgais atvē-
ruma izmērs O90, µm max 300 max 300 max 300 max 300 max 300 max 450 max 450

CBR statiskās 
caurdures stiprība, N 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Ūdens caurlaidība 
VIH50, m/s 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183

Ūdens noteces 
modulis q, l/ m² s 183 183 183 183 183 183 183

Krāsa Balta

Filtra materiāls
100 % adīts no poliestera dzijas ar nominālo dzijas biezumu 167 dtex=150 Denīzi ar 48 felamentu šķiedru (diegu) skaits 
dzijas pavedienā. Pavediena veids multi felimentārs.

Apzīmējumu atšifrējumu skatīt iepriekšējā lappusē. 
Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

DN/OD sērijas EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa TP (360°) veida 
SN8 caurule ar A tipa adīta filtra materiāla pārklājumu

-360° pilnībā perforēta caurule
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

EVODRAIN FLEX R1 tipa caurule EVODRAIN FLEX R2 tipa caurule
Atbilst DIN4262-1 standarta izvirzītājām prasībām Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN8

Produkta artikuls 5112050360050 5112063360050 5112075360050SN8 5112090360050SN8 5112110360050SN8 5112125360050SN8 5112160360050SN8

DN/OD, mm 50 63 75 90 110 125 160
ID, mm 40,30 52,70 62,70 76,20 94,10 106,70 137,60
h, mm 4,85 5,15 6,15 6,90 7,95 9,15 11,20
Caurules materiāls PVC PVC HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Caurules ārējās virsmas 
krāsa¹ melna melna melna melna melna melna melna

Caurules iekšējās virsmas 
krāsa¹    melna melna melna melna melna melna melna

Caurules profila tips R1 R1 R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN8 SN8 SN8 SN8 SN8 SN8 SN8
Perforējuma veids TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°)
α, ° 60 60 60 60 60 60 60
a, mm 1,20 1,20 1,20 1,40 1,20 1,20 1,40
b, mm 9,90 11,00 13,3 13,2 9,16 10,11 11,19
Q, gab., 3 3 3 3 6 6 6
WA, cm²/m ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
L², m 50 50 50 50 50 50 25
Uz paletes3, m/gab., 300/6 250/5 250/5 250/5 250/5 250/5 125/5
Standarta komplektācijā, katrs rullis ir aprīkots ar dubulto uzmavu.

Paklāja tipa kokosa šķiedru filtra materiāla pārklājuma raksturlielumi
Svars, g/m² ≥500 ≥500 ≥500 ≥500 ≥500 ≥500 ≥500
Krāsa Kokosa šķiedru dabīga tonī
Filtra materiāls 100 % matraču tipa kokosa šķiedra.

Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
a - perforējuma atvēruma platums, mm
b - perforējuma atvēruma garums, mm
L - caurules garums rullī, m

α - perforējuma atvērumu novietojuma leņķis pa caurules aploci, °
Q - perforējuma atvērumu daudzums pa caurules aploci vienā gofras
      profila iedobē, gab.,
WA – ūdens filtrācijas ieplūdes perforējuma atvērumu laukums, cm²/m
¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi ruļļa garumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi uz paletes.

DN/OD sērijas EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa TP (360°) veida 
SN8 caurule ar paklāja tipa kokosa šķiedru filtra materiāla pārklājumu

-360° pilnībā perforēta caurule
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EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 un EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 caurules 39
Tehniskā informācija
EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 un EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 cauruļu pielietošana drenāžas cauruļvadu 
sistēmās

43

Filtra materiāla pārklājuma ieteicamie tipveida risinājumi uz vietas būvobjekta būvlaukumā 47
PRODUKCIJAS KLĀSTS
DN/OD sērijas no HDPE materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa TP (360°) veida SN8 caurule 48
DN/OD sērijas no HDPE materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa LP (180°±10°) veida SN8 caurule 49
DN/OD sērijas no HDPE materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa MP (≤120°) veida SN8 caurule 50
DN/OD sērijas no HDPE materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa UP (neperforēta) veida SN8 caurule 51
DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa TP (360°) veida SN8 caurule 52
DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa LP (180°±10°) veida SN8 caurule 53
DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa MP (≤120°) veida SN8 caurule 54
DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa UP (neperforēta) veida SN8 caurule 55
DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD RF R2 tipa TP (360°) veida SN16 caurule 56
DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD RF R2 tipa LP (180°±10°) veida SN16 caurule 57
DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD RF R2 tipa MP (≤120°) veida SN16 caurule 58
DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD RF R2 tipa UP (neperforēta) veida SN16 caurule 59

CID400 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷250 110÷250

CID600 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷315 110÷315
CID1000 iespējamais

pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷400 110÷400

CDC400 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷250 110÷250
CDC600 iespējamais

pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷315 110÷315
CDC1000 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷400 110÷400

DRC400 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷250 110÷250

DRC600 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷315 110÷315
DRC1000 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷400 110÷400

DRENĀŽAS KONTROLAKA AR
NOSĒDDAĻU CID

DRENĀŽAS SEGTĀ TIPA AKA AR 
NOSĒDDAĻU CDC

DRENĀŽAS UZTVĒRĒJAKA AR NOSĒDDAĻU DRC
(iespejama šahtas aploces perforejuma zona 120°,180°, 360°)

No 76. lpp No 116. lpp No 138. lpp

Būvlaukuma pagaidu
drenāžas sistēmas 

būvniecībā

Atkritumu poligonu 
teritorijas būvniecibā 
(Virsējo gruntsūdeņu 

novadīšanā)

Lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā, 

izmantojamās zemēs, parkos, 
skvēros un kūdru atradnēs

Privāto, civilo, sabiedrisko 
un industriālo ēku 

(kompleksu) 
un to teritoriju būvniecibā

Sporta (stadionu) 
kompleksu

un to teritoriju būvniecibā

Satiksmes ceļu 
būvniecibā

Bez transporta
satiksmes slodzes

Ar transporta 
satiksmes slodzi

2. NODAĻA

Ostas un doku teritorijas
būvniecibā

Lidostas teritorijas
būvniecibā

Tuneļu būvniecībā

Dzelzceļu būvniecībā

Celiņu būvniecībā
(piem., gājēju ietvju,

trotuāru un veloceliņu u.c.)

Autoceļu būvniecībā
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 un EVODRAIN HARD RF R2 
tipa SN16 caurules

Pēc perforējuma veida EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 un EVODRAIN HARD RD R2 tipa SN16 caurule ir pieejama šādā 
standarta izpildījumā:

Tehniskā informācija

Standarti

• TP – 360° pilnībā perforēta caurule, perforācija vienmērīga pa visu caurules aploci;
• LP – (180°±10°) zonā daļēji perforēta caurule, perforācija vienmērīga pa caurules aploces augšējo zonas daļu*;
• MP - ≤120° zonā perforēta daudzfunkcionāla caurule, perforācija vienmērīga pa caurules aploces augšējo zonas daļu*;
• UP - neperforēta šķidruma transportēšanas caurule*.

EVODRAIN HARD HDPE DN/OD 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm R2 tipa SN8 drenāžas caurule
Mehāniskie raksturlielumi Testa metodes
Aploces stingrums R2 tipa caurulei >8 kN/m² LVS EN 9969

Triecienizturība (pieaugošās slodzes metode) Belzeņa tips d90, svars (0,8±0.005) kg, Hmin = 0,8 m, H50 >1,20 m, pie (±0±1) °C LVS EN 1411

EVODRAIN HARD PP DN/OD 200, 250, 315, 400 mm R2 tipa SN8 drenāžas caurule
Mehāniskie raksturlielumi Testa metodes
Aploces stingrums R2 tipa caurulei >8 kN/m² LVS EN 9969

Triecienizturība (pieaugošās slodzes metode) 
Belzeņa tips d90, svars (0,8±0.005) kg, Hmin = 0,8 m, H50 >1,80 m, pie (±0±1) °C
Belzeņa tips d90, DN/OD 200 mm svars (8,0±0.005) kg un DN/OD ≥250 mm svars (12,5±0.005) kg, Hmin = 0,5 m, H50 >1,0 m, pie (-10±1) °C

LVS EN 1411

EVODRAIN HARD RF PP DN/OD 160, 200, 250, 315, 400 mm R2 tipa SN16 drenāžas caurule
Mehāniskie raksturlielumi Testa metodes
Aploces stingrums R2 tipa caurulei >16 kN/m² LVS EN 9969

Triecienizturība (pieaugošās slodzes metode) 
Belzeņa tips d90, svars (0,8±0.005) kg, Hmin = 0,8 m, H50>1,80 m, pie (±0±1) °C
Belzeņa tips d90, DN/OD 160 mm svars (6,25±0.005) kg, DN/OD 200 mm svars (8,0±0.005) kg un DN/OD ≥250 mm svars (12,5±0.005) kg, 
Hmin = 0,5 m, H50 >1,0 m, pie (-10±1) °C

LVS EN 1411

Caurule atbilst:

DIN 4262-1
Caurules un veidgabali pazemes drenāžas sistēmām ceļu būvei un apakšzemes būvēm 
1. daļa: caurules, veidgabali un to savienojumi no PVC-U, PP un PE

LVS EN 13476-3+A1

Plastmasas cauruļvadu spiediena un pašteces sistēmas drenāžai, kanalizācijai un ūdens apgādei. Profilētu sieniņu 
cauruļvadu sistēmas no neplastificēta polivinilhlorīda (PVC-U), polipropilēna (PP) un polietilēna (PE). 3. daļa: 
Tehniskie noteikumi caurulēm un veidgabaliem ar gludu iekšējo un profilētu ārējo virsmu un cauruļvadu sistēmai, 
B tips

Ģeometriskie izmēri tiek noteikti saskaņā ar:
LVS EN 3126 Plastmasas cauruļvadu sistēmas - Plastmasas sastāvdaļas - Izmēru noteikšana

Mehāniskās īpašības saskaņā ar:
LVS EN ISO 9969 Termoplastikas caurules. Aploces stinguma noteikšana

LVS EN 9967 Termoplastikas caurules. Šļūdes koeficienta noteikšana

LVS EN 1411
Plastmasas cauruļvadu un kanālu sistēmas - Termoplasta caurules - Pieaugošas slodzes metode ārējo triecienu 
pretestības noteikšanai

Atkarībā no izmantošanas jomas un veida pašteces drenāžas cauruļvadu sistēma ietver R2 tipa EVODRAIN HARD un EVODRAIN 
HARD RF caurules ar perforējuma veidiem TP (360°), LP (180±10°), MP (≤120°), kā arī UP (neperforēta) veida caurules. Pašteces 
drenāžas cauruļvadu sistēmas ietvaros tiek piedāvāts arī plašs aku un savienojumu sortiments.

*pēc pieprasījuma
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Sertifikācija

Perforācija

Krāsa

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 caurulei no HDPE pēc ārējā diametra OD: 63, 75, 90, 110, 125 un 160 mm.

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 caurulei no PP-B pēc ārējā diametra OD: 200, 250, 315 un 400 mm.

EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 caurulei no PP-B pēc ārējā diametra OD: 160, 200, 250, 315 un 400 mm.

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 no HDPE 
caurulei ar perforējuma veidu

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 no PP-B 
caurules neatkarīgi no perforējuma veida

EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 no PP-B 
caurules neatkarīgi no perforējuma veida

TP (360°), LP (180°±10°), MP (≤120°) standarta 
izpildījumā caurules ārējās virsmas slāņa krāsa 
ir melna bet caurules iekšējās virsmas krāsa ir 
balta*.
UP (neperforētā) standarta izpildījumā caurules 
ārējās virsmas slāņa krāsa ir melna bet caurules 
iekšējās virsmas krāsa ir zila*.

Standarta izpildījumā caurules ārējās virsmas 
slāņa krāsa ir melna bet caurules iekšējās 
virsmas krāsa ir balta*.

Standarta izpildījumā caurules ārējās virsmas 
slāņa krāsa ir tumši brūna bet caurules iekšējās 
virsmas krāsa ir balta*.

Ūdens ieplūdes perforējuma atvērumu ģeometrija

Ūdens ieplūdes perforējuma atvērumiem ir iegriezuma forma. 
Perforējuma iegriezumi ūdens ieplūšanai ir veidoti caurulei tā, ka 
to novietojuma atstatuma attālums vienam no otra netraucētu 
ūdens ieplūšanu caurulē un ūdens plūsmu tajā. Perforējuma 
zonas aktīvā laukuma lielā virsma nodrošina ātru un efektīvu 
grunts nosusināšanu. Augsta perforējuma atvērumu ieplūdes 
zona nodrošina optimālu ūdens ieplūdi caurulē. Ūdens ieplūdes 
perforējuma atvērumi ir novietoti perpendikulāri attiecībā pret 
caurules asi. Ūdens ieplūdes atvērumi ir novietoti gofrējuma 
profila iedobē. Caurules gofrētās sieniņas uzbūves struktūra un 
ūdens ieplūdes atvērumu novietojums gofrējuma profila iedobē 
pasargā un samazina ūdens ieplūdes atvērumu aizbloķēšanās 
iespējas tranšejā izbūves laikā.

*Citas krāsas caurules ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Atbilstības novērtēšanas atzinumu izsniedza neatkarīga trešā puse BUREAU VERITAS LATVIA veicot 
auditu un izvērtējot produkta atbilstību standarta DIN 4262-1 un LVS EN 13476-3+A1 prasībām.

Caurules nominālie izmēri atbilst DN/OD sērijai:

Produkts Perforējuma veids
Ūdens ieplūdes 

perforējuma laukums

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 caurulei ar nominālo izmēru DN/OD 63, 75, 110, 125 mm, 
perforējuma atvērumu platums ir 1,20 mm

TP (360°)
≥50 cm²/mLP (180°±10°)

MP (≤120°)

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 caurulei ar nominālo izmēru DN/OD 90 un 160 mm, perforējuma 
atvērumu platums ir 1,40 mm

TP (360°)
≥50 cm²/mLP (180°±10°)

MP (≤120°)

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 caurulei ar nominālo diametru sēriju DN/OD 200, 250, 315, 400 
mm, perforējuma atvērumu platums ir 3,00 mm

TP (360°)
≥150 cm²/m

LP (180°±10°)
MP (≤120°) ≥120 cm²/m

EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 caurulei ar nominālo diametru sēriju DN/OD 160, 200, 315, 
315, 400 mm, perforējuma atvērumu platums ir 3,00 mm

TP (360°)
≥150 cm²/m

LP (180°±10°)
MP (≤120°) ≥120 cm²/m
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EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 caurulei no HDPE ar nominālo izmēru DN/OD 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm

TP veida 360° pilnībā perforētas caurules savienojuma veidgabalu aksesuāri (dubultā 
uzmava, līkumi un T-veida veidgabali utt.,) ir aprīkoti ar iekšējiem fiksatoriem, kas 
nodrošina ciešu savienojumu ar cauruli.

LP veida (180±10)°, MP veida (≤120°) un UP veida (neperforētas) caurules savienojuma 
vieta ar dubulto uzmavu ir aprīkota ar gumijas blīvgredzenu, kas nodrošina hermētisku 
caurules savienojuma zonu (<0,5 bar).

LP veida (180±10)° un MP veida (≤120°) perforētas caurules neatkarīgi no nominālā 
diametra visā caurules ārējās virsmas garumā (perforētajā zonā) ir marķētas ar 
nenodzēšamu dzeltenas krāsas dubultlīniju, lai atvieglotu pareizu cauruļu novietošanu 
pret tranšejas pamatni izbūves laikā.

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 caurulei no PP-B ar nominālo izmēru DN/OD 200, 250, 315, 400 mm
EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 caurulei no PP-B ar nominālo izmēru DN/OD 160, 200, 250, 315, 400 mm

TP veida (360°), LP veida (180±10)°, MP veida (≤120°) un UP veida (neperforētas) 
caurules ir aprīkotas ar rūpnieciski piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un 
gumijas blīvgredzenu, kas nodrošina hermētisku caurules savienojuma zonu (<0,5 bar).

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 un EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 caurules garums standarta izpildījumā ir 6 m. Citi garumi ir 
pieejami pēc pieprasījuma.

Cauruļu savienošanas princips ir atkarīgs no caurules perforējuma veida, jo no tā izriet vai caurules savienojuma zonai ir jābūt 
ūdens necaurlaidīgai (hermētiskai) vai nē. TP veida 360° pilnībā perforētai caurulei caurules un dubultās uzmavas savienojums 
zona nav hermētiska.
LP veida (180±10)° daļēji perforētai caurulei, MP veida ≤120° perforētai daudzfunkcionālai caurulei un UP veida neperforētai 
šķidruma transportēšanas caurulei caurules un dubultās uzmavas savienojuma zona ir hermētiska.

Garumi

Cauruļu savienošana
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Standarta izpildījumā saskaņā ar LVS EN 681-1/A3 standartu pēc to 
pielietojuma ir pieejami WCL tipa vulkanizētās gumijas blīvgredzeni, kas 
ir paredzēti izmantošanai vidē ar pazeminātu temperatūru.
Pēc pieprasījuma saskaņā ar LVS EN 681-1/A3 standartu ir pieejami arī 
WG vai WCO tipa vulkanizētas gumijas blīvgredzeni, kas ir paredzēti 
izmantošanai agresīvās sārmainās vidēs, piem., atkritumu poligonos, 
naftas un citu ķīmisku produktu termināļos, DUS, u.c.
Blīvgredzenus vēlams uzglabāt saskaņā ar ISO 2230 dotajām 
rekomendācijām un atbilstoši LVS EN 681-1/A3 D. Pielikumā informatīvi 
dotajām blīvju uzglabāšanas vadlīnijām.

LP veida (180±10)°, MP veida (≤120°) un UP veida (neperforētās) caurules standarta izpildījumā ir aprīkotas ar vulkanizētu 
gumijas blīvgredzenu, kas nodrošina sistēmas elementu savienojuma zonu ūdensnecaurlaidīgu <0,50 bar. Savienojot caurules 
savā starpā, kur kā blīvējuma elements tiek lietots gumijas blīvgredzens, savienošanas procesa atvieglošanai izmanto slīdvielu. 
Parasti blīvējuma elementiem izmanto krēmveidīgas konsistences pH neitrālu (aptuveni pH7) slīdvielu uz silikona bāzes, kas 
nezaudē savas īpašības mitrā vidē un ir sala izturīga, turklāt tai piemīt laba adhēzija (pielipšana mitros apstākļos).

Visus EVOPIPES polimērmateriālu cauruļu produktus drenāžu tīklu 
sistēmām pārbauda EVOPIPES fizikāli mehānisko īpašību laboratorijā. 
Produktu  sertifikācija tiek iegūta atbilstoši konkrētiem nacionālajiem un 
starptautiskajiem standartiem.

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 un EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 drenāžas caurulēm no polimērmateriāla piemīt izcila 
noturība pret visām augsnē parasti sastopamajām ķīmiskajām vielām pat koncentrētā veidā. EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 
un EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 drenāžas caurulēm un savienojuma aksesuāriem atbilstoši ISO/TR 10358 un blīvēšanas 
elementiem tādiem kā gumijas blīvgredzeni atbilstoši ISO/TR 7620 ir ķīmiskā pretestība diapazonā starp pH2 - skāba vide un 
pH12 - sārmaina vide.

Gumijas blīvgredzenu apzīmējumi pēc to tipa, lietojuma un īpašībām

Blīvgredzens

Testēšana

Ķīmiskā pretestība

Priekšrocības, kuras sniedz slīdvielas izmantošana:

• Atvieglo caurules savienojumu vietās to savienošanu;
• Novērš nepareizu gumijas blīvgredzena iestatīšanu;
• Novērš gumijas blīvgredzena bojājumus savienojuma vietā;
• Aizkavē gumijas blīvgredzena novecošanos.

¹ - Gumijas tips pēc ISO 1629
² - EPDM - Etilēna-propilēna-dien gumija (terpolimēra) / Ethylene-propylene-diene rubber (terpolymer)
3 - NBR - Akrilnitrila-butadiēna gumija / Acrylonitrile-butadiene rubber

Tips Gumijas tips¹ Lietojums Īpašības

WCL EPDM² Aukstā nedzeramā ūdens apgādē, drenāžas, kanalizācijas 
un lietus novadīšanas sistēmās (pastāvīgā plūsma līdz +45 
°C un neregulārā plūsma līdz +95 °C), izturība pazeminātā 
temperatūrā -25 °C.

LVS EN 681-1/A3 standarta 2. tabulas
Izturība pazeminātā temperatūrā noteikta saskaņā ar ISO 
815 (72 h pie -25 °C) un ISO 3387 (168 h pie -25 °C).

WG
WCO

NBR3 Aukstā nedzeramā ūdens apgādē, drenāžas, kanalizācijas 
un lietus novadīšanas sistēmās (pastāvīgā plūsma līdz 
+45 °C un neregulārā plūsma līdz +95 °C), noturīgs pret 
eļļas iedarbību

LVS EN 681-1/A3 standarta 2. tabulas
Noturība eļļās noteikta saskaņā ar ISO 1817 (72 h pie 
70 °C Eļļa Nr. 1 un Eļļa Nr. 3)
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Polimērmateriālu R2 tipa drenāžas caurules ir paredzētas izbūvei slēgtās horizontālās (nosusināšanas un apūdeņošanas) 
meliorācijas sistēmās.

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 un EVODRAIN HARD R2 tipa SN16 cauruļu pielietošana drenāžas cauruļvadu 
sistēmās

Var izmantot:

• Lauksaimniecības un mežsaimniecības drenāžas sistēmas infrastruktūras izbūvē;
• Kūdras atradņu nosusināšanas sistēmas infrastruktūras būvniecībā;
• Inženiertīklu būvju infrastruktūrā - elektronisko sakaru, enerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales, kā arī  
 hidrotehniskajās (dambju un krasta aizsardzības sistēmas) būvēs;
• Būvlaukumu pagaidu drenāžas sistēmas infrastruktūras izbūvē;
• Apdzīvotu privātmāju un daudzdzīvokļu namu, sabiedrisko un industriālo teritoriju rajonu infrastruktūras būvniecībā;
• Izklaides, atpūtas būvju un to teritoriju kompleksu infrastruktūras būvniecībā - golfa laukumos, skvēros, parkos, ainavu  
 aprīkošanā un citu apstādījumu teritorijas;
• Sporta objektu, stadionu un to teritoriju kompleksu infrastruktūras būvniecībā;
• Atkritumu poligonu infrastruktūras būvniecībā - bāzes drenāžas ierīkošanā, noteku un gruntsūdens kvalitātes drenu  
 monitoringa tīklos, noteku novadīšanai atkritumu poligonos virs nosedzošās membrānas, bet zem tās – kā gāzu 

  ventilēšanas un to savākšanas tīklos;
• Ceļu būves infrastruktūrā:

A.variants – Tipisks automaģistrāles šķērsgriezums, kas ir sadalīts grupās pēc pielietojuma ar tam atbilstošo
                        pēc (SN) nominālās aploces stingruma klases EVODRAIN HARD cauruli;
B.variants – Tipisks pilsētas braucamā ceļa (brauktuves) un ietves (trotuāra) vai cietās nomales šķērsgriezums,
                        kas ir sadalīts grupās pēc pielietojuma ar tam atbilstošo pēc (SN) nominālās aploces stingruma
                        klases EVODRAIN HARD cauruli.

max 0,7 m



4.grupa



4.grupa

3.grupa 2.grupa

1.grupa2.grupa

max 0,7 m



EVODRAIN HARD R2, SN8

4.grupa4.grupa

4.grupa

3.grupa2.grupa

A.variantsA.variantsA.variantsA.variants

1.grupa

B.variantsB.variantsB.variantsB.variants

EVODRAIN HARD R2, SN8

1. grupa 2. grupa 3. grupa 4. grupa
Zālāju zonā, zonās ko 
izmanto tikai gājēji un 
riteņbraucēji

Gājēju celiņi, gājēju zonas un tām 
pielīdzināmas zonas, trotuāri, 
vieglo automašīnu stāvvietu 
laukumu ierīkošanā.

Izbūvei ceļu apmales akmeņu zonās, kuras, 
tās mērot no apmales, brauktuvē iesniedzas 
maksimāli 0,5m un gājēju celiņā – maksimāli 
0,2m, kā arī ceļa brauktuvju malās un to nogāzēs 
zonās ārpus ārējas satiksmes slodzes iedarbības 
diapazona un tās robežas zonā.

Ceļu brauktuvju (ieskaitot gājēju 
ielas) ietvju cietās nomales un visu 
veidu autotransporta stāvvietas.

EV
O

D
RA

IN
 H

A
RD

 / 
EV

O
D

RA
IN

 H
A

RD
 R

F



44 POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

0
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 m











 

 









3,0 m

0
,6

 m



3,0 m

4,0 m

EVODRAIN HARD RF R2, SN16EVODRAIN HARD R2, SN8 EVODRAIN HARD R2, SN8

Apzīmējumi:
Vw – virszemes ūdens;
Iw – infiltrācijas ūdens;
Kw – kapilārais ūdens;
Sw – ūdens slānis;
Dw – gruntsūdens, stāvošs ūdens.

Is 1 - Iekšējās satiksmes slodzes spiediena iedarbības diapazons (no1 ceļa);
Is 2 - Iekšējās satiksmes slodzes spiediena iedarbības diapazons (no 2 ceļiem);
As – Ārējās satiksmes slodzes spiediena iedarbības diapazons;
Ss – Satiksmes slodzes spiediena iedarbības diapazons;
Ais – Ārpus satiksmes slodzes spiediena iedarbības diapazona.

Drenāžas caurules nominālās aploces stingruma klases (SN) izvēle:
Ais As Is 1 un Is 2

Ārpus satiksmes slodzes spiediena iedarbības diapazona Ārējās satiksmes slodzes spiediena iedarbības diapazonā
Iekšējās satiksmes slodzes spiediena iedarbības 

diapazonā (no 1 vai 2 ceļiem)

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16
Visās grunts grupās* Visās grunts grupās* G1, G2 un G3 grunts grupās*

* - četras grunts grupas atbilstoši ATV-A 127:

G1 – nesaistīga smilts un grants G2 – viegli saistīga smilts un grants G3 –  saistīgas jauktas gruntis un rupja smilts G4 - saistīgas gruntis (piem., māls)

• Dzelzceļu būves infrastruktūrā;

• Lidostas teritorijas infrastruktūras būvniecībā;

EVODRAIN HARD RF R2, SN16
EVODRAIN HARD

R2, SN8

4.grupa

EVODRAIN HARD

R2, SN8

5.grupa

6.grupa
1.grupa

4.grupa
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1. grupa 4. grupa 5. grupa 6. grupa
Zālāju zonā, zonās ko izmanto tikai 
gājēji un riteņbraucēji

Ceļu brauktuvju (ieskaitot gājēju 
ielas) ietvju cietās nomales un visu 
veidu autotransporta stāvvietas.

Zonas, kuras izmanto lielām riteņu 
slodzēm, piem., doki, aviācijas 
segumi.

Zonas, kuras īpaši lielām riteņu 
slodzēm, piem., aviācijas segumi.



45POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Izbūves veids

Ar atklāto drenāžas tīklu tranšejas izbūves (rakšanas) metodi, izrokot tranšeju, tad iebūvē tajā cauruļvadu trasi un tikai tad aizrok 
to.

• Ostas un doku teritorijas infrastruktūras būvniecībā.
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5.grupa

EVODRAIN HARD R2, SN8EVODRAIN HARD RF R2, SN16

4.grupa 4.grupa 1.grupa

EVODRAIN HARD

R2, SN8

1. grupa 4. grupa 5. grupa
Zālāju zonā, zonās ko izmanto tikai gājēji un 
riteņbraucēji

Ceļu brauktuvju (ieskaitot gājēju ielas) ietvju 
cietās nomales un visu veidu autotransporta 
stāvvietas.

Zonas, kuras izmanto lielām riteņu slodzēm, 
piem., doki, aviācijas segumi.
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EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 un EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 caurules ir paredzētas izbūvei šādos dabīgos 
grunts tipos:

Grunts tips Bez filtra materiāla pārklājuma
Ar veltā paklāja tipa ģeoteksila 

filtra materiāla pārklājumu*
Ar paklāja tipa kokosa šķiedru 

filtra materiāla pārklājumu*

Saistīga - vāji filtrējošā grunts
Māls nē nē jā
Smags smilšmāls nē nē jā
Smilšmāls nē jā jā

Nesaistīga - vāji filtrējoša grunts
Mālsmilts nē jā nē

Nesaistīga - labi filtrējoša grunts
Rupja smilts jā jā nē
Saistīga smilts nē jā nē
Nesaistīga smilts (irdena) nē jā nē
Grants jā jā nē
Kūdra nē jā jā

Piezīme:
*  - Filtra materiāla pārklājumus ap caurules aploci veic uz vietas būvobjektā.

Veicot izbūvi lauksaimniecībā izmantojamās zemēs kur ir:
 plūstošā smilts un avotainas vietas var izmantot drenāžas caurules ar veltā paklāja tipa ģeoteksila filtra materiāla pārklājumu, ja izbūvējot tās 
   tiek apbērtas ar 30 cm biezu augsnes slāni.
 gruntsūdenī ar 3 ÷ 8 mg/l divvērtīgā dzelzs savienojuma koncentrācijas saturu var izmantot drenāžas caurules ar paklāja tipa kokosa 
      šķiedru filtra materiāla pārklājumu, ja izbūvējot tās tiek apbērtas ar 25 cm biezu zem aramkārtas grunts slāni, nevis augsni. 
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Izbūves darbus veikt:

Izbūves dziļums

• Saskaņā ar būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem būvniecībā, meliorācijā un vides aizsardzības jomā;
• Saskaņā ar ceļu pārvaldītāja izdotajiem tehniskiem noteikumiem;
• Saskaņā ar LVS EN 1610 un LVS CEN/TR 1046.









Caurules minimālais iebūves dziļums hmin = 0,40 m

Caurules maksimālais iebūves dziļums hmax = 5,00 m
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Filtra materiāla pārklājuma ieteicamie tipveida risinājuma, piemēri, kurus ieteicams izmantot  uz vietas 
būvobjekta būvlaukumā

Filtra materiāla pārklājuma ieteicamie tipveida risinājumi uz vietas būvobjekta būvlaukumā
Standarta izpildījumā EVOPIPES piedāvā EVODRAIN HARD R2 tipa 
SN8 un EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 drenāžas caurules bez filtra 
materiāla pārklājuma. 

Ja ir nepieciešams, pārklāt cauruli ar filtra materiāla pārklājumu to ir 
jāveic uz vietas būvobjekta būvlaukumā.

Pārklātas drenāžas caurules ar filtra materiāla pārklājumu priekšrocības:
• vienmērīgi sedz cauruli visā tās garumā, nodrošinot vienādu ūdens caurplūdi caur to pa visu tās aploci;
• aiztur grunts daļiņas, neļaujot tām iekļūt caurulē;
• palielina sistēmas izbūves kvalitāti;
• paildzina sistēmas kalpošanas ilgmūžību.

EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 un EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 drenāžas caurulei ar perforējuma veidu:

TP (360° pilnībā perforēta caurule) LP (180°±10° daļēji perforēta caurules) un MP (≤120° daudzfunkcionāla caurule)
A. variants B. variants A. variants B. variants C. variants

Caurule tiek pārklāta pa 
visu tās aploci ar vienu filtra 

materiāla paklāju

Caurule tiek pārklāta pa 
visu tās aploci ar diviem 

vienādiem filtra materiāla 
paklājiem

Pārklāj tikai caurules 
perforēto daļu ar vienu filtra 

materiāla paklāju

Caurule tiek pārklāta pa 
visu tās aploci ar vienu filtra 

materiāla paklāju

Caurule tiek pārklāta pa 
visu tās aploci ar diviem 

vienādiem filtra materiāla 
paklājiem

EV
O

D
RA

IN
 H

A
RD

 / 
EV

O
D

RA
IN

 H
A

RD
 R

F



48 POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

DN/OD sērijas no HDPE materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa 
SN8 TP (360°) veida caurule

        - 360° pilnībā perforēta caurule

EVODRAIN HARD R2 tipa caurule
Atbilst DIN4262-1 stndarta izvirzītājām prasībām Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN8

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

Produkta artikuls 5120633600006WTI 5120753600006WTI 5120903600006WTI 5121103600006WTI 5121253600006WTI 5121603600006WTI

DN/OD, mm 63 75 90 110 125 160
ID, mm 51,70 62,70 76,20 94,10 106,70 137,60
h, mm 5,65 6,15 6,90 7,95 9,15 11,20
Caurules materiāls HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Caurules ārējās 
virsmas krāsa¹

melna  melna melna melna melna melna

Caurules iekšējās 
virsmas krāsa¹

balta balta balta balta balta balta

Caurules profila tips R2 R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN8 SN8 SN8 SN8 SN8 SN8
Perforējuma veids TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°)
α, ° 60 60 60 60 60 60
a, mm 1,20 1,20 1,40 1,20 1,20 1,40
b, mm 13,22 13,3 13,2 9,16 10,11 11,19
Q, gab., 3 3 3 6 6 6
WA, cm²/m ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
L², m 6 6 6 6 6 6
Iepakojumā3, m/gab., 612/102 612/102 612/102 456/76 360/60 156/26
Standarta komplektācijā, katru caurules stangu aprīko ar dubulto uzmavu.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
a - perforējuma atvēruma platums, mm
b - perforējuma atvēruma garums, mm
L - caurules stangas garums, m

α - perforējuma atvērumu novietojuma leņķis pa caurules aploci, °
Q - perforējuma atvērumu daudzums pa caurules aploci vienā gofras
      profila iedobē, gab.,
WA – ūdens filtrācijas ieplūdes perforējuma atvērumu laukums, cm²/m
¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi stangu garumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi.
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49POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
a - perforējuma atvēruma platums, mm
b - perforējuma atvēruma garums, mm
L - caurules stangas garums, m

α - perforējuma atvērumu novietojuma leņķis pa caurules aploci, °
Q - perforējuma atvērumu daudzums pa caurules aploci vienā gofras
      profila iedobē, gab.,
WA – ūdens filtrācijas ieplūdes perforējuma atvērumu laukums, cm²/m
¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi stangu garumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi.

- (180°±10°) zonā daļēji perforēta caurule

EVODRAIN HARD R2 tipa caurule
Atbilstost DIN4262-1 standarta izvirzītājām prasībām Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN8

DN/OD sērijas no HDPE materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa 
SN8 LP (180±10°) veida caurule

Produkta artikuls 5120631800006WTI 5120751800006WTI 5120901800006WTI 5121101800006WTI 5121251800006WTI 5121601800006WTI

DN/OD, mm 63 75 90 110 125 160
ID, mm 51,70 62,70 76,20 94,10 106,70 137,60
h, mm 5,65 6,15 6,90 7,95 9,15 11,20
Caurules materiāls HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Caurules ārējās 
virsmas krāsa¹

melna melna melna melna melna melna

Caurules iekšējās 
virsmas krāsa¹

balta balta balta balta balta balta

Caurules profila tips R2 R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN8 SN8 SN8 SN8 SN8 SN8
Perforējuma veids LP (180°±10°) LP (180°±10°) LP (180°±10°) LP (180°±10°) LP (180°±10°) LP (180°±10°)
α, ° 60 60 60 60 60 60
a, mm 1,20 1,20 1,40 1,20 1,20 1,40
b, mm 17,68 17,7 17,66 13,75 15,27 16,66
Q, gab., 2 2 2 4 4 4
WA, cm²/m ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
L², m 6 6 6 6 6 6
Iepakojumā3, m/gab., 612/102 612/102 612/102 456/76 360/60 156/26
Standarta komplektācijā, katru caurules stangu aprīko ar dubulto uzmavu un gumijas blīvgredzenu, kas nodrošina hermētisku caurules savienojuma 
zonu <0,5 bar, kā arī katra caurule visā caurules ārējās virsmas garumā (perforētajā zonā) ir nomarķēta ar nenodzēšamu dzeltenas krāsas dubultlīniju, 
lai atvieglotu pareizu caurules novietošanu pret tranšejas pamatni izbūves laikā.

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

LP

EV
O

D
RA

IN
 H

A
RD

 / 
EV

O
D

RA
IN

 H
A

RD
 R

F



50 POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
a - perforējuma atvēruma platums, mm
b - perforējuma atvēruma garums, mm
L - caurules stangas garums, m

α - perforējuma atvērumu novietojuma leņķis pa caurules aploci, °
Q - perforējuma atvērumu daudzums pa caurules aploci vienā gofras 
      profila iedobē, gab.,
WA – ūdens filtrācijas ieplūdes perforējuma atvērumu laukums, cm²/m
¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi rstangu garumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi.

Produkta artikuls 5120631200006WTI 5120751200006WTI 5120901200006WTI 5121101200006WTI 5121251200006WTI 5121601200006WTI

DN/OD, mm 63 75 90 110 125 160
ID, mm 51,70 62,70 76,20 94,10 106,70 137,60
h, mm 5,65 6,15 6,90 7,95 9,15 11,20
Caurules materiāls HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Caurules ārējās 
virsmas krāsa¹

melna melna melna melna melna melna

Caurules iekšējās 
virsmas krāsa¹

balta balta balta balta balta balta

Caurules profila tips R2 R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN8 SN8 SN8 SN8 SN8 SN8
Perforējuma veids MP (≤120°) MP (≤120°) MP (≤120°) MP (≤120°) MP (≤120°) MP (≤120°)
α, ° 60 60 60 60 60 60
a, mm 1,20 1,20 1,40 1,20 1,20 1,40
b, mm 13,22 13,3 13,2 18,4 20,4 22,5
Q, gab., 3 3 3 3 3 3
WA, cm²/m ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
L², m 6 6 6 6 6 6
Iepakojumā3, m/gab., 612/102 612/102 612/102 456/76 360/60 156/26
Standarta komplektācijā, katru caurules stangu aprīko ar dubulto uzmavu un gumijas blīvgredzenu, kas nodrošina hermētisku caurules savienojuma 
zonu <0,5 bar, kā arī katra caurule visā caurules ārējās virsmas garumā (perforētajā zonā) ir nomarķēta ar nenodzēšamu dzeltenas krāsas dubultlīniju, 
lai atvieglotu pareizu caurules novietošanu pret tranšejas pamatni izbūves laikā.

DN/OD sērijas no HDPE materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa 
SN8 MP (≤120°) veida caurule

- (≤120°) zonā perforēta daudzfunkcionāla caurule

EVODRAIN HARD R2 tipa caurule
Atbilst DIN4262-1 standarta izvirzītājām izvirzītājām prasībām Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN8

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.
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51POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

- (neperforēta) šķidruma transportēšanas caurule

EVODRAIN HARD R2 tipa caurule
Atbilst DIN4262-1 standarta izvirzītājām prasībām Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN8

DN/OD sērijas no HDPE materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa 
SN8 UP (neperforēta) veida caurule

Produkta artikuls 5120630000006BLU 5120750000006BLU 5120900000006BLU 5121100000006BLU 5121250000006BLU 5121600000006BLU

DN/OD, mm 63 75 90 110 125 160
ID, mm 51,70 62,70 76,20 94,10 106,70 137,60
h, mm 5,65 6,15 6,90 7,95 9,15 11,20
Caurules materiāls HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Caurules ārējās 
virsmas krāsa¹

melna melna melna melna melna melna

Caurules iekšējās 
virsmas krāsa¹

zila zila zila zila zila zila

Caurules profila tips R2 R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN8 SN8 SN8 SN8 SN8 SN8
Perforējuma veids MP (neperforēta) MP (neperforēta) MP (neperforēta) MP (neperforēta) MP (neperforēta) MP (neperforēta)
L², m 6 6 6 6 6 6
Iepakojumā3, m/gab., 612/102 612/102 612/102 456/76 360/60 156/26
Standarta komplektācijā, katru caurules stangu aprīko ar dubulto uzmavu un gumijas blīvgredzenu, kas nodrošina hermētisku caurules savienojuma 
zonu <0,5 bar.

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
L - caurules stangas garums, m

¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi stangu garumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Produkta artikuls 5122003601006 5122503601006 5123153601006 5124003601006

DN/OD, mm 200 250 315 400
ID, mm 174,6 215,9 274,1 349,8
h, mm 12,7 17,05 20,45 25,1
Caurules materiāls PP-B PP-B PP-B PP-B
Caurules ārējās 
virsmas krāsa¹

melna melna melna melna

Caurules iekšējās 
virsmas krāsa¹

balta balta balta balta

Caurules profila tips R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN8 SN8 SN8 SN8
Perforējuma veids TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°)
α, ° 60 60 60 60
a, mm 3,0 3,0 3,0 3,0
b, mm 40 50 60 40
Q, gab., 6 6 6 6
WA, cm²/m ≥150 ≥150 ≥150 ≥150
L², m 6 6 6 6
Iepakojumā3, m/gab., 192/32 48/8 36/6 18/3
Standarta komplektācijā, katra caurules stangu aprīko ar rūpnieciski piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un gumijas blīvgredzenu, kas 
nodrošina hermētisku caurules savienojuma zonu <0,5 bar.

DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa 
SN8 TP (360°) veida caurule

- 360° pilnībā perforēta caurule

EVODRAIN HARD R2 tipa caurule
                             Atbilst DIN4262-1 un LVS EN 13476-3+A1
                             standartos izvirzītājām prasībām

Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN8

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
a - perforējuma atvēruma platums, mm
b - perforējuma atvēruma garums, mm
L - caurules stangas garums, m

α - perforējuma atvērumu novietojuma leņķis pa caurules aploci, °
Q - perforējuma atvērumu daudzums pa caurules aploci vienā gofras 
      profila iedobē, gab.,
WA – ūdens filtrācijas ieplūdes perforējuma atvērumu laukums, cm²/m
¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi stangu garumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi.
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53POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
a - perforējuma atvēruma platums, mm
b - perforējuma atvēruma garums, mm
L - stangas garums, m

α - perforējuma atvērumu novietojuma leņķis pa caurules aploci, °
Q - perforējuma atvērumu daudzums pa caurules aploci vienā gofras 
      profila iedobē, gab.,
WA – ūdens filtrācijas ieplūdes perforējuma atvērumu laukums, cm²/m
¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi stangugarumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi.

- (180°±10°) zonā daļēji perforēta caurule

EVODRAIN HARD R2 tipa caurule
                          Atbilst DIN4262-1 un LVS EN 13476-3+A1
                          standartos izvirzītājām prasībām

Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN8

DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa 
SN8 LP (180°±10°) veida caurule

Produkta artikuls 5122001801006 5122501801006 5123151801006 5124001801006

DN/OD, mm 200 250 315 400
ID, mm 174,6 215,9 274,1 349,8
h, mm 12,7 17,05 20,45 25,1
Caurules materiāls PP-B PP-B PP-B PP-B
Caurules ārējās 
virsmas krāsa¹

melna melna melna melna

Caurules iekšējās 
virsmas krāsa¹

balta balta balta balta

Caurules profila tips R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN8 SN8 SN8 SN8
Perforējuma veids LP (180°±10°) LP (180°±10°) LP (180°±10°) LP (180°±10°)
α, ° 60 60 60 60
a, mm 3,0 3,0 3,0 3,0
b, mm 40 50 60 60
Q, gab., 4 4 4 4
WA, cm²/m ≥150 ≥150 ≥150 ≥150
L², m 6 6 6 6
Iepakojumā3, m/gab., 192/32 48/8 36/6 18/3
Standarta komplektācijā, katra caurules stangu aprīko ar rūpnieciski piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un gumijas blīvgredzenu, kas 
nodrošina hermētisku caurules savienojuma zonu <0,5 bar.

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Produkta artikuls 5122001201006 5122501201006 5123151201006 5124001201006

DN/OD, mm 200 250 315 400
ID, mm 174,6 215,9 274,1 349,8
h, mm 12,7 17,05 20,45 25,1
Caurules materiāls PP-B PP-B PP-B PP-B
Caurules ārējās 
virsmas krāsa¹

melna melna melna melna

Caurules iekšējās 
virsmas krāsa¹

balta balta balta balta

Caurules profila tips R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN8 SN8 SN8 SN8
Perforējuma veids MP (≤120°) MP (≤120°) MP (≤120°) MP (≤120°)
α, ° 60 60 60 60
a, mm 3,0 3,0 3,0 3,0
b, mm 40 50 60 60
Q, gab., 3 3 3 3
WA, cm²/m ≥120 ≥120 ≥120 ≥120
L², m 6 6 6 6
Iepakojumā3, m/gab., 192/32 48/8 36/6 18/3
Standarta komplektācijā, katra caurules stangu aprīko ar rūpnieciski piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un gumijas blīvgredzenu, kas 
nodrošina hermētisku caurules savienojuma zonu <0,5 bar.

DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa 
SN8 MP (≤120°) veida caurule

- (≤120°) zonā perforēta daudzfunkcionāla caurule

EVODRAIN HARD R2 tipa caurule
                            Atbilst DIN4262-1 un LVS EN 13476-3+A1
                            standartos izvirzītājām prasībām

Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN8

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
a - perforējuma atvēruma platums, mm
b - perforējuma atvēruma garums, mm
L - caurules stangas garums, m

α - perforējuma atvērumu novietojuma leņķis pa caurules aploci, °
Q - perforējuma atvērumu daudzums pa caurules aploci vienā gofras 
      profila iedobē, gab.,
WA – ūdens filtrācijas ieplūdes perforējuma atvērumu laukums, cm²/m
¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi stangu garumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

- (neperforēta) šķidruma transportēšanas caurule

EVODRAIN HARD R2 tipa caurule
                          Atbilst DIN4262-1 un LVS EN 13476-3+A1
                          standartos izvirzītājām prasībām

Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN8

DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD R2 tipa 
SN8 UP (neperforēta) veida caurule

Produkta artikuls 5122001201006 5122501201006 5123151201006 5124001201006

DN/OD, mm 200 250 315 400
ID, mm 174,6 215,9 274,1 349,8
h, mm 12,7 17,05 20,45 25,1
Caurules materiāls PP-B PP-B PP-B PP-B
Caurules ārējās 
virsmas krāsa¹

melna melna melna melna

Caurules iekšējās 
virsmas krāsa¹

balta balta balta balta

Caurules profila tips R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN8 SN8 SN8 SN8
Perforējuma veids MP (neperforēta) MP (neperforēta) MP (neperforēta) MP (neperforēta)
L², m 6 6 6 6
Iepakojumā3, m/gab., 192/32 48/8 36/6 18/3
Standarta komplektācijā, katra caurules stangu aprīko ar rūpnieciski piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un gumijas blīvgredzenu, kas 
nodrošina hermētisku caurules savienojuma zonu <0,5 bar.

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
L - caurules stangas garums, m

¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi r stangu garumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Produkta artikuls 5121603601006RF 5122003601006RF 5122503601006RF 5123153601006RF 5124003601006RF

DN/OD, mm 160 200 250 315 400
ID, mm 138,9 174,6 215,9 274,1 349,8
h, mm 10,55 12,7 17,05 20,45 25,1
Caurules materiāls PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B
Caurules ārējās 
virsmas krāsa¹

tumši brūna tumši brūna tumši brūna tumši brūna tumši brūna

Caurules iekšējās 
virsmas krāsa¹

balta balta balta balta balta

Caurules profila tips R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN16 SN16 SN16 SN16 SN16
Perforējuma veids TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°) TP (360°)
α, ° 60 60 60 60 60
a, mm 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
b, mm 30 40 50 60 40
Q, gab., 6 6 6 6 6
WA, cm²/m ≥150 ≥150 ≥150 ≥150 ≥150
L², m 6 6 6 6 6
Iepakojumā3, m/gab., 168/28 192/32 48/8 36/6 18/3
Standarta komplektācijā, katra caurules stangu aprīko ar rūpnieciski piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un gumijas blīvgredzenu, kas 
nodrošina hermētisku caurules savienojuma zonu <0,5 bar.

DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD RF R2 tipa 
SN16 TP (360°) veida caurule

- 360° pilnībā perforēta caurule

EVODRAIN HARD RF R2 tipa caurule
                          Atbilst DIN4262-1 un LVS EN 13476-3+A1
                          standartos izvirzītājām prasībām

Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN16

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules anominālā aploces stingruma klase, kN/m²
a - perforējuma atvēruma platums, mm
b - perforējuma atvēruma garums, mm
L - caurules stangas garums, m

α - perforējuma atvērumu novietojuma leņķis pa caurules aploci, °
Q - perforējuma atvērumu daudzums pa caurules aploci vienā gofras 
      profila iedobē, gab.,
WA – ūdens filtrācijas ieplūdes perforējuma atvērumu laukums, cm²/m
¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi stangu garumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

- (180°±10°) zonā daļēji perforēta caurule

EVODRAIN HARD RF R2 tipa caurule
                            Atbilst DIN4262-1 un LVS EN 13476-3+A1
                            standartos izvirzītājām prasībām

Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN16

DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD RF R2 tipa 
SN16 LP (180°±10°) veida caurule

Produkta artikuls 5121601801006RF 5122001801006RF 5122501801006RF 5123151801006RF 5124001801006RF

DN/OD, mm 160 200 250 315 400
ID, mm 138,9 174,6 215,9 274,1 349,8
h, mm 10,55 12,7 17,05 20,45 25,1
Caurules materiāls PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B
Caurules ārējās 
virsmas krāsa¹

tumši brūna tumši brūna tumši brūna tumši brūna tumši brūna

Caurules iekšējās 
virsmas krāsa¹

balta balta balta balta balta

Caurules profila tips R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN16 SN16 SN16 SN16 SN16
Perforējuma veids LP (180°±10°) LP (180°±10°) LP (180°±10°) LP (180°±10°) LP (180°±10°)
α, ° 60 60 60 60 60
a, mm 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
b, mm 30 40 50 60 60
Q, gab., 4 4 4 4 4
WA, cm²/m ≥150 ≥150 ≥150 ≥150 ≥150
L², m 6 6 6 6 6
Iepakojumā3, m/gab., 168/28 192/32 48/8 36/6 18/3
Standarta komplektācijā, katra caurules stangu aprīko ar rūpnieciski piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un gumijas blīvgredzenu, kas 
nodrošina hermētisku caurules savienojuma zonu <0,5 bar.

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
a - perforējuma atvēruma platums, mm
b - perforējuma atvēruma garums, mm
L - caurules stangas garums, m

α - perforējuma atvērumu novietojuma leņķis pa caurules aploci, °
Q - perforējuma atvērumu daudzums pa caurules aploci vienā gofras 
      profila iedobē, gab.,
WA – ūdens filtrācijas ieplūdes perforējuma atvērumu laukums, cm²/m
¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi stangu garumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Produkta artikuls 5121601201006RF 5122001201006RF 5122501201006RF 5123151201006RF 5124001201006RF

DN/OD, mm 160 200 250 315 400
ID, mm 138,9 174,6 215,9 274,1 349,8
h, mm 10,55 12,7 17,05 20,45 25,1
Caurules materiāls PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B
Caurules ārējās 
virsmas krāsa¹

tumši brūna tumši brūna tumši brūna tumši brūna tumši brūna

Caurules iekšējās 
virsmas krāsa¹

balta balta balta balta balta

Caurules profila tips R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN16 SN16 SN16 SN16 SN16
Perforējuma veids MP (≤120°) MP (≤120°) MP (≤120°) MP (≤120°) MP (≤120°)
α, ° 60 60 60 60 60
a, mm 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
b, mm 30 40 50 60 60
Q, gab., 3 3 3 3 3
WA, cm²/m ≥120 ≥120 ≥120 ≥120 ≥120
L², m 6 6 6 6 6
Iepakojumā3, m/gab., 168/28 192/32 48/8 36/6 18/3
Standarta komplektācijā, katra caurules stangu aprīko ar rūpnieciski piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un gumijas blīvgredzenu, kas 
nodrošina hermētisku caurules savienojuma zonu <0,5 bar.

DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD R2 RF tipa 
SN16 MP (≤120°) veida caurule

- (≤120°) zonā perforēta daudzfunkcionāla caurule

EVODRAIN HARD RF R2 tipa caurule
                           Atbilst DIN4262-1 un LVS EN 13476-3+A1
                           standartos izvirzītājām prasībām

Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN16

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
a - perforējuma atvēruma platums, mm
b - perforējuma atvēruma garums, mm
L - caurules stangas garums, m

α - perforējuma atvērumu novietojuma leņķis pa caurules aploci, °
Q - perforējuma atvērumu daudzums pa caurules aploci vienā gofras 
      profila iedobē, gab.,
WA – ūdens filtrācijas ieplūdes perforējuma atvērumu laukums, cm²/m
¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi stangu garumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

- (neperforēta) šķidruma transportēšanas caurule

EVODRAIN HARD RF R2 tipa caurule
                        Atbilst DIN4262-1 un LVS EN 13476-3+A1
                        standartos izvirzītājām prasībām

Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN16

DN/OD sērijas no PP-B materiāla EVODRAIN HARD RF R2 tipa 
SN16 UP (neperforēta) veida caurule

Produkta artikuls 5121600001006RF 5122000001006RF 5122500001006RF 5123150001006RF 5124000001006RF

DN/OD, mm 160 200 250 315 400
ID, mm 138,9 174,6 215,9 274,1 349,8
h, mm 10,55 12,7 17,05 20,45 25,1
Caurules materiāls PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B
Caurules ārējās 
virsmas krāsa¹

tumši brūna tumši brūna tumši brūna tumši brūna tumši brūna

Caurules iekšējās 
virsmas krāsa¹

balta balta balta balta balta

Caurules profila tips R2 R2 R2 R2 R2
SN, kN/m² SN16 SN16 SN16 SN16 SN16
Perforējuma veids MP (neperforēta) MP (neperforēta) MP (neperforēta) MP (neperforēta) MP (neperforēta)
L², m 6 6 6 6 6
Iepakojumā3, m/gab., 168/28 192/32 48/8 36/6 18/3
Standarta komplektācijā, katra caurules stangu aprīko ar rūpnieciski piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un gumijas blīvgredzenu, kas 
nodrošina hermētisku caurules savienojuma zonu <0,5 bar.

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
h - caurules profila augstums, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
L - caurules stangas garums, m

¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citas krāsas.
² – pēc pieprasījuma ir pieejami citi stangu garumi.
3 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi.
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3. NODAĻA

RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 izteku caurules 61

Tehniskā informācija

Iztekas konstruktīvie risinājumi 63

PRODUKCIJAS KLĀSTS

DN/OD sērijas no UV stabilizēta PP-B materiāla RIGID MULTI UV10 R3 tipa UP (neperforēta) veida SN8 iztekas 
caurule

65

CID400 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷250 110÷250

CID600 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷315 110÷315
CID1000 iespējamais

pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷400 110÷400

CDC400 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷250 110÷250
CDC600 iespējamais

pievienojumu DN, mm
Izvads Ievads

110÷315 110÷315
CDC1000 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷400 110÷400

DRC400 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷250 110÷250

DRC600 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷315 110÷315
DRC1000 iespējamais
pievienojumu DN, mm

Izvads Ievads
110÷400 110÷400

DRENĀŽAS KONTROLAKA AR
NOSĒDDAĻU CID

DRENĀŽAS SEGTĀ TIPA AKA AR 
NOSĒDDAĻU CDC

DRENĀŽAS UZTVĒRĒJAKA AR NOSĒDDAĻU DRC
(iespejama šahtas aploces perforejuma zona 120°,180°, 360°)

No 76. lpp No 116. lpp No 138. lpp

Būvlaukuma pagaidu
drenāžas sistēmas 

būvniecībā

Atkritumu poligonu 
teritorijas būvniecibā 
(Virsējo gruntsūdeņu 

novadīšanā)

Lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā, 

izmantojamās zemēs, parkos, 
skvēros un kūdru atradnēs

Privāto, civilo, sabiedrisko 
un industriālo ēku 

(kompleksu) 
un to teritoriju būvniecibā

Sporta (stadionu) 
kompleksu

un to teritoriju būvniecibā

Satiksmes ceļu 
būvniecibā

Bez transporta
satiksmes slodzes

Ar transporta 
satiksmes slodzi

Ostas un doku teritorijas
būvniecibā

Lidostas teritorijas
būvniecibā

Tuneļu būvniecībā

Dzelzceļu būvniecībā

Celiņu būvniecībā
(piem., gājēju ietvju,

trotuāru un veloceliņu u.c.)

Autoceļu būvniecībā
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 izteku caurules

RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 (UV noturīga) iztekas caurule ir pieejama šādā standarta izpildījumā:

Gada vidējā UV saules radiācijas starojuma slodze Eiropā

Tehniskā informācija

• UP veida - neperforēta šķidruma transportēšanas caurule.

RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 (UV noturīgo) drenāžas iztekas caurule
Fizikālie raksturlielumi Testa metodes
Spēja izturēt kopējo saules radiācijas *UV apstarojumu >700 Kly (Latvijā 10 gadu ilgā 
periodā)

Atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem

Mehāniskie raksturlielumi Testa metodes
Aploces stingrums R3 tipa caurulei >8 kN/m² LVS EN 9969

Triecienizturība (pieaugošās slodzes metode)
Belzeņa tips d90, DN/OD ≤160 mm svars (0,8±0.005) kg, Hmin = 0,8 m, H50 >1,20 m un
DN/OD >160 mm svars (0,8±0.005) kg, Hmin = 0,8 m, H50 >1,80 m, pie (±0±1) °C

Belzeņa tips d90, DN/OD 110 mm svars (4,0±0.005) kg, DN/OD 160 mm svars (6,25±0.005) kg 
DN/OD 200 mm svars (8,0±0.005) kg un DN/OD 250 mm svars (12,5±0.005) kg, Hmin = 0,5 m, 
H50 >1,0 m, pie (-10±1) °C

LVS EN 1411

Drenāžas noteku gludās izteku caurules RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 ir UV noturīgas UP veida neperforētas 
šķidruma transportēšanas caurules.

RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP veda iztekas caurule ir inovatīva gludā caurule ar izciliem ekspluatācijas un 
funkcionalitātes rādītājiem: 3-slāņu monolītā caurules konstrukcija nodrošina augstus mehāniskās izturības rādītājus. 
Iztekas caurules iekšējā slāņa virsma ir gluda, kas nodrošina izcilus sistēmas hidrauliskos rādītājus. RIGID MULTI UV10 R3 tipa 
SN8 UP veida iztekas caurules ir izgatavotas no PP-B materiāla, kas ir speciāli modificēts, lai nodrošinātu saules radiācijas UV 
starojuma aizsardzību vismaz 10 gadu ilgā periodā (saules radiācijas UV apstarojums >700 kLy).

* - UV apstarojums ir radiācijas enerģija, kas izplatīta noteiktā laikā konkrētā apgabalā. 
To var izteikt šādās mērvienībās, piemēram: W·h/m², J/m² vai visbiežāk kā Langley (Ly).
Langley (Ly) ir mērvienība, kura izsaka enerģijas starojuma spēka sadalījumu laukumā un tiek izmantota, lai mērītu saules radiāciju.

Ikgadējais UV saules staru radiācijas līmenis (kLy/gadā) Latvijā ir 70 kLy (kcal/cm²/gadā) jeb 2.93 GJ/m². Tas norāda UV starojuma radiācijas    
    enerģiju, kas var tikt pārnesta uz polimēra materiālu viena gada laikā ilgstošā saules UV staru ietekmē.

Piemērs: 
Kāds ir kopējais UV apstarojums atrodoties tiešā 
saules radiācijas starojumā 10 gadu laikā?

• ikgadējais saules UV apstarojums Latvijā ir 70 kLy;
• ikgadējais saules UV apstarojums Latvijā 10 gados: 
70 kLy x 10 gadi = 700 kLy jeb 29,3 GJ/m² = 931 W/m².

1 Ly = 1 cal/cm² = 41840 J/m² ≈ 11,622 W·h/m²
1 kLy =1 kcal/cm² = 41,84 MJ/m2 un 1kLy/year = 1,33 W/m²
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Sertifikācija

Krāsa

Standarti

RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP veida iztekas caurules no UV stabilizētā PP-B pēc ārējā diametra OD: 110, 200 un 250 mm.

RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP veida no UV stabilizētā PP-B iztekas caurulei:

Standarta izpildījumā caurules ārējās virsmas krāsa ir brūna bet caurules iekšējās virsmas krāsa ir balta.

Caurule atbilst:

LVS EN 13476-2

Plastmasas cauruļvadu spiediena un pašteces sistēmas drenāžai, kanalizācijai un ūdens apgādei. Profilētu sieniņu 
cauruļvadu sistēmas no neplastificēta polivinilhlorīda (PVC-U), polipropilēna (PP) un polietilēna (PE). 3. daļa: 
Tehniskie noteikumi caurulēm un veidgabaliem ar gludu iekšējo un profilētu ārējo virsmu un cauruļvadu sistēmai, 
B tips

Ģeometriskie izmēri tiek noteikti saskaņā ar:
LVS EN 3126 Plastmasas cauruļvadu sistēmas - Plastmasas sastāvdaļas - Izmēru noteikšana

Mehāniskās īpašības saskaņā ar:
LVS EN ISO 9969 Termoplastikas caurules. Aploces stinguma noteikšana

LVS EN 9967 Termoplastikas caurules. Šļūdes koeficienta noteikšana

LVS EN 1411
Plastmasas cauruļvadu un kanālu sistēmas - Termoplasta caurules - Pieaugošas slodzes metode ārējo triecienu 
pretestības noteikšanai

Atbilstības novērtēšanas atzinumu izsniedza neatkarīga trešā puse BUREAU VERITAS LATVIA veicot 
auditu un izvērtējot produkta atbilstību standarta DIN 4262-1 un LVS EN 13476-2 prasībām.

RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP veida iztekas caurules garums standarta izpildījumā ir 3 m.*

UP veida neperforētai šķidruma transportēšanas iztekas caurulei 
savienojuma zona ir hermētiska. R3 tipa iztekas caurules ir veidotas 
tā, lai nodrošinātu ilgstoši noturīgu sistēmas funkcionēšanu.
UP  veida neperforētas šķidruma transportēšanas R3 tipa iztekas 
caurules viens gals ir, aprīkotas ar uzmavas tipa paplašinājumu, 
kurā ir iestrādāts iekšā gumijas blīvgredzens, kas nodrošina 
hermētisku caurules savienojuma zonu, šādā veidā tiek iegūts 
noturīgs savienojums <0,50 bar, kā arī tiek iegūta izcila caurules un 
veidgabala savienojuma elementu savstarpējā noturība.

Garumi

Cauruļu savienošana

Caurules nominālie izmēri atbilst DN/OD sērijai

*Citi garumi ir pieejami pēc pieprasījuma.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Prasības konstrukcijai

Drenāžas iztekas konstruktīvajam veidojumam jānodrošina drenāžas kolektora aizsardzība pret ledus un sala iedarbību, 
novadgrāvja nogāžu un dibena izskalojumiem, kā arī no mehāniskiem bojājumiem, tajā skaitā novadgrāvja kopšanas un tīrīšanas 
darbu laikā. Iztekas caurules dibena atzīmei jābūt ne mazāk kā 0,5 m virs novadgrāvja (ūdensnotekas) gultnes dibena vai 0,2 
m virs vasaras pusgada vidējā ūdens līmeņa novadgrāvī. Novadgrāvja augšgalā pieļaujama drenāžas iztekas caurules dibena 
atzīme ne mazāk kā 0,3 m virs novadgrāvja dibena atzīmes. Iztekas caurules dibena slīpumam ir jābūt vienādam vai lielākam 
ar kolektora lejas daļas dibena slīpumu. Drenāžas iztekas caurule ir jānoenkuro. Iztekas teknes lejasdaļa vasaras pusgada vidējā 
ūdens līmeņa (VVŪ) zonā jānostiprina ar akmeņu šķembu bērumu.
Drenāžas iztekas caurule un tekne jāiebūvē vienā laikā ar drenāžas cauruļvada būvniecību. Aizberot drenāžas cauruļvadu 
tranšeju, grunts drenāžas iztekas caurules garumā jāblietē pa 20 cm bieziem slāņiem.

UP veida iztekas caurules standarta izpildījumā ir aprīkotas ar termoplastiskā elastomēra gumijas blīvgredzenu, kas nodrošina 
sistēmas elementu savienojuma zonu ūdensnecaurlaidīgu <0,50 bar. Savienojot caurules savā starpā, kur kā blīvējuma elements 
tiek lietots gumijas blīvgredzens, savienošanas procesa atvieglošanai izmanto slīdvielu. Parasti blīvējuma elementiem izmanto 
krēmveidīgas konsistences pH neitrālu (aptuveni pH7) slīdvielu uz silikona bāzes, kas nezaudē savas īpašības mitrā vidē un ir sala 
izturīga, turklāt tai piemīt laba adhēzija (pielipšana mitros apstākļos).

Visus EVOPIPES polimērmateriālu cauruļu produktus drenāžu tīklu sistēmām 
pārbauda EVOPIPES fizikāli mehānisko īpašību laboratorijā. Produktu 
sertifikācija tiek iegūta atbilstoši konkrētiem nacionālajiem un starptautiskajiem 

RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP veida iztekas caurulēm no UV stabilizētā PP-B materiāla piemīt izcila noturība pret visām 
augsnē parasti sastopamajām ķīmiskajām vielām pat koncentrētā veidā. RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP veida drenāžas 
iztekas caurulēm un savienojuma aksesuāriem atbilstoši ISO/TR 10358 un blīvēšanas elementiem tādiem kā gumijas blīvgredzeni 
atbilstoši ISO/TR 7620 ir ķīmiskā pretestība diapazonā starp pH2 - skāba vide un pH12 - sārmaina vide.

Gumijas blīvgredzenu apzīmējumi pēc to tipa, lietojuma un īpašībā

Iztekas konstruktīvie risinājumi

Blīvgredzens

Testēšana

Ķīmiskā pretestība

Priekšrocības, kuras sniedz slīdvielas izmantošana:

• Atvieglo caurules savienojumu vietās to savienošanu;
• Novērš nepareizu gumijas blīvgredzena iestatīšanu;
• Novērš gumijas blīvgredzena bojājumus savienojuma vietā;
• Aizkavē gumijas blīvgredzena novecošanos.

Tips Gumijas tips Lietojums Īpašības

WT 1TPE
Termoplastiku pazemes cauruļvadu bezspiediena sistēmās drenāžai un 
kanalizācijai (pastāvīga plūsma līdz 45 °C un neregulāra plūsma līdz 95 °C).

LVS EN 681-2+A1/A2 standarta 2. tabulas

WH 1TPE
Termoplastiku pazemes cauruļvadu bezspiediena sistēmās drenāžai un 
kanalizācijai (pastāvīga plūsma līdz 45 °C un neregulāra plūsma līdz 95 °C), 
noturīgs pret eļļas iedarbību.

LVS EN 681-2+A1/A2 standarta 2. tabulas
Noturība eļļās noteikta saskaņā ar ISO 1817
(72 h pie 70 °C Eļļā Nr. 1) 

1 – TPE – Termoplastiskā elastomēra gumija / Thermoplastic elastomer rubber

RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP veida iztekas caurules 
ar nominālo/ārējo diametu, mm

Drīkst ievadīt novadgrāvī

110, 160, 200 un 250 mm No grāvja sāna vai gala

RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP veida iztekas caurulēm no UV stabilizētā 
PP-B materiāla ir paredzētas grāvju gala vai sānu izteku veidošanai slēgtās 
horizontālās nosusināšanas un apūdeņošanas, kā arī divpusējās darbības 
meliorācijas sistēmas izbūvei tam paredzētajās zemēs.

Standarta izpildījumā saskaņā ar LVS EN 681-2+A1/A2 standartu pēc to pielietojuma ir pieejami WT tipa termoplastiskā elastomēra 
gumijas blīvgredzeni. Pēc pieprasījuma saskaņā ar LVS EN 681-2+A1/A2 standartu ir pieejama arī WH tipa termoplastiskā 
elastomēra gumijas blīvgredzeni, kas ir paredzēti izmantošanai agresīvās sārmainās vidēs, piem., atkritumu poligonos, naftas un 
citu ķīmisku produktu termināļos, DUS, u.c.
Blīvgredzenus vēlams uzglabāt saskaņā ar ISO 2230 dotajām rekomendācijām un atbilstoši LVS EN 681-2+A1/A2 A. Pielikumā informatīvi dotajām blīvju uzglabāša-
nas vadlīnijām.

Tabula ir sastādīta pēc LVS EN 681-2+A1/A2 standarta 1., 10. un 11. Punkta
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Tradicionalā metode

Uztādītais (uzturētais) gruntsūdens līmenis (GŪL)

Bez drenāžas kontrolakas Ar drenāžas kontrolaku

Regulējamā metode Apūdeņošanas (divpusējās darbības) metode 

Kontrolēts gruntsūdens līmenis (GŪL) Kontrolēts gruntsūdens līmenis (GŪL) un zemaugsnes mitrināšana

-izmēri milimetros -izmēri milimetros

Apzīmējumi:
1 - RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP veida iztekas caurule  
   ≥ 1,5 m (neperforēta škidruma transportēšanas R3 tipa caurule   
      pēc DIN 4262-1);
2 - Drenāžas kolektors (perforēta drenāžas caurule tips R1/R2 pēc   
      DIN 4262-1);
3 - Iztekas caurules enkurojums;
4 - Blietēta grunts;
5 - UV noturīgs DN/OD 40 mm signālstabiņš ar atstarojošo M3 lentas 
      pārklājumu; 

Apzīmējumi:
1 - RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP veida iztekas caurule  
   ≥ 1,5 m (neperforēta škidruma transportēšanas R3 tipa caurule  
      pēc DIN 4262-1);
2 - Drenāžas kolektors (perforēta drenāžas caurule  tips R1/R2 pēc 
      DIN 4262-1);
3 - Drenāžas sistēmas kontrolaka;
4 - Iztekas caurules enkurojums;
5 - Blietēta grunts;
6 - UV noturīgs DN/OD 40 mm signālstabiņš ar atstarojošo M3 lentas 
      pārklājumu;

A - Lai nepieļautu novadgrāvja nogāzes izskalojumu, ko var radīt virszemes ūdens notece drenāžas iztekas vietā, tā ir jānostiprina, piemēram ar 
      velēnu vai laukakmeņu bruģa krāvumu vai arī ar ģeopaklāju vai ģeorežģi un melnzemes pabērumu ar zāles sējumu;
B - Lai mazinātu iespēju dzīvniekiem iekļūt drenāžas cauruļvadā, jālieto rūpnieciski izgatavotas iztekas aizsargrestes, kuras uzstāda uz drenāžas 
      iztekas caurules gala vai jāizmanto gala vienvirziena noslēgs.

-izmēri milimetros -izmēri milimetros

Apzīmējumi:
1 - RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP veida iztekas caurule  
   ≥ 1,5 m (neperforēta škidruma transportēšanas R3 tipa caurule   
      pēc DIN 4262-1);
2 - Drenāžas kolektors (perforēta drenāžas caurule tips R1/R2 pēc  
      DIN 4262-1);
3 - Drenāžas sistēmas regulēšanas (meniķis) aka;
4 - Iztekas caurules enkurojums;
5 - Blietēta grunts;
6 - UV noturīgs DN/OD 40 mm signālstabiņš ar atstarojošo M3 lentas 
      pārklājumu; 

Apzīmējumi:
1 - RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP veida iztekas caurule  
   ≥ 1,5 m (neperforēta škidruma transportēšanas R3 tipa caurule  
      pēc DIN 4262-1);
2 - Drenāžas kolektors (perforēta drenāžas caurule tips R1/R2 pēc       
      DIN 4262-1);
3 - Drenāžas sistēmas regulēšanas (meniķis) aka;
4 - Iztekas caurules enkurojums;
5 - Blietēta grunts;
6 - UV noturīgs DN/OD 40 mm signālstabiņš ar atstarojošo M3 lentas 
      pārklājumu;

A - Lai nepieļautu virszemes ūdens noteces radītus novadgrāvja nogāzes izskalojumus drenāžas iztekas iebūves vietā, tā jānostiprina, piemēram 
      ar velēnu vai laukakmeņu bruģa krāvumu vai arī ar ģeopaklāju vai ģeorežģi un melnzemes pabērumu un zāles sējumu;
B - Lai mazinātu iespēju dzīvniekiem iekļūt drenāžas cauruļvadā, jālieto rūpnieciski izgatavotas iztekas aizsargrestes, kuras uzstāda uz drenāžas 
      iztekas caurules gala vai jāizmanto gala vienvirziena noslēgs;
C - No rezervuāra ar sūkņa palīdzību tiek padots ūdens vai speciāli tam nolūkam sagatavots (ūdens maisījums)* zemaugsnes mitrināšanas 
      vajadzībām, kad tas ir nepieciešams.
* - ūdens maisījumu parasti bagātina ar speciālām barības vielām (šķīdinātām minerālvielām) kuras bagātina augsni ar barības vielām augu sakņu zonā.

Izbūves darbus veikt:
• saskaņā ar būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem būvniecībā, meliorācijā un vides aizsardzības jomā;
• saskaņā ar ceļu pārvaldītāja izdotajiem tehniskiem noteikumiem;
• saskaņā ar LVS EN 1610 un LVS CEN/TR 1046.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Produkta artikuls 280110003LTGYUV 280160003LTGYUV 280200003LTGYUV 280250003LTGYUV
DN/OD, mm 110 160 200 250
ID, mm 102,2 147,6 184,6 232,0
Caurules materiāls PP-B PP-B PP-B PP-B
Caurules ārējās 
virsmas krāsa

brūna brūna brūna brūna

Caurules iekšējās 
virsmas krāsa

balta balta balta balta

Caurules profila tips R3 R3 R3 R3
SN, kN/m² SN8 SN8 SN8 SN8
Perforējuma veids UP (neperforēta) UP (neperforēta) UP (neperforēta) UP (neperforēta)
L¹, m 3 3 3 3
Iepakojumā2, m/gab., 150/50 84/28 60/20 24/8

DN/OD sērijas no UV stabilizēta PP-B materiāla 
RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 UP (neperforēta) veida iztekas caurule

                - (neperforēta) šķidruma transportēšanas caurule

RIGID MULTI UV10 R3 tipa iztekas caurule
Atbilst DIN4262-1 un LVS EN 13476-2 standartos izvirzītājām prasībām Izbūves nominālā aploces stingruma klase SN8

 Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, mm
ID - caurules iekšējais diametrs, mm
SN – caurules nominālā aploces stingruma klase, kN/m²
L - caurules stangas garums, m

¹ – pēc pieprasījuma ir pieejamas citi stangu garumi.
2 – pēc pieprasījuma ir pieejami citi iepakojuma daudzumi.
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Veidgabalu un aksesuāru produkcijas sortimenta klāsta pielietojums drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas montāžā 67

DRENĀŽAS CAURUĻVADU TĪKLU SISTĒMAS VEIDGABALU UN AKSESUĀRU PRODUKCIJAS SORTIMENTS

Aksesuāru sortimenta klāsts pēc pielietojuma paredzēts EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 drenāžas caurulēm ar 
DN/OD 50 līdz 160 mm un EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 drenāžas caurulēm ar DN/OD 63 līdz 160 mm

68

Aksesuāru sortimenta klāsts pēc pielietojuma paredzēts EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 drenāžas caurulēm ar DN/OD 
200 līdz 400 mm un EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 drenāžas caurulēm ar DN/OD 160 līdz 400 mm, kā arī RIGID 
MULTI UV10 R3 tipa SN8 drenāžas iztekas caurulēm ar DN/OD 110 līdz 250 mm

69

Papildus aksesuāru sortimenta klāsts 72

Produkts Caurules 
tips

Caurules 
perforējuma veids

Caurules 
ūdens ieplūdes 

perforējuma 
atvēruma laukums

Caurules 
aploces 

stingruma 
nominālā 
klase SN, 

kN/m²

Caurules 
nominālais izmērs 

DN/OD, mm
Apraksts Produkts atbilst 

standartam

EVODRAIN FLEX

R1 TP - 360° pilnībā 
perforēta caurule ≥50 cm²/m

SN4
50, 63 Lokana caurule ruļļos* DIN 4262-1

SN8

 R2 TP - 360° pilnībā 
perforēta caurule ≥50 cm²/m

SN4 75, 90, 110, 125, 
160 Lokana caurule ruļļos* DIN 4262-1

SN8

EVODRAIN HARD R2 TP - 360° pilnībā 
perforēta caurule ≥50 cm²/m SN8 63, 75, 90, 110, 

125, 160 Stingra caurule stangās DIN 4262-1

 R2 TP - 360° pilnībā 
perforēta caurule ≥150 cm²/m SN8 200, 250,

315, 400
Stingra caurule stangās 
ar gumijas blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-3+A1

 R2 LP – 180°±10° daļēji 
perforēta caurule ≥50 cm²/m SN8 63, 75, 90, 110, 

125, 160

Stingra caurule stangās 
ar gumijas blīvgredzenu 

un marķētu caurules 
virsotni (perforētājā 
zonā) ar dubultlīniju

DIN 4262-1

 R2 LP – 180°±10° daļēji 
perforēta caurule ≥150 cm²/m SN8 200, 250, 315, 400 Stingra caurule stangās 

ar gumijas blīvgredzenu
DIN 4262-1

LVS EN 13476-3+A1

R2
MP – ≤120°zonā 

perforēta 
daudzfun-kcionāla 

caurule
≥50 cm²/m SN8 63, 75, 90, 110, 

125, 160

Stingra caurule stangās 
ar gumijas blīvgredzenu 

un marķētu caurules 
virsotni (perforētājā 
zonā) ar dubultlīniju

DIN 4262-1

 R2
MP – ≤120°zonā 

perforēta daudzfun-
k cionāla caurule

≥120 cm²/m SN8 200, 250,
315, 400

Stingra caurule stangās 
ar gumijas blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-3+A1

 R2
UP – neperforēta 
šķidruma trans-

portēšanas caurule
nav SN8 63, 75, 90, 110, 

125, 160
Stingra caurule stangās 
ar gumijas blīvgredzenu DIN 4262-1

 R2
UP – neperforēta 
šķidruma trans-

portēšanas caurule
nav SN8 200, 250, 315, 400 Stingra caurule stangās 

ar gumijas blīvgredzenu
DIN 4262-1

LVS EN 13476-3+A1

EVODRAIN HARD RF
R2 TP - 360° pilnībā 

perforēta caurule ≥150 cm²/m SN16 160, 200, 250, 315, 
400

Stingra caurule stangās 
ar gumijas blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-3+A1

 R2 LP – 180°±10° daļēji 
perforēta caurule ≥150 cm²/m SN16 160, 200, 250, 315, 

400
Stingra caurule stangās 
ar gumijas blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-3+A1

 R2
MP – ≤120° 

zonā perforēta 
daudzfun-kcionāla 

caurule
≥120 cm²/m SN16 160, 200, 250, 315, 

400
Stingra caurule stangās 
ar gumijas blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-3+A1

 R2
UP – neperforēta 
šķidruma trans-

portēšanas caurule
nav SN16 160, 200, 250, 315, 

400
Stingra caurule stangās 
ar gumijas blīvgredzenu

DIN 4262-1
LVS EN 13476-3+A1

RIGID MULTI UV10 
R3

UP – neperforēta 
šķidruma trans-

portēšanas caurule
nav SN8 110, 160, 200, 250 Stingra caurule stangās 

ar gumijas blīvgredzenu
DIN 4262-1

LVS EN 13476-2

* - EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 ar perforējuma veidu TP drenāžas lokanās caurules ruļļos ar DN/OD 50 līdz 160 mm ir 
pieejamas ar adīta A tipa tekstila filtra materiālu pārklājumu, kā arī ar paklāja tipa kokosa šķiedru filtra materiālu pārklājumu.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Veidgabalu un aksesuāru produkcijas sortimenta klāsta
pielietojums drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas montāžā

     EVODRAIN FLEX R1/R2 SN4/SN8 (TP) & EVODRAIN HARD R2 SN8 (TP)

     EVODRAIN HARD R2 SN8 (TP, LP, MP, UP) & EVODRAIN HARD RF R2 SN16 (TP, LP, MP, UP) & RIGID MULTI UV10 R3 SN8 (UP)

Veidgabalu un aksesuāru pielietojums drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas montāžā, kas tiek būvēta no EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 caurulēm ar 
DN/OD 50 līdz 160 mm un EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 caurulēm ar DN/OD 63 līdz 160 mm

Veidgabalu un aksesuāru pielietojums drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas montāžā, kas tiek būvēta no EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 caurulēm ar DN/OD 
200 līdz 400 mm un EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 caurulēm ar DN/OD 160 līdz 400 mm, kā arī RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 iztekas caurulēm ar DN/OD
110 līdz 250 mm
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Apzīmējumi:
1- Caurules noslēgtapa;
2- Trejgabals 45°;
3- Universālais trejgabals 90°;
4- Dubultuzmava;
5- Universālais līkums 90°;
6- Sedlu tipa redukcijas
      trejgabals 90°;
7- Gumijas blīvgredzens;
8- EVOSLIDE slīdvielas smēre
      blīvējuma elementiem.

Apzīmējumi:
1- Caurules gala vienvirziena vārsta noslēgs ar vāku (R3 tipa caurulei);
2- Dubultuzmava (R3 tipa caurulei);
3- Vienvirziena vārsts (R3 tipa caurulei) ar noslēgarmatūras funkciju;
4- Pāreja no R3 tipa uz R2 tipa cauruli;
5- Gumijas blīvgredzens (R2 tipa caurulei);
6- Redukcijas pāreja no R2 tipa uz R3 tipa cauruli;
7- Remontuzmava (R2 tipa caurulei);
8- Līkums 90° (R2 tipa caurulei);
9- Uzmavas noslēgtapa (R2 tipa caurulei);
10- UV stabils oranžs signālstabiņš ar vāciņu;
11- Redukcijas trejgabals 45° (R2 tipa caurulei);

12- Trejgabals 45° (R2 tipa caurulei);
13- Līkums 45° (R2 tipa caurulei);
14- Dubultuzmava (R2 tipa caurulei);
15- Aizsarguzmava (R2 tipa caurulei);
16- Aizsarguzmava (R3 tipa caurulei);
17- Remontuzmava (R3 tipa caurulei);
18- Uzmavas noslēgtapa (R3 tipa caurulei);
19- Pievienošanās blīvgumija (R2 tipa caurulei);
20- EVOSLIDE slīdvielas smēre blīvējuma elementiem;
CID- Drenāžas polimērmateriālu kontrolaka ar nosēddaļu;
DZ- Drenāžas dzelzsbetona kontrolaka ar nosēddaļu.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēma ietver sevī plašu veidgabalu sortimenta klāstu. Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas montā-
žas veidgabalu un aksesuāru sortiments ir paredzēts DN/OD sērijas drenāžas caurulēm.

Aksesuāru sortimenta klāsts pēc pielietojuma paredzēts EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 drenāžas caurulēm 
ar DN/OD 50 līdz 160 mm un EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 drenāžas caurulēm ar DN/OD 63 līdz 160 mm

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas veidgabalu 
un aksesuāru produkcijas sortiments

Universālais trejgabals 90°, DN 63 - 110 mm
Nominālais izmērs DN, mm Kods

DN1, mm DN2, mm DN3, mm DN4, mm
63 75 90 110 51310110063  

Universālais līkums 90°, DN 63 – 110 mm
Nominālais izmērs DN, mm Kods

DN1, mm DN2, mm DN3, mm DN4, mm
63 75 90 110 51312110063  

Trejgabals 45° 
Nominālais izmērs DN / DN1, mm Kods

63 / 63 51313065  
125 / 125 513131250

Sedlu tipa redukcijas trejgabals 90° 
Nominālais izmērs DN / DN1, mm Kods

125 / 63 51316125065  

Dubultuzmava 
Nominālais izmērs DN, mm Kods

50 12301050
63 12301063
75 12301075
90 12301090

110 12301110
125 12301125
160 12301160

Gumijas blīvgredzens 
Nominālais izmērs DN, mm Kods

50 12302050
63 12302063
75 12302075
90 12302090

110 12302110
125 12302125
160 12302160

DN

DN

DN

DN

DN1

DN1

DN1

DN2

DN2

DN3

DN3

DN4

DN4

DN1

Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Caurules noslēgtapa 
Nominālais izmērs DN, mm Kods

50 41250500RDC
63 41250630RDC
75 41250750RDC
90 41250900RDC

110 41251100RDC
125 41251250RDC
160 41251600RDC

Trejgabals 45°
Nominālais izmērs DN / DN1, mm Kods

160 / 160 212021600
200 / 200 212022000
250 / 250 212022500
315 / 315 212023150
400 / 400 212024000

Redukcijas trejgabals 45°
Nominālais izmērs DN / DN1, mm Kods

160 / 110 21203160110
200 / 110 21203200110
200 / 160 21203200160
250 / 110 21203250110
250 / 160 21203250160
250 / 200 21203250200
315 / 110 21203315110
315 / 160 21203315160
315 / 200 21203315200
315 / 250 21203315250
400 / 110 21203400110
400 / 160 21203400160
400 / 200 21203400200
400 / 250 21203400250
400 / 315 21203400315

DN

DN

DN

DN1

DN1

Aksesuāru sortimenta klāsts pēc pielietojuma paredzēts EVODRAIN HARD R2 tipa SN8 drenāžas caurulēm ar 
DN/OD 200 līdz 400 mm un EVODRAIN HARD RF R2 tipa SN16 drenāžas caurulēm ar DN/OD 160 līdz 400 mm, kā 
arī RIGID MULTI UV10 R3 tipa SN8 drenāžas iztekas caurulēm ar DN/OD 110 līdz 250 mm

Dubultuzmava
Nominālais izmērs DN, mm Kods

160 212051600
200 212052000
250 212052500
315 212053150
400 212054000

DN

Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.
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Remontuzmava 
Nominālais izmērs DN, mm Kods

160 212081600
200 212082000
250 212082500
315 212083150
400 212084000

Līkums 45° 
Nominālais izmērs DN, mm Kods

160 2120116045
200 2120120045
250 2120125045
315 2120131545
400 2120140045

Līkums 90° 
Nominālais izmērs DN, mm Kods

200 2120120090
250 2120125090
315 2120131590
400 2120140090

DN

DN

*- Aizsarguzmava paredzēta izbūvei dzelzsbetona akās un dzelzsbetona konstrukciju šķērsojumu vietās. Pilda caurules 
aizsargfunkciju uzņemot sev virsū dzelzsbetona konstrukcijas spriegumus, kuri var rasties dzelzsbetona konstrukcijai 
novirzoties no izbūvētās horizontālās cauruļvadu trases ass vertikālā virzienā, kā arī statiskās un dinamiskās slodzes, 
kas darbojas uz dzelzsbetona konstrukciju pēc izbūves. Lai atvieglotu saķeri ar dzelzsbetona konstrukciju izbūves laikā, 
aizsarguzmavas ārējā virsma ir pārklāta ar smalkas frakcijas smilts-grants maisījumu.

Aizsarguzmava* (paredzēta izmantošanai R2 tipa caurulēm) 
Nominālais izmērs DN, mm Garums L, mm Kods

160 174 212111600
200 182 212112000
250 194 212112500
315 223 212113150
400 280 212114000

DN

Gumijas blīvgredzens 
Nominālais izmērs DN, mm Kods

160 212101600
200 212102000
250 212102500
315 212103150
400 212104000

Redukcijas pāreja no R2 tipa uz R3 tipa cauruli 
Nominālais izmērs DN / DN1, mm Kods

160 / 110 21207160110
200 / 110 21207200110
200 / 160 21207200160
250 / 200 21207250200
315 / 200 21207315200
315 / 250 21207315250
400 / 250 21207400250
400 / 315 21207400315

DN

DN

DN1

Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.

VI
ED

GA
BA

LI



71POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Pāreja no R3 tipa uz R2 tipa cauruli
Nominālais izmērs DN / DN1, mm Kods

160 / 160 212091600
200 / 200 212092000
250 / 250 212092500
315 / 315 212093150
400 / 400 212094000

Uzmavas noslēgtapa ar gumijas blīvgredzenu (paredzēta izmantošanai R2 tipa caurulēm)
Nominālais izmērs DN, mm Kods

160 212061600
200 212062000
250 212062500
315 212063150
400 212064000

Dubultuzmava komplektā ar gumijas blīvgredzeniem (paredzēta izmantošanai R3 tipa caurulēm)
Nominālais izmērs DN, mm Kods

110 213051100
160 213051600
200 213052000
250 213052500

Remontuzmava komplektā ar gumijas blīvgredzeniem (paredzēta izmantošanai R3 tipa caurulēm)
Nominālais izmērs DN, mm Kods

110 213081100
160 213081600
200 213082000
250 213082500

DN

DN

DN

DN

DN

DN1

*- Aizsarguzmava paredzēta izbūvei dzelzsbetona akās un dzelzsbetona konstrukciju šķērsojumu vietās. Pilda caurules 
aizsargfunkciju uzņemot sev virsū dzelzsbetona konstrukcijas spriegumus, kuri var rasties dzelzsbetona konstrukcijai 
novirzoties no izbūvētās horizontālās cauruļvadu trases ass vertikālā virzienā, kā arī statiskās un dinamiskās slodzes, 
kas darbojas uz dzelzsbetona konstrukciju pēc izbūves. Lai atvieglotu saķeri ar dzelzsbetona konstrukciju izbūves laikā, 
aizsarguzmavas ārējā virsma ir abrazīva.

Aizsarguzmava* komplektā ar gumijas blīvgrerdzenu (paredzēta izmantošanai R3 tipa caurulēm) 
Nominālais izmērs DN, mm **Garums L, mm Kods

110 110 vai 240 412802110110WT(240WT)
160 110 vai 240 412802160110WT(240WT)
200 110 vai 240 412802200110WT(240WT)
250 110 vai 240 412802250110WT(240WT)

** - pēc vajadzības.

Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.
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Uzmavas noslēgtapa (paredzēta izmantošanai R3 tipa caurulēm)
Nominālais izmērs DN, mm Kods

110 213141100
160 213141600
200 213142000
250 213142500

DN

DN

Vienvirziena vārsts* (pretvārsts ar noslēgarmatūras funkciju, ļauj noslēgt sistēmu 
"aizvērt to", kad rodas tāda nepieciešamība)

Nominālais izmērs DN, mm Kods
110 213161100
160 213161600
200 213162000
250 213162500DN

A

*- Vienvirziena vārsts ir aprīkots ar slēģa mehānismu, lai to noslēgtu (skatīt, attēlā pozīciju A) slēģis ir jānovieto vertikālā 
pozīcijā pret vienvirziena vārstu (jāpaceļ uz augšu) tad tas tiks noslēgts, ja slēģi novieto atpakaļ izejas pozīcijā (horizontālā 
pozīcijā pret vienvirziena vārstu) tad tas tiks atvērts un strādās sistēmā, kā vienvirziena vārsts.

*- Pievienošanās blīvgumiju izmanto kad būvobjektā ir nepieciešams izveidot drenāžas polimērmateriālu akas šahtā 
papildus pievienojumu, kā arī to var izmantot kad piemēram, izbūvētā vai esošā drenāžas R2 tipa (EVODRAIN HARD SN8 DN/OD 200 
līdz 400 mm vai EVODRAIN HARD RF SN16 DN/OD 160 līdz 400 mm) kolektora trases cauruļvadā ir nepieciešams izveidot 
papildus pievienojuma ievada atzaru ar iegriešanās (ieurbšanās) metodi tajā.

Caurules gala vienvirziena vārsta noslēgs ar vāku (pretvārsts ar aizsargfunkciju pasargā 
dzīvniekus no iekļūšanas caurulē)

Nominālais izmērs DN, mm Kods
110 222101100
160 222101600
200 222102000
250 222102500
315 222103150
400 222104000

DN

Papildus aksesuāru sortimenta klāsts

Apzīmējumi:
1 – Kroņurbis;
2 – Pievienošanās blīvgumija;
3 – Pāreja no R3 tipa uz R2 tipa cauruli;
4 – Gumijas blīvgredzens.

Pievienošanās blīvgumija*
Nominālais izmērs DN,  mm Kods

110 621061101
160 621061601
200 621062001
250 621062501
315 621063151

Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

*- EVOSLIDE slīdvielas smēre blīvējuma elementiem ir sala izturīga, uz silikona bāzes, pastveidīgas konsistences 
neitrāla (pH aptuveni 7) krēmveidīga masa, baltā krāsā bez smaržas. Uzklājot to virsū uz gumijas blīvējuma elementiem, 
tā atvieglo cauruļu savienošanu, novērš nepareizu gumijas blīvgredzena iestatīšanu, kā arī to bojājumus savienojuma 
vietā. Nezaudē savas īpašības mitrā vidē un aizkavē gumijas blīvgredzena novecošanu. Piemīt laba adhēzija - pielipšana 
pat mitros apstākļos.pat mitros apstākļos.

Pielietojuma pamācība:
Caurules savienojuma vietu attīrīt no netīrumiem, piemēram, smilts, zemes un dubļiem. Slīdvielas smēri blīvējuma 
elementiem vienmērīgi uzziest no netīrumiem, jau iepriekš attīrītajā uzmavas iekšpusē pa visu tās aploci. Slīdvielas 
smēres blīvējuma elementiem uzziešanai ieteicams izmantot otu.

Uzglabāšanas noteikumi:
Slīdvielas smēri blīvējuma elementiem vēlams uzglabāt vietā, kas ir pasargāta no tiešiem saules stariem, pie temperatūras 
līdz + 50 °C.

EVOSLIDE slīdvielas smēre blīvējuma elementiem*
Nosaukums Kods

EVOSLIDE slīdvielas smēre 1l konteinera iepakojumā 62112SG10

Apzīmējumi:
1 – Drenāžas kontrolaka;
2 – Dzelzsbetona vāks;
3 – UV stabils Ø40x3,0 mm 2,5 m garš oranžs signālstabiņš ar vāciņu;
3.1 – M3 baltas krāsas 55 mm plata atstarojošā lentas josla*;
* - ir pieejama pēc pieprasījuma.

-visi izmēri ir doti milimetros

Piezīme:
Ja aka ir izbūvēta platībā, kuru izmanto lauksaimniecības vajadzībām vai tā tiek aktīvi apstrādāta, respektīvi - tiek izmantota 
smagā lauksaimniecības tehnika, tad tās konstrukcija ir jāpasargā no mehāniskiem bojājumiem, tad šī vieta dabā jāfiksē ar 
vismaz trim signālstabiņiem, kuru augstumam virs zemes virsmas ir jābūt ≥1,20 m un jāatrodas simetriski novietotiem ap 
akas konstrukciju ≥0,6 m attālumā no tās ārējās malas (akas ārējā diametra).

UV stabils Ø40x3,0 mm 2,5 m garš oranžs signālstabiņš ar vāciņu*
Nominālais izmērs DN/OD, mm Garums L, mm Iepakojumā m/gab. Kods

40 2,5 1250/500 134040110025ORUV DN/OD

* - pēc pieprasījuma ir pieejams signālstabiņš ar M3 baltas krāsas 55 mm platu atstarojošo lentas joslas pārklājumu, atstarojošā pārklājuma novietojuma joslas 
augstums no signālstabiņa virsas 80 mm.

Produktu attēlojumiem ir informatīvs raksturs. Oriģinālu proporcijas un krāsas var atšķirties no attēlos redzamajiem.
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Ø40x3,0 mm 2,5 m garš oranžas krāsas koekstrudēts no RHDPE UV stabilizēta materiāla signālstabiņš ar vāciņu

Pielietojums drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmā:
Kontrolakas, uztvērējakas, kā arī drenāžas kolektora iztekas vieta dabā ir jāfiksē vismaz ar vienu signālstabiņu, kura augstums 
virs zemes virsas ir ≥1,20 m.
Piemērs:
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Būvlaukuma pagaidu
drenāžas sistēmas 

būvniecībā

Atkritumu poligonu 
teritorijas būvniecibā 
(Virsējo gruntsūdeņu 

novadīšanā)

Lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā, 

izmantojamās zemēs, parkos, 
skvēros un kūdru atradnēs

Privāto, civilo, sabiedrisko 
un industriālo ēku 

(kompleksu) 
un to teritoriju būvniecibā

Sporta (stadionu) 
kompleksu

un to teritoriju būvniecibā

Satiksmes ceļu 
būvniecibā

Bez transporta
satiksmes slodzes

Ar transporta 
satiksmes slodzi

Ostas un doku teritorijas
būvniecibā

Lidostas teritorijas
būvniecibā

Tuneļu būvniecībā

Dzelzceļu būvniecībā

Celiņu būvniecībā
(piem., gājēju ietvju,

trotuāru un veloceliņu u.c.)

Autoceļu būvniecībā
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PAAUGSTINI SAVU EFEKTIVITĀTI
                                                     EFEKTĪVS IEGULDĪJUMS, NEVIS DĀRGA EKSPLUATĀCIJA!
Iemesli, kāpēc izvēlēties polimērmateriālu drenāžas aku sistēmu:

• Izcili ilgtermiņa izturības un kalpošanas rādītāji - kalpošanas laiks virs 50 gadiem;
• Polimērmateriālu akas svars ir ≤ 5% no dzelzsbetona akas svara, ekonomija uz mehānismu izmaksām būvobjektā 
  un darbaspēka izmaksu ekonomija iebūves laikā;
• Augsta elastība - reakcija pret jebkādām grunts kustībām - NEKĀDU PLAISU;
• Polimērmateriālu akas ir noturīgas pret atkalas un sasalšanas radītajām materiālu sairšanas problēmām;
• Ķīmisks un bioloģisks inertums, no pH 2 līdz pH 12 (pH 2 - skāba vide un pH 12 sārmaina vide);
• Plašs veidgabalu klāsts, ātra montāža;
• Videi draudzīgs materiāls - 100% pārstrādājams un otrreizēji izmantojams;
• Īss iebūves laiks - augstāks darba ražīgums;
• Efektīvas kopējās izmaksas.
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Apzīmējumi:
Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID400;
Drenāžas caurule, piem.,

A. variants: EVODRAIN FLEX SN4 DN/OD≥110 mm, tips R2, perforējuma veids TP (360°);
B. variants: EVODRAIN FLEX SN8 DN/OD≥110 mm, tips R2, perforējuma veids TP (360°);
C. variants: EVODRAIN HARD SN8 DN/OD≥110 mm, tips R2, perforējuma veids TP (360°).
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Individuālā pasūtījuma polimērmateriālu drenāžas 
kontrolakas ar nosēddaļu CID

Tehniskā informācija

EVOPIPES drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID klasificē, pēc drenāžas kontrolakas šahtas nominālā izmēra DN, mm. 
Individuālā pasūtījuma drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID (chamber of inspection for drainage) ir pieejamas šādā standarta 
izpildījumā:

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu to apzīmējums un tips

CID400 CID600

CID400 CID400/315D
CID600A
CID600B

CID600D
CID600AC
CID600BC

CID600DC

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu apraksts

Bez teleskopa Ar teleskopu Bez teleskopa Bez teleskopa

Ar apaļu DN 400 mm PP pamatni Ar kvadrātveida 700x700 mm PP pamatnes 
plāksni

Ar apaļu DN 600 mm dzelzsbetona pamatni

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu nominālais izmērs DN, mm

Šahtas 
DN/OD 400

Teleskopa 
DN/OD 315

Šahtas 
DN/OD 400

Šahtas DN/ID 600

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu lūkas pārsedzes risinājums

Iebūves klase Iebūves klase Iebūves klase Iebūves klase Iebūves klase Iebūves klase

Bez transporta 
slodzes (zaļā zona)

D 400 A 15 D 400 A 15 D 400

DN 400 mm apaļš 
PP vāks

DN 315 mm apaļš 
ķeta rāmis ar vāku

DN 600 mm apaļš 
dzelzsbetona vāks

DN 600 mm apaļš 
ķeta rāmis ar vāku 
+ DN 700 mm 
apaļš dzelzsbetona 
augstuma 
regulēšanas 
gredzens¹
pārseguma balsts¹ 
un DN 700 mm apaļš 
dzelzsbetona atbalsta 
gredzens

DN 600 mm apaļš 
dzelzsbetona vāks

DN 600 mm apaļš 
ķeta rāmis ar vāku 
+ DN 700 mm 
apaļš dzelzsbetona 
augstuma 
regulēšanas 
gredzens¹
pārseguma balsts¹ 
un DN 700 mm apaļš 
dzelzsbetona atbalsta 
gredzens

iebūves klase
B 125

iebūves klase
B 125

DN 600 mm apaļš 
dzelzsbetona vāks

DN 600 mm apaļš 
dzelzsbetona vāks

Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums2 n, mm

400 400

Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu ir paredzēta pievienojumiem ar nominālo izmēru3 DN1 / DN2, mm

no 110 līdz 250 no 110 līdz 315

Maksimālais pievienojumu skaits vienā līmenī pie drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu

4 4

DR
EN

ĀŽ
AS

 A
KA

S 
AR

 N
OS

ĒD
DA

ĻU



77POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17
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Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu to apzīmējums un tips

CID1000

CID1000/600A
CID1000/600B

CID1000B CID1000/600D
CID1000/600AC
CID1000/600BC

CID1000BC CID1000/600DC

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu apraksts

Bez teleskopa Bez teleskopa

Ar kvadrātveida 1200x1200 mm PP pamatnes plāksni Ar apaļu DN 1000 mm dzelzsbetona pamatni

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu nominālais izmērs DN, mm

Šahtas DN/ID 1000

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu lūkas pārsedzes risinājums

Iebūves klase Iebūves klase Iebūves klase Iebūves klase Iebūves klase Iebūves klase

A 15 B 125 D 400 A 15 B 125 D 400

DN 600 mm apaļš 
dzelzsbetona vāks 
ar DN 1000 mm 
apaļu dzelzsbetona 
pārseguma balstu

DN 1000 mm apaļš 
dzelzsbetona vāks

DN 600 mm apaļš 
ķeta rāmis ar vāku 
+ DN 700 mm 
apaļš dzelzsbetona 
augstuma 
regulēšanas 
gredzens¹ un DN 
1000 mm apaļš 
dzelzsbetona 
pārseguma balsts

DN 600 mm apaļš 
dzelzsbetona vāks 
ar DN 1000 mm 
apaļu dzelzsbetona 
pārseguma balstu

DN 1000 mm apaļš 
dzelzsbetona vāks

DN 600 mm apaļš 
ķeta rāmis ar vāku 
+ DN 700 mm 
apaļš dzelzsbetona 
augstuma 
regulēšanas 
gredzens¹ un DN 
1000 mm apaļš 
dzelzsbetona 
pārseguma balsts

iebūves klase
B 125

iebūves klase
B 125

DN 600 mm apaļš 
dzelzsbetona vāks 
ar DN 1000 mm 
apaļu dzelzsbetona 
pārseguma balstu

DN 600 mm apaļš 
dzelzsbetona vāks 
ar DN 1000 mm 
apaļu dzelzsbetona 
pārseguma balstu

Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums2 n, mm

400

Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu ir paredzēta pievienojumiem ar nominālo izmēru3 DN1 / DN2, mm

no 110 līdz 400

Maksimālais pievienojumu skaits vienā līmenī pie drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu

4
 

DN/OD –  nominālais izmēra lielums saistīts ar ārējo (caurules, šahtas, teleskopa) diametru, mm;

DN/ID –  nominālais izmēra lielums saistīts ar iekšējo (caurules, šahtas, teleskopa) diametru, mm;

1 - DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens ir izbūvējams (uzstādams) pēc vajadzības;

2 - Pēc pasūtījuma nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n) atbilstoši konkrēta būvprojekta tehniskās specifikācijas dokumentācijas prasībām;

3 - Standarta izpildījuma pievienojuma izvada / ievada glāzes nominālie izmēri DN1 / DN2 ir savienojami (savietojami) ar DN/OD sērijas drenāžas  

     caurulēm.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID pielietojums drenāžas cauruļvadu tīklu 
sistēmā

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID izbūvē drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmā vietās, kur:
• Drenāžas kolektora garenslīpums vai ūdens plūsmas ātrums kolektorā samazinās līdz minimālajiem pieļaujamajiem  
 lielumiem;
• Vienā mezglā jāsavieno vairāki drenāžas kolektori;
• Drenāžas kolektora trases pagrieziena leņķis ir lielāks par 60°.

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID iebūves darbus būvbedrē (tranšejā) veikt saskaņā ar :

• Būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem būvniecībā, meliorācijā un vides aizsardzības jomā;
• Ceļu, dzelzceļu pārvaldītāja izdotajiem tehniskiem noteikumiem;
• LVS EN 1610 un LVS CEN/TR 1046 standartā izvirzītajām prasībām.

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID var iebūvēt visās grunts grupās pat dziļos biogēnos grunts tipos – kur kūdra, dūņas vai 
sapropelis ir dziļāks par 2,0 m.

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu nodrošina iespēju kontrolakā izgulsnēties drenāžas cauruļvadā iekļuvušajiem sanesumiem, 
konstruktīvi savienot vairākus drenāžas cauruļvadu kolektorus, krasi mainīt drenāžas cauruļvada kolektora trases virzienu, un 
vizuāli kontrolēt drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas darbību.
Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu konstrukcija nodrošina netraucētu piekļūšanu drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmai un tās 
darbības vizuālo kontroli, sakrājušo nosēdumu iztīrīšanu no tās, kā arī drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas skalošanu caur to.
Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu izvieto drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmā tā, lai tās virszemes daļa netraucētu zemes 
izmantošanai, ekspluatācijas laikā būtu pieejamas drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas darbības kontrolēšanai un drenāžas 
cauruļvada kolektora piesērējuma gadījumā būtu izmantojamas drenāžas cauruļvadu tīkla sistēmas skalošanai bez drenāžas 
cauruļvadu atrakšanas.

Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID izbūve būvobjektā

Apzīmējumi :

 izmēri milimetros

1 Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu;

2 DN/OD sērijas R1/R2 tipa drenāžas caurule;

3 Grants filtra materiāls ap cauruli;

4 Paklāja tipa velmēts hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāls, kas atbilst LVS 
EN13252+A1 standartam ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 
(F + S);

P Atbalsta pamatnes konstrukcijas biezums:
• Normālās gruntīs minimālais atbalsta pamatnes konstrukcijas               
     biezums (P) ir 100 mm;
• Klinšainās, stingrās un smagās gruntīs minimālais atbalsta  
     pamatnes konstrukcijas biezums (P) ir 150mm.

AP Atbalsta pamatnes konstrukcijā var izmantot G1, G2 grupas grunts 
materiālus. Grunts materiālu sablīvēt, pēc standarta Proktora blīvuma 
SPD ≥97%, kas  atbilst sablīvēšanas klasei W;

AB Būvbedres tranšejas aizbēršanu apkārt drenāžas kontrolakai ar nosēddaļu veikt ar G1, G2 grupas grunts materiāliem. Grunts materiālu sablīvēt, 
pēc standarta Proktora blīvuma SPD ≥97%, kas atbilst sablīvēšanas klasei W. Normālos apstākļos minimālā apbēršanas zonas platums ap 
drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu 400 mm, bet augstos gruntsūdens apstākļos minimālais platuma 500 mm; aizbēršanas zonā ap drenāžas 
kontrolaku var arī izmantot granulētu apaļām šķeltnēm (piem., oļu maisījums) graudaina grunts materiāla maisījumu ar frakcijas grauda izmēra 
lielumu līdz 32 mm, bet ja izmanto granulētu asām šķeltnēm (piem., grants šķembu maisījums) graudaina grunts materiāla maisījumu ar 
frakcijas grauda izmēra lielumu līdz 16 mm.

A Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu virsējas daļas (lūkas pārsedzes) iebūves darbus zemes klātnē veikt saskaņā ar ceļa (dzelzceļa) pārvaldītāja 
izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai arī spēkā esošajiem būvnormatīviem un nacionālajiem standartiem.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

1 Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu;

2 DN/OD sērijas R1/R2 tipa drenāžas caurule;

3 Grants filtra materiāls ap cauruli;

4 Paklāja tipa velmēts hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāls, kas atbilst LVS 
EN13252+A1 standartam ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 
(F + S);

5 Paklāja tipa velmēts hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lentu, 
kas atbilst LVS EN 13252+A1 standartam ar paredzēto pielietojumu – 
filtrācijai un  atdalīšanai (F + S);

P Atbalsta pamatnes konstrukcijas biezums:
• Normālās gruntīs minimālais atbalsta pamatnes konstrukcijas               
     biezums (P) ir 100 mm;
• Klinšainās, stingrās un smagās gruntīs minimālais atbalsta  
     pamatnes konstrukcijas biezums (P) ir 150mm.

AP Atbalsta pamatnes konstrukcijā var izmantot G1, G2 grupas grunts 
materiālus. Grunts materiālu sablīvēt, pēc standarta Proktora blīvuma 
SPD ≥97%, kas  atbilst sablīvēšanas klasei W;

AB Būvbedres tranšejas aizbēršanu apkārt drenāžas kontrolakai ar nosēddaļu veikt ar G1, G2 grupas grunts materiāliem. Grunts materiālu sablīvēt, 
pēc standarta Proktora blīvuma SPD ≥97%, kas atbilst sablīvēšanas klasei W. Normālos apstākļos minimālā apbēršanas zonas platums ap 
drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu 400 mm, bet augstos gruntsūdens apstākļos minimālais platuma 500 mm; aizbēršanas zonā ap drenāžas 
kontrolaku var arī izmantot granulētu apaļām šķeltnēm (piem., oļu maisījums) graudaina grunts materiāla maisījumu ar frakcijas grauda izmēra 
lielumu līdz 32 mm, bet ja izmanto granulētu asām šķeltnēm (piem., grants šķembu maisījums) graudaina grunts materiāla maisījumu ar 
frakcijas grauda izmēra lielumu līdz 16 mm.

A Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu virsējas daļas (lūkas pārsedzes) iebūves darbus zemes klātnē veikt saskaņā ar ceļa (dzelzceļa) pārvaldītāja 
izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai arī spēkā esošajiem būvnormatīviem un nacionālajiem standartiem.

Apzīmējumi :

 izmēri milimetros

Pirms drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID iebūves darbu uzsākšanas būvbedres tranšejā izveido 1 tipa atbalsta pamatnes 
konstrukciju, kas atbilst LVS EN 1610 standarta 7.2.1 punktā izvirzītajām prasībām. Saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta 
A pielikumu atbalsta pamatnes konstrukcijas izveidē izmantot G1, G2 grupas grunts materiālu, kas jāsablīvē atbilstoši blīvēšanas 
klasei W, kas atbilst pēc standarta Proktora blīvuma SPD ≥97%.

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID600 un CID1000 ir pieejamas arī bez pamatnes

Ja izbūvē izmanto drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu bez pamatnes tad drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu izbūvē uz speciāli 
tam paredzētas apaļas dzelzsbetona pamatnes plātnes. Pirms apaļas dzelzsbetona pamatnes plātnes iebūves darbu uzsākšanas 
būvbedres tranšejā izveido 1 tipa atbalsta pamatnes konstrukciju, kas atbilst LVS EN 1610 standarta 7.2.1 punktā izvirzītajām 
prasībām. Saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta A pielikumu atbalsta pamatnes konstrukcijas izveidē izmantot G1, G2 grupas 
grunts materiālu, kas jāsablīvē atbilstoši blīvēšanas klasei W, kas atbilst pēc standarta Proktora blīvuma SPD ≥97%. Pirms apaļās 
dzelzsbetona plātnes uzstādīšanas būvbedres tranšejā, ja ir nepieciešams, veic plātnes virsmas aizsardzības darbus pret koroziju.

AP zonā

Apaļās dzelzsbetona plātnes virsmas aizsardzības darbu nepieciešamību 
pret koroziju un aizsardzības darba metodi izvēlas atkarībā no iebūves vietas 
vides apstākļiem un gruntsūdens agresivitātes iedarbības pakāpes uz betonu. 
Kad tas ir izdarīts, veic apaļas dzelzsbetona pamatnes uzstādīšanas un 
nolīmeņošanas darbus būvbedres tranšejā. Uz uzstādītās apaļās dzelzsbetona 
pamatnes plāksnes veic drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID uzstādi (Nr.1). 
Kad tas ir izdarīt drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID (Nr.1) ārpusē pa visu 
tās aploci savienojuma vietas zonas joslu ar apaļu dzelzsbetona pamatnes 
plātni pārklāj ar (Nr.5) 300 mm platu paklāja tipa hidrotehniskā ģeotekstila filtra 
materiāla velmētu lentu. Paklāja tipa hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla 
velmētai lentai (Nr.5) ir jāatbilst LVS EN 13252+A1 standartam ar paredzēto 
pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai (F + S).

LVS EN 13252+A1
F+S

F - filtrācija S - atdalīšana
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Saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta A pielikumu būvbedres tranšejas aizbēršanai apkārt drenāžas kontrolakai ar nosēddaļu 
izmantot G1, G2 grupas grunts materiālus. Grunts materiālu sablīvēt, pēc standarta Proktora blīvuma SPD ≥97%, kas atbilst 
sablīvēšanas klasei W. Normālos apstākļos minimālā apbēršanas zonas platums ap drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu 400 mm, 
bet augstos gruntsūdens apstākļos minimālais platuma 500 mm; aizbēršanas zonā ap drenāžas kontrolaku var arī izmantot 
granulētu apaļām šķeltnēm (piem., oļu maisījums) graudainu grunts materiāla maisījumu ar frakcijas grauda izmēra lielumu līdz 
32 mm, bet ja izmanto granulētu asām šķeltnēm (piem., grants šķembu maisījums) graudainu grunts materiāla maisījumu ar 
frakcijas grauda izmēra lielumu līdz 16 mm. Aizbēršanas darbus veikt pa 20 cm bieziem slāņiem, katru slāni sablīvēt atbilstoši 
sablīvēšanas klasei W pēc standarta Proktora blīvuma (SPD≥97%).

Uzmanību!
Atkarībā no izmantojamā G1 un G2 grupas grunts materiāla pēc LVS CEN/TR 1046 standarta var izvēlēties atbilstošu izmantojamajam 
grunts materiālam sablīvēšanas (blietēšanas) metodi ar minimāli nepieciešamo blīvēšanas gājienu skaitu un minimālo blīvēšanas 
slāņa biezumu, lai sasniegtu sablīvēšanas klasi W, kas pēc standarta Proktora blīvuma ir (SPD ≥97%).
Ja no būvbedres tranšejas izraktais grunts materiāls atbilst G1 vai G2 grupas grunts materiālam pēc LVS CEN/TR 1046 standarta A 
pielikuma izvirzītājām prasībām grunts klasifikatorā tad to var izmantot kā atpakaļ beramo grunts materiālu būvbedres tranšejas 
aizbēršanā ap drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID iebūves AB zonā un atbalsta pamatnes konstrukcijas izveidē AP zonā, kā arī to 
var izmantot kā grunts pildmateriālu ap caurules iebūves zonu. 

Lūku atveres minimāli nepieciešamais lielums cilvēka iekāpšanai, parasti tiek pieņemts atvēruma diametra lielums vismaz 600 mm. 
Lūku pārsedžu atverēm, kas paredzētas cilvēka iekļūšanai (iekāpšanai), jāatbilst tām drošības prasībām, kas ir spēkā to uzstādīšanas 
vietā.

Turpmāk tekstā lietotie termini un to skaidrojums atbilstoši LVS EN 124 standartam:

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu virsējas daļas (lūkas pārsedzes) iebūves darbus zemes klātnē veikt saskaņā ar ceļa (dzelzceļa) 
pārvaldītāja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai arī spēkā esošajiem būvnormatīviem un nacionālajiem standartiem.

AB zonā

A zonā

Drenāžas kontrolakai ar nosēddaļu CID lūkas pārsedzes klases izvēle pēc iebūves vietas atbilstoši LVS EN 124 
standartā izvirzītajām prasībām

Termins Definīcija
Lūkas pārsedze Lūkas daļa, kas sastāv no rāmja un vāka vai režģa

Lūka Kamera vai pieejas šahta apakšzemes sistēmām

Rāmis Ūdens notekas pārsedzes vai lūkas pārsedzes fiksēta daļa, kas uztver un balsta režģi vai vāku

Vāks Ūdens notekas pārsedzes vai lūkas pārsedzes kustīga daļa, kas nosedz ūdens notekas vai lūkas atvērumu

Režģis Ūdens notekas pārsedzes vai lūkas pārsedzes pārvietojamā daļa, kas caur sevi pieļauj ūdens caurplūdi 
uz ūdens noteku

Grupas
Lūkas pārsedzes klases

15 kN = 1.5 t 125 kN = 12.5 t 250 kN = 25 t 400 kN = 40 t 600 kN = 60 t 900 kN = 90 t

1. grupa - zonas kur var izmantot tikai gājēji un riteņbraucēji.
A15

2. grupa - gājēju celiņi, gājēju zonas un tām pielīdzināmas zonas, 
autostāvvietas. B 125 D 400

3. grupa - ūdens noteku pārsedzēm, kas uzstādītas ceļu apmales 
akmeņu zonās, kuras, tās mērot no apmales, brauktuvē iesniedzas 
maksimāli 0,5 m un gājēju celiņā – maksimāli 0,2 m

C 250

4. grupa - ceļu brauktuvju (ieskaitot gājēju ielas) ietvju cietās nomales 
un visu veidu autotransporta stāvvietas. D 400

5. grupa - zonas, kuras izmanto lielām riteņu slodzēm, piem., doki, 
aviācijas segumi. E 600

6. grupa - zonas, kuras izmanto īpaši lielām riteņu slodzēm, piem., 
aviācijas segumi. F 900
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Lūkas pārsedzes pielietojuma klase pēc (iebūves vietas) grupas:
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Saistošie standarti:

Tipisks automaģistrāles šķērsgriezums, kas ir sadalīts grupās pēc 
pielietojuma ar tam atbilstošo lūkas pārsedzes klasi.

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID virsai (vākam) jāatrodas virs zemes virsas līmeņa, ja konkrēta būvprojekta tehniskās 
specifikācijas dokumentācijas prasībās nav norādīts savādāk, ja ir norādīts savādāk tad atbilstoši būvprojektā norādītajām prasībām. 
Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu augšējai malai (vākam) jābūt nemazāk kā 200 mm un nevairāk kā 500 mm virs zemes virsas 
atzīmes. Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu vieta dabā jāfiksē ar signālstabiņu, kura augstumam virs zemes virsas jābūt ne 
mazākam par 1,0 m (minimālais augstums virs zemes virsmas min 1,0 un maksimālais augstums virs zemes virsmas max 1,2 m).

Tipisks pilsētas braucamā ceļa (brauktuves) un ietves 
(trotuāra) vai cietās nomales šķērsgriezums, kas ir 
sadalīts grupās pēc pielietojuma ar tam atbilstošo 
lūkas pārsedzes klasi.

Standarta Nr. Nosaukums

LVS EN 124-2 Transportlīdzekļu un gājēju zonu ūdens noteku un lūku pārsedzes. 2.daļa: Čuguna ūdens noteku un lūku 
pārsedzes

LVS EN 124-4 Transportlīdzekļu un gājēju zonu ūdens noteku un lūku pārsedzes. 4.daļa: Dzelzsbetona ūdens noteku 
un lūku pārsedzes

LVS EN 124-6 Transportlīdzekļu un gājēju zonu ūdens noteku un lūku pārsedzes. 6.daļa: Ūdens noteku un lūku 
pārsedzes no polipropilēna (PP), polietilēna (PE) vai neplastificēta polivinilhlorīda (PVC-U)

max 0,7 m



A.variantsA.variantsA.variantsA.variants


max 0,7 m

 

B.variantsB.variantsB.variantsB.variants

D400

D400

D400

C250 B125

A15
A15

D400

D400

C250B125

1.grupa

2.grupa

2.grupa

4.grupa

4.grupa

3.grupa4.grupa4.grupa

4.grupa

3.grupa2.grupa
1.grupa

B125

A. variants B. variants

1 Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu;

2 Vāks;

3 DN/OD40 mm (Ø40 x 3,0 mm) RHDP UV stabilizēts 2,5 m garš oranžs signālstabiņš *

* pēc pieprasījuma ir pieejams signālstabiņš ar atstarojošo M3 baltas krāsas 55 mm platu lentas  joslas pārklājumu, atstarojošā pārklājuma novietojuma 
joslas augstums no signālstabiņa virsas 80 mm.

Apzīmējumi :
 izmēri milimetros
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No drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID iztekošā kolektora DN1 (Nr.1) virsai jābūt zemāk par ietekošā kolektora DN2 (Nr.2) 
virsas atzīmi, lai kolektoru tekņu atzīmju starpība A būtu vienāda vai lielāka par iztekošā un ietekošā kolektora diametru divkāršu 
starpību.

Nosēddaļas garumu (n) nosaka no drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes (iztekošā kolektora) DN1 teknes atzīmes 
standarta izpildījumā (n = 400 mm). Pēc pasūtījuma nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n) atbilstoši konkrēta 
būvprojekta tehniskās specifikācijas dokumentācijas prasībām.

Ir iespējams pēc fakta uz vietas būvobjekta tranšejā, kad drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID400, CID600 vai CID1000 ir 
uzstādītas tranšejā izveidot uz to šahtām papildus pievienojuma ievadu/-s ar nominālo izmēra lielumu DN110, 160, 200 vai 
250 mm, kas ir paredzēti DN/OD sērijas R1, R2 vai R3 tipa drenāžas caurulēm virs esošiem rūpnieciski izveidotiem izvada un 
ievada/-u pievienojumiem.

Papildus pievienojuma ievada/-u uzstādīšana (izveidošana) virs esošiem rūpnieciski izveidotajiem pievienojumiem uz drenāžas 
kontrolakas ar nosēddaļu CID:

• Ja nepieciešams papildus pievienot DN/OD 110, 160, 200 vai 250 mm sērijas R3 tipa drenāžas caurule ir jāveic šādas  
 darbības pa soļiem: A, B un C;
• Ja nepieciešams papildus pievienot DN/OD 110, 160, 200 vai 250 mm sērijas R1/R2 tipa drenāžas caurule ir jāveic šādas  
 darbības pa soļiem: A, B, D un E.

A ≥ (DN1 – DN2) x 2, kur

Ceļu būvē Dzelzceļu būvē

IER Ierakumā;

UZB Uzbērumā;

A Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID virsējas daļas (lūkas pārsedzes) iebūves darbus zemes klātnē veikt saskaņā ar ceļa (dzelzceļa) 
pārvaldītāja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai arī spēkā esošajiem būvnormatīviem un nacionālajiem standartiem.

Apzīmējumi :

1 Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu izvada pievienojuma glāze;

2 Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu iezvada pievienojuma glāze;

3 Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu šahta;

4 Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu rūpnieciski piemetināta pamata plāksne;

A Tekņu atzīmju starpība starp drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu 
pievienojuma glāzes izvadu DN1 un ievadu DN2;

DN1 Izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

n Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums;

Apzīmējumi :

Papildus pievienojuma ievada/-u uzstādīšana (izveidošana) uz drenāžas kontrolakām ar nosēddaļu CID virs eso-
šiem rūpnieciski izveidotiem pievienojumiem pēc fakta uz vietas būvobjekta tranšejā
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1 Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu 
šahta;

2 Kroņurbis;

3 Pievienošanās blīvgumija;

4 Pievienojuma glāze;

5 DN/OD sērijas R3 tipa drenāžas 
caurule;

6 Gumijas blīvgredzens;

7 DN/OD sērijas R1/R2 tipa drenāžas 
caurule;

p Esošie rūpnieciskie pievienojumi uz 
drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu 
šahtas;

n Drenāžas kontrolakas nosēddaļa.

Apzīmējumi :

Solis A

Solis B

Solis C

Solis D

Solis E

Kad drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID ir uzstādīta būvobjekta tranšejā un pēc fakta uz vietas veikti visi uzmērīšanas darbi, 
lai konstatētu nepieciešamo papildus pievienojuma ievada izveidošanas vietu uz drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID 
šahtas (Nr.1), tad vajadzīgajā vietā un nepieciešamajā augstumā uz šahtas (Nr.1) veic atzīmi, kad tas ir izdarīts ar kroņurbi (Nr.2) 
atzīmētajā vietā uz šahtas (Nr.1) izurbj attiecīga diametra caurumu.

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID šahtas (Nr.1) izurbtajā caurumā ievieto attiecīga nomināla izmēra DN pievienošanās 
blīvgumiju (Nr.3).

Tad šahtas (Nr.1) caurumā ievietotās pievienošanās blīvgumijas (Nr.3) iekšpusi pa visu tās aploci ieziež ar speciāli tam nolūkam 
paredzēto ieziežamo slīdvielu uz silikona bāzes, kad tas ir izdarīts, tad ieziestajā savienošanās blīvgumijā (Nr.3) ievieto attiecīga 
diametra DN/OD sērijas R3 tipa drenāžas cauruli (Nr.5).

Tad šahtas (Nr.1) caurumā ievietotās pievienošanās blīvgumijas (Nr.3) iekšpusi pa visu tās aploci ieziež ar speciāli tam nolūkam 
paredzēto ieziežamo slīdvielu uz silikona bāzes, kad tas ir izdarīts, tad ieziestajā savienošanās blīvgumijā (Nr.3) ievieto attiecīga 
nomināla izmēra DN pievienojuma glāzi (Nr.4).

Pievienošanās blīvgumijā (Nr.3) ievietotās pievienojuma glāzes (Nr.4) iekšpusi pa visu tās aploci ieziež ar speciāli tam nolūkam 
paredzēto ieziežamo slīdvielu uz silikona bāzes, kad tas ir izdarīts, tad uz DN/OD sērijas R1/R2 tipa drenāžas caurules (Nr.7) 
gala uzmauc virsū pirmajā no gala gofras iedobē attiecīga nominālā izmēra DN gumijas blīvgredzenu (Nr.6), kad tas ir izdarīts, 
tad ieziestajā pievienojuma glāzē (Nr.4) ievieto attiecīga diametra DN/OD sērijas R1/R2 tipa drenāžas cauruli (Nr.7) ar gumijas 
blīvgredzenu (Nr.6) tās galā.
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Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID priekšrocības

Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID ķīmiskā pretestība

• Polimērmateriālu drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu konstrukcijas  
 ilgmūžība >50 gadiem;
• Polimērmateriālu drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu konstrukcija  
 noturīga pret agresīvu ūdens noteku un grunts vidi. 

  Nekādas korozijas! ;
• Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu pievienojuma izvada / ievada  
 glāzes savienojums ar drenāžas caurules kolektoru ir elastīgs:

• Vertikālā plaknē (elastīguma amplitūdas zona ± 6%); 
• Horizontālā plaknē (elastīguma amplitūdas zona ± 3,5°);

• Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu piekļuves atveres diametra  
 lielums ļauj ērti un ātri veikt to nosēddaļu iztīrīšanu no sanešu  
 nosēdumiem (suspendētām vielām), kā arī veikt ātru un efektīvu  
 drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas tehnisko apsekošanu un  
 apkopi un ja ir nepieciešams veikt drenāžas cauruļvadu tīklu  
 sistēmas tīrīšanas (skalošanas) darbus caur to.

Atbilstoši ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620 polimērmateriālu drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID un to polimērmateriālu 
sastāvdaļām, kā arī gumijas blīvējošiem elementiem (gumijas blīvgredzeniem un manšetēm) ir ķīmiskā pretestība starp pH2 
skāba vide un pH12 sārmaina vide.
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• DN 400 mm apaļa PP pamatne atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN/OD 400 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 400 mm apaļš PP vāks atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām.

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID400 sastāv no šādiem elementiem:

1 DN 400 mm apaļš PP vāks, iebūves klase bez transporta slodzes (zaļā zona);

2 DN/OD 400 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

3 Rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

4 DN 400 mm rūpnieciski piemetināta apaļa PP pamatne;

DN1 Drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas kontrolakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas kontrolakas šahtas garums;

H Drenāžas kontrolakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma 
glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas kontrolakas garums ar nosēddaļu;

n* Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 
mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 38 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes 
teknes līdz pamatnes iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar 
citu garumu (n);

** Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID400 ir iespējams izgatavot ar šādiem 
pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 
200 un 250 mm.

Apzīmējumi :

Materiāls
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• DN 400 mm apaļa PP pamatne atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN/OD 400 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN 400/315 mm gumijas manžete atbilst LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN/OD 315 mm HDPE teleskops, h = 600 mm atbilst LVS EN 12201-2+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN 315 mm apaļš ķeta rāmis ar vāku, iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t) atbilst LVS EN 124-2 prasībām.

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID400/315D sastāv no šādiem elementiem:

Materiāls

1 DN 315 mm apaļš ķeta rāmis ar vāku, iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t);

2 DN/OD 315 mm HDPE teleskops, h = 600 mm;

3 DN 400/315 mm gumijas manžete;

4 DN/OD 400 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

5 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma 
glāzes**;

6 DN 400 mm rūpnieciski piemetināta apaļa PP pamatne;

h Drenāžas kontrolakas teleskopa garums;

DN1 Drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas kontrolakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas kontrolakas šahtas garums;

H Drenāžas kontrolakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma 
glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas kontrolakas garums ar nosēddaļu;

n* Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 
mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 38 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes 
teknes līdz pamatnes iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar 
citu garumu (n);

** Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID400 ir iespējams izgatavot ar šādiem 
pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 
200 un 250 mm.

Apzīmējumi :



87POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID400 iespējamā modifikācija
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CID400 = 1.1 + 2 + 3 + 4 CID400/315D = 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3 + 4
Nr. Nosaukums Kods

1.1 DN 400 mm apaļš PP vāks, iebūves klase bez transporta slodzes (zaļā zona) 62114400E

1.2 DN 315 mm apaļš ķeta rāmis ar vāku, iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t) 62108315D

1.3 DN/OD 315 mm HDPE teleskops, garums h = 600 mm 62156315060PE

1.4 DN 400/315 mm gumijas manžete 62109400/315

2 DN/OD 400 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta 2144000600

3

Rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo izmēru: 21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100

DN 160 mm xxxxx1600

DN 200 mm xxxxx2000

DN 250 mm xxxxx2500

4 DN 400 mm apaļa PP pamatne 62104400E

Viens pievienojuma ievads DN2 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250 110, 160, 200

Pievienojuma ievads

DN2, 180° DN2, 270° DN2, 90° 1 DN2, 90° - 270°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, mm

110, 160, 200, 250 110, 160, 200

1 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 270°

Divi pievienojuma ievadi DN2/DN3 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250 110, 160, 200 110, 160, 200

Pievienojuma ievads

DN3, 270° DN2, 90° 2 DN3, 
150° – 270°

DN2, 90° DN3, 270° 3 DN2, 
90° - 210°

4 DN3, 
210° - 270°

5 DN2, 
90° - 150°

DN3, 270° DN2, 90°

DN2, 90° DN3, 180°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2,DN3 mm

110, 160, 200, 250 110, 160, 200 110, 160, 200

Polimērmateriālu drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID400 iespējamā pievienojumu konfigurācija vienā līmenī atkarībā 
no pievienojumu nominālā izmēru lieluma DN, mm
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Trīs pievienojuma ievadi DN2/DN3/DN4 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200 110, 160

Pievienojuma ievads

DN4, 270° DN2, 90° 6 DN4, 225° - 270° 7 DN2, 90° - 135° DN4, 270° DN2, 90°

DN3, 180° DN3, 180° 8 DN3, 135° - 225°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, DN3, DN4 mm

110, 160, 200 110, 160

6 - pievienojuma ievadu DN4 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 225° līdz 270°

7 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 135°

8 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 135° līdz 225°

2 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 150° līdz 270°

3 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 210°

4 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 210° līdz 270°

5 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 150°

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID400 ar apaļu PP DN 400 mm vāku 

Komplekts 

• Vāka iebūves klase bez transporta slodzes (zaļā zona)
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo  
 tilpumu Vl = 38 l (dm3)

Nr. Nosaukums Kods

1 Apaļš PP vāks ar nominālo izmēru DN 400 mm 62114400E

2
PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/OD 
400 mm

2144000600

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma 
glāzes ar nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100

DN 160 mm xxxxx1600

DN 200 mm xxxxx2000

DN 250 mm xxxxx2500

4 Apaļa PP pamatne ar nominālo izmēru DN 400 mm 62104400E

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID400

110 615CID400110

160 615CID400160

200 615CID400200

250 615CID400250

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu
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Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID400 /315D ar teleskopu un ķeta rāmi ar vāku DN315 mm

• Saskaņā ar LVS EN 124-2
• Rāmja ar vāku iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. un 4. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo  
 tilpumu Vl = 38 l (dm3)

Nr. Nosaukums Kods

1 Apaļš ķeta rāmis ar vāka nominālo izmēru DN 315 mm 62108315D

2
HDPE teleskops ar nominālo izmēru DN/OD 315 mm, 
garums h = 600 mm

62156315060PE

3 Gumijas manžete ar nominālo izmēru DN 400/315 mm 62109400/315

4
PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/OD 
400 mm

2144000600

5

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma 
glāzes ar nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100

DN 160 mm xxxxx1600

DN 200 mm xxxxx2000

DN 250 mm xxxxx2500

6 Apaļa PP pamatne ar nominālo izmēru DN 400 mm 62104400E

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID400/315D

110 615CID435110D

160 615CID435160D

200 615CID435200D

250 615CID435250D

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

Komplekts 

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID600A / CID600B sastāv no šādiem elementiem:

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) vai 
DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 110 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t);

2 DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

3 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

4 700 x 700 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, 
h = 20 mm;

DN1 Drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas kontrolakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas kontrolakas šahtas garums;

H Drenāžas kontrolakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas kontrolakas garums ar nosēddaļu;

n* Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm 
ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz 
pamatnes iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu 
(n);

** Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID600A / CID600B  ir iespējams izgatavot ar 
šādiem pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 
200, 250 un 315 mm.

Apzīmējumi :
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• 700 x 700 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm atbilst DIN 4102 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks iespējamā modifikācija:

• ar biezumu h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) atbilst LVS EN 124-4 prasībām, kā arī LVS EN 206, LVS EN 1917
 un LVS EN 1917/AC prasībām;
• ar biezumu h = 110 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t) atbilst LVS EN 124-4 prasībām, kā arī LVS EN 206, LVS EN  
 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām.

• DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN1917/AC prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un 

  atdalīšanai (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām;
• DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks iespējamā modifikācija:

• ar biezumu h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) atbilst LVS EN 124-4 prasībām, kā arī LVS EN 206, LVS EN 1917
 un LVS EN 1917/AC prasībām;
• ar biezumu h = 110 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t) atbilst LVS EN 124-4 prasībām, kā arī LVS EN 206, LVS EN  
 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām.

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka CID600AC / CID600BC ar nosēddaļu sastāv no šādiem elementiem:

Materiāls

Materiāls

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) vai
DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 110 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t);

2 DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

3 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

4 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm;

5 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas kontrolakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas kontrolakas šahtas garums;

H Drenāžas kontrolakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas kontrolakas garums ar nosēddaļu;

n* Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm 
ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz 
pamatnes iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu(n);

** Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID600AC / CID600BC  ir iespējams izgatavot ar 
šādiem pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 
200, 250 un 315 mm.

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres 
tranšejas aizbēršanas.

Apzīmējumi :
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• 700 x 700 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm atbilst DIN 4102 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 700 mm apaļš dzelzsbetona atbalsta gredzens, h = 160 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC  
 prasībām;
• DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens, h = 80 (40) mm izbūvējams pēc vajadzības atbilst LVS  
 EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām;
• DN 600 mm apaļš ķeta rāmis ar vāku, iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t) atbilst LVS EN 124-2 prasībām.

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID600D sastāv no šādiem elementiem:

Materiāls

1 DN 600 mm apaļš ķeta rāmis ar vāku, iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t);

2 DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens, h = 80 (40) mm 
izbūvējams pēc vajadzības**;

3 DN 700 mm apaļš dzelzsbetona atbalsta gredzens, h = 160 mm;

4 DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

5 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes***;

6 700 x 700 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm;

DN1 Drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas kontrolakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas kontrolakas šahtas garums;

H Drenāžas kontrolakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas kontrolakas garums ar nosēddaļu;

n* Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm 
ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz 
pamatnes iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu(n);

** Ja izbūves stadijā notiek izmaiņas, kas izmaina drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu iebūves dziļumu un rodas vajadzība pacelt uz augšu 
lūkas pārsedzes konstrukcija, kas sastāv no ķeta rāmja ar vāku uz citu izbūves augstuma atzīmi to var izdarīt ar augstuma regulēšanas 
gredzena palīdzību (tīrais paaugstinājuma augstums ko iegūst no viena augstuma regulēšanas gredzena izmantošanas ir 40 mm, 
maksimālais daudzums ko var izmantot izbūvējot tos vienu virs otra ir četri gabali un tīrais paaugstinājuma augstums ko iegūst ir 220 
mm);

*** Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID600D ir iespējams izgatavot ar šādiem pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem 
DN1/ DN2 : 110, 160, 200, 250 un 315 mm.

Apzīmējumi :

Saīsināšana
Ja izbūves stadijā mainās drenāžas kontrolakas ar 
nosēddaļu iebūves virsas augstuma atzīme (ZVA 
uz ZVA1) un drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu ir 
nepieciešams saīsināt to var izdarīt uz vietas izbūves 
laikā nogriežot no šahtas (Nr. 3) nepieciešamo 
garumu no atzīmēs A, kas ir šahtas augšējā mala uz 
nepieciešamo atzīmi piemēram A1, lai izlīdzinātu 
radušo starpību starp augstuma iebūves atzīmēm. 
Veicot nepieciešamo nogriežņa garumu aprēķinu, 
ir jāņem vērā divi faktori, kas var ietekmēt saīsināmā 
nogriežņa garumu un tie ir: 

1. Ka atbalsta gredzens ir jāiebūvē par 70 mm dziļāk   
    nekā šahtas augšējā virsas mala; 
2. Apgriešana vienmēr jāveic šahtas starp gofrā (gofras 
    profila iedobē).



93POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Pagarināšana
Ja izbūves stadijā mainās drenāžas 
kontrolakas ar nosēddaļu iebūves virsas 
augstuma atzīme (ZVA uz ZVA1) un 
drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu 
virsējās lūkas pārsedzes daļa (Nr. 1) 
ir jāpaceļ uz augšu. To var izdarīt ar 
dzelzsbetona augstuma regulēšanas 
gredzena (Nr. 2) palīdzību, uzstādot to 
virsu uz dzelzsbetona atbalsta gredzena 
(Nr. 3). 

Izbūvējamās drenāžas kontrolakas 
ar nosēddaļu paaugstināšana pa 40 
mm izmantojot vienu dzelzsbetona 
augstuma regulēšanas gredzenu (Nr. 2).

Izbūvējamās drenāžas kontrolakas ar 
nosēddaļu paaugstināšana pa 100 mm 
izmantojot divus dzelzsbetona augstuma 
regulēšanas gredzenu (Nr. 2).

Izbūvējamās drenāžas kontrolakas ar 
nosēddaļu paaugstināšana pa 160 mm 
izmantojot trīs dzelzsbetona augstuma 
regulēšanas gredzenu (Nr. 2).

Izbūvējamās drenāžas kontrolakas ar 
nosēddaļu paaugstināšana pa 220 
mm izmantojot četrus dzelzsbetona 
augstuma regulēšanas gredzenu (Nr. 2).

Tas ir maksimālais daudzums dzelzsbetona 
augstuma regulēšanas gredzenu ko var 
izmantot izbūvējot tos vienu virs otra. 

Pa 40 mm

Pa 100 mm

Pa 160 mm

Pa 220 mm
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• DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne ar biezumu h = 90 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN1917/AC  
 prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

      (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām;
• DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 700 mm apaļš dzelzsbetona atbalsta gredzens, h = 160 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC  
 prasībām;
• DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens, h = 80 (40) mm izbūvējams pēc vajadzības atbilst 

      LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām;
• DN 600 mm apaļš ķeta rāmis ar vāku, iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t) atbilst LVS EN 124-2 prasībām.

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID600DC sastāv no šādiem elementiem:

Materiāls

1 DN 600 mm apaļš ķeta rāmis ar vāku, iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t);

2 DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens, h = 80 (40) mm  
izbūvējams pēc vajadzības**;

3 DN 700 mm apaļš dzelzsbetona atbalsta gredzens, h = 160 mm;

4 DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

5 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes***;

6 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm;

7 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta****;

DN1 Drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas kontrolakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas kontrolakas šahtas garums;

H Drenāžas kontrolakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas kontrolakas garums ar nosēddaļu;

n* Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm 
ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz 
pamatnes iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu(n);

** ja izbūves stadijā notiek izmaiņas, kas izmaina drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu iebūves dziļumu un rodas vajadzība pacelt uz augšu 
lūkas pārsedzes konstrukcija, kas sastāv no ķeta rāmja ar vāku uz citu izbūves augstuma atzīmi to var izdarīt ar augstuma regulēšanas          
gredzena palīdzību (tīrais paaugstinājuma augstums ko iegūst no viena augstuma regulēšanas gredzena izmantošanas ir 40 mm, 
maksimālais daudzums ko var izmantot izbūvējot tos vienu virs otra ir četri gabali un tīrais paaugstinājuma augstums ko iegūst ir 
220 mm);

*** Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID600DC ir iespējams izgatavot ar šādiem pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem 
DN1 / DN2 : 110, 160, 200, 250 un 315 mm;

**** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres tranšejas aizbēršanas.

Apzīmējumi :
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Polimērmateriālu drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID600 iespējamā modifikācija

CID600A = 1.1 + 2 + 3 + 4 CID600AC = 1.1 + 2 + 3 + 4.1

CID600B = 1.2 + 2 + 3 + 4 CID600BC = 1.2 + 2 + 3 + 4.1

CID600D = 1.3 + 1.5 +2 + 3 + 4 CID600DC = 1.3 + 1.5 +2 + 3 + 4.1

CID600D = 1.3 + 1.4 + 1.5 +2 + 3 + 4 CID600DC = 1.3 + 1.4 + 1.5 +2 + 3 + 4.1

CID600D = 1.3 + (1.4 + 1.4) + 1.5 +2 + 3 + 4 CID600DC = 1.3 + (1.4 + 1.4) + 1.5 +2 + 3 + 4

CID600D = 1.3 + (1.4 + 1.4 + 1.4) + 1.5 +2 + 3 + 4 CID600DC = 1.3 + (1.4 + 1.4 + 1.4) + 1.5 +2 + 3 + 4

CID600D = 1.3 + max(1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4) + 1.5 + 2 + 3 + 4 CID600DC = 1.3 + max(1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4) + 1.5 + 2 + 3 + 4 DR
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Nr. Nosaukums Kods

1.1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) 6211310600A

1.2 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 110 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t) 6211310600B

1.3 DN 600 mm apaļš ķeta rāmis ar vāku, iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t) 62108600D

1.4 DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens*, h = 80 (40) mm 6211311700

1.5 DN 700 mm apaļš dzelzsbetona atbalsta gredzens, h = 160 mm 6211312700

2 DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta 2156000060

3 Rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo izmēru: 21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100

DN 160 mm xxxxx1600

DN 200 mm xxxxx2000

DN 250 mm xxxxx2500

DN 315 mm xxxxx3150

4 700 x 700 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm 6210520

4.1 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm 6211309600

Polimērmateriālu drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID600 iespējamā pievienojumu konfigurācija vienā līmenī atkarībā 
no pievienojumu nominālā izmēru lieluma DN, mm

* - izbūvējams pēc vajadzības

Viens pievienojuma ievads DN2 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315

Pievienojuma ievads

DN2, 180° DN2, 270° DN2, 90° 1 DN2, 90° - 270°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, mm

110, 160, 200, 250, 315

1 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 270°
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Divi pievienojuma ievadi DN2/DN3 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315 10, 160, 200, 250 110, 160, 200 110, 160, 200, 250, 315

Pievienojuma ievads

DN3, 270° DN2, 90° 2 DN3, 
150° – 270°

DN2, 90° DN3, 270° 3 DN2, 
90° - 210°

4 DN3, 
210° - 270°

5 DN2, 
90° - 150°

DN3, 270° DN2, 90°

DN2, 180° DN3, 180°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2,DN3 mm

110, 160, 200, 250, 315 110, 160, 200, 250 110, 160, 200 110, 160, 200, 250, 315

Trīs pievienojuma ievadi DN2/DN3/DN4 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315 110, 160

Pievienojuma ievads

DN4, 270° DN2, 90° 6 DN4, 225° - 270° 7 DN2, 90° - 135° DN4, 270° DN2, 90°

DN3, 180° DN3, 180° 8 DN3, 135° - 225°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, DN3, DN4 mm

110, 160, 200, 250, 315 110, 160

6 - pievienojuma ievadu DN4 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 225° līdz 270°

7 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 135°

8 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 135° līdz 225°

2 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 150° līdz 270°

3 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 210°

4 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 210° līdz 270°

5 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 150°
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Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID600A ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku 

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID600B ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku 

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm3)

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase B125 (125 kN = 12,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo  
 tilpumu Vl = 145 l (dm3)

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 600 mm 2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

4
Rūpnieciski piemetināta 700 x 700 mm kvadrātveida PP pamatnes 
plāksne, h = 20 mm

6210520

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 110 mm 6211310600B
2 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 600 mm 2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100

DN 160 mm xxxxx1600

DN 200 mm xxxxx2000

DN 250 mm xxxxx2500

DN 315 mm wxxxxx3150

4
Rūpnieciski piemetināta 700 x 700 mm kvadrātveida PP pamatnes 
plāksne, h = 20 mm

6210520

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID600A

110 615CID600110A
160 615CID600160A
200 615CID600200A
250 615CID600250A
315 615CID600315A

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID600B

110 615CID600110B
160 615CID600160B
200 615CID600200B
250 615CID600250B
315 615CID600315B

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

Komplekts 

Komplekts 
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Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID600D ar ķeta rāmi un vāku DN 600 mm 

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID600AC ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku 

• Saskaņā ar LVS EN 124-2
• Rāmja ar vāku iebūves klase D400 (400 kN = 40 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. un 4. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm3)

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm3)

Nr. Nosaukums Kods

1 Apaļš ķeta rāmis ar vāka nominālo izmēru DN 600 mm 62108600D

2
DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens**,
h = 80 (40) mm

6211311700

3 DN 700 mm apaļš dzelzsbetona atbalsta gredzens, h = 160 mm 6211312700
4 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 600 mm 2156000060

5

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

6
Rūpnieciski piemetināta 700 x 700 mm kvadrātveida PP pamatnes 
plāksne, h = 20 mm

6210520

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 600 mm 2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

4 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm 6211309600

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID600D

110 615CID600110D
160 615CID600160D
200 615CID600200D
250 615CID600250D
315 615CID600315D

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID600AC

110 615CID600110AC
160 615CID600160AC
200 615CID600200AC
250 615CID600250AC
315 615CID600315AC

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu
** - izbūvējams pēc vajadzības

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

Komplekts 

Komplekts DR
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Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID600BC ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku 

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase B125 (125 kN = 12,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm3)

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 110 mm 6211310600B

2 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 600 mm 2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

4 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm 6211309600

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID600BC

110 615CID600110BC
160 615CID600160BC
200 615CID600200BC
250 615CID600250BC
315 615CID600315BC

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

Komplekts 

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID600DC ar ķeta rāmi un vāku DN 600 mm 

• Saskaņā ar LVS EN 124-2
• Rāmja ar vāku iebūves klase D400 (400 kN = 40 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. un 4. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm3)

Nr. Nosaukums Kods

1 Apaļš ķeta rāmis ar vāka nominālo izmēru DN 600 mm 62108600D

2
DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens**,
h = 80 (40) mm

6211311700

3 DN 700 mm apaļš dzelzsbetona atbalsta gredzens, h = 160 mm 6211312700
4 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 600 mm 2156000060

5

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

6 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm 6211309600

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID600DC

110 615CID600110DC
160 615CID600160DC
200 615CID600200DC
250 615CID600250DC
315 615CID600315DC

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu
** - izbūvējams pēc vajadzības

Komplekts 
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• 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm atbilst DIN 4102 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC  
 prasībām;
• DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks iespējamā modifikācija:

• ar biezumu h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) atbilst LVS EN 124-4 prasībām, kā arī LVS EN 206, LVS EN 1917
 un LVS EN 1917/AC prasībām;
• ar biezumu h = 110 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t) atbilst LVS EN 124-4 prasībām, kā arī LVS EN 206, LVS EN  
 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām.

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000/600A / CID1000/600B sastāv no šādiem elementiem:

Materiāls

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) vai
DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 110 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t);

2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm;

3 DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

4 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

5 1200 x 1200 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm;

DN1 Drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas kontrolakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas kontrolakas šahtas garums;

H Drenāžas kontrolakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas kontrolakas garums ar nosēddaļu;

n* Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu(n);

** Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID1000/600A / CID1000/600B ir iespējams izgatavot 
ar šādiem pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 
200, 250, 315 un 400 mm.

Apzīmējumi :
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• DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN1917/AC prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

  (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC  
 prasībām;
• DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks iespējamā modifikācija:

• ar biezumu h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) atbilst LVS EN 124-4 prasībām, kā arī LVS EN 206, LVS EN 1917
 un LVS EN 1917/AC prasībām;
• ar biezumu h = 110 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t) atbilst LVS EN 124-4 prasībām, kā arī LVS EN 206, LVS EN  
 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām.

Materiāls

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000/600AC / CID1000/600BC sastāv no šādiem elementiem:

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) vai
DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 110 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t);

2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm;

3 DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

4 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

5 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm;

6 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas kontrolakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas kontrolakas šahtas garums;

H Drenāžas kontrolakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas kontrolakas garums ar nosēddaļu;

n* Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu(n);

** Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID1000/600A / CID1000/600B ir iespējams izgatavot 
ar šādiem pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 
200, 250, 315 un 400 mm.

***  Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres 
tranšejas aizbēršanas.

Apzīmējumi :
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

• 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm atbilst DIN 4102 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks ar biezumu h = 180 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t) atbilst LVS EN 124-4  
 prasībām, kā arī LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām.

• DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN1917/AC prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

  (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks ar biezumu h = 180 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t) atbilst LVS EN 124-4  
 prasībām, kā arī LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām.

Materiāls

Materiāls

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000B sastāv no šādiem elementiem:

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000BC sastāv no šādiem elementiem:

1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t);

2 DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

3 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

4 1200 x 1200 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm;

DN1 Drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas kontrolakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas kontrolakas šahtas garums;

H Drenāžas kontrolakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas kontrolakas garums ar nosēddaļu;

n* Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu(n);

1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t);

2 DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

3 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

4 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm;

5 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas kontrolakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas kontrolakas šahtas garums;

H Drenāžas kontrolakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas kontrolakas garums ar nosēddaļu;

n* Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu(n);

Apzīmējumi :

Apzīmējumi :

** Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID1000BC ir iespējams izgatavot ar šādiem pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem 
DN1 / DN2: 110, 160, 200, 250, 315 un 400 mm;

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres tranšejas aizbēršanas.

** Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID1000/600A / CID1000/600B ir iespējams izgatavot ar šādiem pievienojuma izvada / ievada 
nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200, 250, 315 un 400 mm.
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• 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm atbilst DIN 4102 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC  
 prasībām;
• DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens, h = 80 (60) mm izbūvējams pēc vajadzības atbilst 

  LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām;
• DN 600 mm apaļš ķeta rāmis ar vāku, iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t) atbilst LVS EN 124-2 prasībām.

Materiāls

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000/600D sastāv no šādiem elementiem:

1 DN 600 mm apaļš ķeta rāmis ar vāku, iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t);

2 DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens, h = 80 (60) mm 
izbūvējams pēc vajadzības**;

3 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm;

4 DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

5 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes***;

6 1200 x 1200 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm;

DN1 Drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas kontrolakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas kontrolakas šahtas garums;

H Drenāžas kontrolakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas kontrolakas garums ar nosēddaļu;

n* Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu(n);

Apzīmējumi :

** Ja izbūves stadijā notiek izmaiņas, kas izmaina drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu iebūvesdziļumu un rodas vajadzība pacelt uz augšu lūkas 
pārsedzes konstrukcija, kas sastāv no ķeta rāmja ar vāku uz citu izbūves augstuma atzīmi to var izdarīt ar augstuma regulēšanas gredzena 
palīdzību (tīrais paaugstinājuma augstums ko iegūst no viena augstuma regulēšanas gredzena izmantošanas ir 60 mm, maksimālais 
daudzums ko var izmantot izbūvējot tos vienu virs otra ir četri gabali un tīrais paaugstinājuma augstums ko iegūst ir 240 mm);

*** Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID1000/600D ir iespējams izgatavot ar šādiem pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem 
DN1 / DN2 : 110, 160, 200, 250, 315 un 400 mm.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

• DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN1917/AC prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

  (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC  
 prasībām;
• DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens, h = 80 (60) mm izbūvējams pēc vajadzības atbilst  
 LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām;
• DN 600 mm apaļš ķeta rāmis ar vāku, iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t) atbilst LVS EN 124-2 prasībām.

Materiāls

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000/600DC sastāv no šādiem elementiem:

1 DN 600 mm apaļš ķeta rāmis ar vāku, iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t);

2 DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens, h = 80 (60) mm 
izbūvējams pēc vajadzības**;

3 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm;

4 DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

5 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes***;

6 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm;

7 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta****;

DN1 Drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas kontrolakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas kontrolakas šahtas garums;

H Drenāžas kontrolakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas kontrolakas garums ar nosēddaļu;

n* Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu(n);

Apzīmējumi :

** Ja izbūves stadijā notiek izmaiņas, kas izmaina drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu iebūvesdziļumu un rodas vajadzība pacelt uz augšu lūkas 
pārsedzes konstrukcija, kas sastāv no ķeta rāmja ar vāku uz citu izbūves augstuma atzīmi to var izdarīt ar augstuma regulēšanas gredzena 
palīdzību (tīrais paaugstinājuma augstums ko iegūst no viena augstuma regulēšanas gredzena izmantošanas ir 60 mm, maksimālais 
daudzums ko var izmantot izbūvējot tos vienu virs otra ir četri gabali un tīrais paaugstinājuma augstums ko iegūst ir 240 mm);

*** Drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu CID1000/600DC ir iespējams izgatavot ar šādiem pievienojuma izvada / ievada nominālajiem 
izmēriem DN1 / DN2 : 110, 160, 200, 250, 315 un 400 mm.

**** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres tranšejas aizbēršanas.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas
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Polimērmateriālu drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID1000 iespējamā modifikācija

CID1000/600A = 1.1 + 1.5 + 2 + 3 + 4 CID1000/600AC = 1.1 + 1.5 + 2 + 3 + 4.1

CID1000/600B = 1.2 + 1.5 + 2 + 3 + 4 CID1000/600BC = 1.2 + 1.5 + 2 + 3 + 4.1

CID1000B = 1.3 + 2 + 3 + 4 CID1000BC = 1.3 + 2 + 3 + 4.1

CID1000/600D = 1.4 + 1.5 +2 + 3 + 4 CID1000/600DC = 1.4 + 1.5 +2 + 3 + 4.1

CID1000/600D = 1.4 + 1.6 + 1.5 +2 + 3 + 4 CID1000/600DC = 1.4 + 1.6 + 1.5 +2 + 3 + 4.1

CID1000/600D = 1.4 + (1.6 + 1.6) + 1.5 +2 + 3 + 4 CID1000/600DC = 1.4 + (1.6 + 1.6) + 1.5 +2 + 3 + 4.1

CID1000/600D = 1.4 + (1.6 + 1.6 + 1.6) + 1.5 +2 + 3 + 4 CID1000/600DC = 1.4 + (1.6 + 1.6 + 1.6) + 1.5 +2 + 3 + 4.1

CID1000/600D = 1.4 + max(1.6 + 1.6 + 1.6 + 1.6) + 1.5 + 2 + 3 + 4 CID1000/600DC = 1.4 + max(1.6 + 1.6 + 1.6 + 1.6) + 1.5 + 2 + 3 + 4.1
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Nr. Nosaukums Kods

1.1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) 6211310600A

1.2 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 110 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t) 6211310600B

1.3 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t) 62113101000B

1.4 DN 600 mm apaļš ķeta rāmis ar vāku, iebūves klase D 400 (400 kN = 40 t) 62108600D

1.5 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000

1.6 DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens*, h = 80 (60) mm 6211311700

2 DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta 21510000060

3 Rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo izmēru: 21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100

DN 160 mm xxxxx1600

DN 200 mm xxxxx2000

DN 250 mm xxxxx2500

DN 315 mm xxxxx3150

4 1200 x 1200 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm 6210520

4.1 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

Polimērmateriālu drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID1000 iespējamā pievienojumu konfigurācija vienā līmenī
atkarība no pievienojumu nominālā izmēru lieluma DN, mm

* - izbūvējams pēc vajadzības

Viens pievienojuma ievads DN2 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315, 400

Pievienojuma ievads

DN2, 180° DN2, 270° DN2, 90° 1 DN2, 90° - 270°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, mm

110, 160, 200, 250, 315, 400

1 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 270°
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas
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Divi pievienojuma ievadi DN2/DN3 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 
315, 400

110, 160, 200, 250, 315, 400 110, 160, 200, 250, 315 110, 160, 200, 250, 315, 400

Pievienojuma ievads

DN3, 270° DN2, 90° 2 DN3, 
150° – 270°

DN2, 90° DN3, 270° 3 DN2, 
90° - 210°

4 DN3, 
210° - 270°

5 DN2, 
90° - 150°

DN3, 270° DN2, 90°

DN2, 180° DN3, 180°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2,DN3 mm

110, 160, 200, 250, 
315, 400

110, 160, 200, 250, 315, 400 110, 160, 200, 250, 315 110, 160, 200, 250, 315, 400

Trīs pievienojuma ievadi DN2/DN3/DN4 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315, 400 110, 160, 200, 250

Pievienojuma ievads

DN4, 270° DN2, 90° 6 DN4, 225° - 270° 7 DN2, 90° - 135° DN4, 270° DN2, 90°

DN3, 180° DN3, 180° 8 DN3, 135° - 225°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, DN3, DN4 mm

110, 160, 200, 250, 315, 400 110, 160, 200, 250

6 - pievienojuma ievadu DN4 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 225° līdz 270°

7 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 135°

8 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 135° līdz 225°

2 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 150° līdz 270°

3 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 210°

4 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 210° līdz 270°

5 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 150°



109POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000/600A ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku un 
DN 1000 mm apaļu dzelzsbetona pārseguma balstu

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000/600B ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku un 
DN 1000 mm apaļu dzelzsbetona pārseguma balstu 

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Rāmja ar vāku iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3)

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 2156000060
3 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm

4

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

5
Rūpnieciski piemetināta 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP 
pamatnes plāksne, h = 20 mm

6210520

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID1000/600A

110 615CID1060110A 250 615CID1060250A

160 615CID1060160A 315 615CID1060315A

200 615CID1060200A 400 615CID1060400A

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID1000/600B

110 615CID1060110B 250 615CID1060250B

160 615CID1060160B 315 615CID1060315B

200 615CID1060200B 400 615CID1060400B

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

Komplekts 

Komplekts 

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Rāmja ar vāku iebūves klase B125 (125 kN = 12,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3)

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 110 mm 6211310600B

2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000
3 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

4

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

5
Rūpnieciski piemetināta 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP 
pamatnes plāksne, h = 20 mm

6210520

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas
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Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000B ar apaļu dzelzsbetona DN 1000 mm vāku

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000/600D ar ķeta rāmi un vāku DN600 mm

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase B125 (125 kN = 12,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3)

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm 62113101000B

2 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

4
Rūpnieciski piemetināta 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP 
pamatnes plāksne, h = 20 mm

6210520

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID1000B

110 615CID1000110B 250 615CID1000250B

160 615CID1000160B 315 615CID1000315B

200 615CID1000200B 400 615CID1000400B

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID1000/600D

110 615CID1060110D 250 615CID1060250D

160 615CID1060160D 315 615CID1060315D

200 615CID1060200D 400 615CID1060400D

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

Komplekts 

Komplekts 

• Saskaņā ar LVS EN 124-2
• Rāmja ar vāku iebūves klase D400 (400 kN = 40 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. un 4. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3)

Nr. Nosaukums Kods

1 Apaļš ķeta rāmis ar vāka nominālo izmēru DN 600 mm 62108600D

2
DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens**,
h = 80 (40) mm

6211311700

3 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000
4 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

5

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

6
Rūpnieciski piemetināta 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP 
pamatnes plāksne, h = 20 mm

6210520

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu
** - izbūvējams pēc vajadzības
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000/600AC  ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku un 
DN 1000 mm apaļu dzelzsbetona pārseguma balstu

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000/600BC  ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku un 
DN 1000 mm apaļu dzelzsbetona pārseguma balstu

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Rāmja ar vāku iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3)

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Rāmja ar vāku iebūves klase B125 (125 kN = 12,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3)

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000
3 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

4

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

5 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 110 mm 6211310600B

2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000
3 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

4

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

5 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID1000/600AC

110 615CID1060110AC 250 615CID1060250AC

160 615CID1060160AC 315 615CID1060315AC

200 615CID1060200AC 400 615CID1060400AC

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID1000/600BC

110 615CID1060110BC 250 615CID1060250BC

160 615CID1060160BC 315 615CID1060315BC

200 615CID1060200BC 400 615CID1060400BC

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

Komplekts 

Komplekts 
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas
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Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000BC ar apaļu dzelzsbetona DN 1000 mm vāku

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase B125 (125 kN = 12,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3)

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm 62113101000B

2 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

4 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID1000BC

110 615CID1000110BC 250 615CID1000250BC

160 615CID1000160BC 315 615CID1000315BC

200 615CID1000200BC 400 615CID1000400BC

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

Komplekts 

Polimērmateriālu drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000/600DC ar ķeta rāmi un vāku DN600 mm

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CID1000/600DC

110 615CID1060110DC 250 615CID1060250DC

160 615CID1060160DC 315 615CID1060315DC

200 615CID1060200DC 400 615CID1060400DC

Komplekts 

• Saskaņā ar LVS EN 124-2
• Rāmja ar vāku iebūves klase D400 (400 kN = 40 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. un 4. grupa
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3)

Nr. Nosaukums Kods

1 Apaļš ķeta rāmis ar vāka nominālo izmēru DN 600 mm 62108600D

2
DN 700 mm apaļš dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens**,
h = 80 (40) mm

6211311700

3 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000
4 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

5

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar 
nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

6 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu
** - izbūvējams pēc vajadzības



Pasūtījuma/pieprasījuma veidlapas forma
Langervaldes iela 2a

Jelgava, LV-3002

VienNr.: 50003728871

Tālr.: +371 63094300

Fakss: +371 63094301

E-pasts: info@evopipes.lv

www.evopipes.lv

Būvobjekts:

Adrese:

Firma:

Kontaktpersona:

Telefons:

Fakss:

E-pasts:

Vēlamais izpildes termiņš:

Pasūtīšana Cenas pieprasījums

Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID400

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID400 ar nominālo izmēru DN 400 mm

Datums (dd.mm.gg)
Vārds, Uzvārds 
Paraksts

Z.V.

Drenāžas caurules tipsAkas būvprojekta Nr.:

Kopējais augstums Hk, m:
ZV - PV

Nosēddaļas garums no izvada n, m
Standarta (n = 0,4 m) Cits n =                      m

Vāks DN 400 mm Vāks DN 315 mm

Polipropilēna (PP) Ķeta

Iebūves klase bez transporta slodzes (zaļā zonā) Tips CID400 Iebūves klase D 400 Tips CID400/315D
Teleskopa DN 315 mm garums 0,6 m

Teleskopa DN 315 mm garums 0,4 m

Ar apaļu DN 400 mm PP pamatni Bez pamatnes Ar apaļu DN 400 mm PP pamatni Bez pamatnes

Pievienojuma Caurules DN/OD, mm Caurules tips (R1, R2, R3) Augstums no teknes, m Leņķis

Izvads, (iz) H = 0°

Ievads 1, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 2, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 3, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

• Vajadzīgo atzīmēt
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Vāks DN 600 mm Vāks DN 600 mm

Dzelzsbetona Ķeta Dzelzsbetona Ķeta

Iebūves klase A 15 Tips CID600A Iebūves klase D 400

Tips CID600D

Iebūves klase A 15 Tips CID600AC Iebūves klase D 400

Tips CID600DCIebūves klase B 125 Tips CID600B Iebūves klase B 125 Tips CID600BC

Ar kvadrātveida 700 x 700 mm PP pamatnes plāksni Ar apaļu DN 600 mm 
dzelzsbetona pamatni

Bez pamatnes

Pasūtījuma/pieprasījuma veidlapas forma
Langervaldes iela 2a

Jelgava, LV-3002

VienNr.: 50003728871

Tālr.: +371 63094300

Fakss: +371 63094301

E-pasts: info@evopipes.lv

www.evopipes.lv

Būvobjekts:

Adrese:

Firma:

Kontaktpersona:

Telefons:

Fakss:

E-pasts:

Vēlamais izpildes termiņš:

Pasūtīšana Cenas pieprasījums

Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID600

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID600 ar nominālo izmēru DN 600 mm

Datums (dd.mm.gg)
Vārds, Uzvārds 
Paraksts

Z.V.

Drenāžas caurules tips

Akas būvprojekta Nr.:

Kopējais augstums Hk, m:
ZV - PV

Nosēddaļas garums no izvada n, m
Standarta (n = 0,4 m) Cits n =                      m

Pievienojuma Caurules DN/OD, mm Caurules tips (R1, R2, R3) Augstums no teknes, m Leņķis

Izvads, (iz) H = 0°

Ievads 1, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 2, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 3, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

• Vajadzīgo atzīmēt

DR
EN

ĀŽ
AS

 A
KA

S 
AR

 N
OS

ĒD
DA

ĻU



Vāks DN 600 mm Vāks DN 1000 mm Vāks DN 600 mm Vāks DN 1000 mm

Dzelzsbetona Ķeta Dzelzsbetona Dzelzsbetona Ķeta Dzelzsbetona
Iebūves klase A 15
Tips CID1000/600A Iebūves klase D 400

Tips CID1000/600D
Iebūves klase B 125
Tips CID1000B

Iebūves klase A 15
Tips CID1000/600AC Iebūves klase D 400

Tips CID1000/600DC
Iebūves klase B 125
Tips CID1000BCIebūves klase B 125

Tips CID1000/600B
Iebūves klase B 125
Tips CID1000/600BC

Ar kvadrātveida 1200 x 1200 mm PP pamatnes plāksni Ar apaļu DN 1000 mm dzelzsbetona pamatni Bez pamatnes

Pasūtījuma/pieprasījuma veidlapas forma
Langervaldes iela 2a

Jelgava, LV-3002

VienNr.: 50003728871

Tālr.: +371 63094300

Fakss: +371 63094301

E-pasts: info@evopipes.lv

www.evopipes.lv

Būvobjekts:

Adrese:

Firma:

Kontaktpersona:

Telefons:

Fakss:

E-pasts:

Vēlamais izpildes termiņš:

Pasūtīšana Cenas pieprasījums

Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000

Drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CID1000 ar nominālo izmēru DN 1000 mm

Datums (dd.mm.gg)
Vārds, Uzvārds 
Paraksts

Z.V.

Drenāžas caurules tips

Akas būvprojekta Nr.:

Kopējais augstums Hk, m:
ZV - PV

Nosēddaļas garums no izvada n, m
Standarta (n = 0,4 m) Cits n =                      m

Pievienojuma Caurules DN/OD, mm Caurules tips (R1, R2, R3) Augstums no teknes, m Leņķis

Izvads, (iz) H = 0°

Ievads 1, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 2, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 3, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

• Vajadzīgo atzīmēt
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Individuālā pasūtījuma polimērmateriālu segtās drenāžas 
akas ar nosēddaļu CDC

Tehniskā informācija

EVOPIPES segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC klasificē, pēc drenāžas akas šahtas nominālā izmēra DN, mm. Individuālā 
pasūtījuma segtās drenāžas aka ar nosēddaļu CDC (covered drainage chamber) ir pieejamas šādā standarta izpildījumā: 

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu to apzīmējums un tips 

CDC400 CDC600 CDC1000

CDC400 CDC600 CDC600C CDC1000/600 CDC1000 CDC1000/600C CDC1000C

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu apraksts

Bez teleskopa Bez teleskopa Bez teleskopa

Ar apaļu DN 400 
mm PP pamatni

Ar kvadrātveida
700x700 mm PP 

pamatnes plāksni

Ar apaļu DN 600 
mm dzelzsbetona 

pamatni

Ar kvadrātveida 1200x1200 mm PP 
pamatnes plāksni

Ar apaļu DN 1000 mm dzelzsbetona 
pamatni

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu nominālais izmērs DN, mm

Šahtas 
DN/OD 400

Šahtas DN/ID 600 Šahtas DN/ID 1000

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu lūkas pārsedzes risinājums

Iebūves dziļums no lūkas vāka virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai
1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m

DN 400 mm 
apaļš PP vāks

DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks

DN 600 mm apaļš 
dzelzsbetona 

vāks ar DN 
1000 mm apaļu 

dzelzsbetona 
pārseguma balstu

DN 1000 
mm apaļš 

dzelzsbetona vāks

DN 600 mm apaļš 
dzelzsbetona 

vāks ar DN 
1000 mm apaļu 

dzelzsbetona 
pārseguma balstu

DN 1000 
mm apaļš 

dzelzsbetona vāks

Segtās drenāžas akas nosēddaļas garums1 n, mm

400 400 400

Segtā drenāžas aka ar nosēddaļu ir paredzēta pievienojumiem ar nominālo izmēru2 DN1 / DN2, mm

no 110 līdz 250 no 110 līdz 315 no 110 līdz 400

Maksimālais pievienojumu skaits vienā līmenī pie segtās drenāžas akas ar nosēddaļu

4 4 4
DN/OD –  nominālais izmēra lielums saistīts ar ārējo (caurules, šahtas, teleskopa) diametru, mm;

DN/ID –  nominālais izmēra lielums saistīts ar iekšējo (caurules, šahtas, teleskopa) diametru, mm;

1 - Pēc pasūtījuma nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n) atbilstoši konkrēta būvprojekta tehniskās specifikācijas dokumentācijas prasībām;

2 - Standarta izpildījuma pievienojuma izvada / ievada glāzes nominālie izmēri DN1 / DN2 ir savienojami (savietojami) ar DN/OD sērijas drenāžas caurulēm.DR
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Segto drenāžas aku ar nosēddaļu CDC pielietojums drenāžas cauruļvadu tīklu 
sistēmā

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC izbūvē drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmā vietās, kur:
• Drenāžas kolektora garenslīpums vai ūdens plūsmas ātrums kolektorā samazinās līdz minimālajiem pieļaujamajiem  
 lielumiem;
• Vienā mezglā jāsavieno vairāki drenāžas kolektori;
• Drenāžas kolektora trases pagrieziena leņķis ir lielāks par 60°.

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC iebūves darbus būvbedrē (tranšejā) veikt saskaņā ar :

• Būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem būvniecībā, meliorācijā un vides aizsardzības jomā;
• Drenāžas tīklu pārvaldītāja izdotajiem tehniskiem noteikumiem;
• LVS EN 1610 un LVS CEN/TR 1046 standartā izvirzītajām prasībām.

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu nodrošina iespēju tajās izgulsnēties drenāžas maģistrālo cauruļvadu kolektoros iekļuvušiem 
sanesumiem, konstruktīvi savienot vairākus drenāžas maģistrālos kolektorus un krasi mainīt drenāžas maģistrālā kolektora 
trases virzienu vietās, kur drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu iebūve traucētu zemes izmantošanai. Segtās drenāžas akas 
ar nosēddaļu konstruktīvais risinājums nodrošina tās funkciju izpildi zem grunts (augsnes) zemes pārseguma kārtas.

Segto drenāžas aku ar nosēddaļu CDC izbūve būvobjektā

Apzīmējumi :

 izmēri milimetros

1 Lūkas pārsedze (vāks);

2 Segtās drenāžas aka ar nosēddaļu;

3 DN/OD sērijas R1/R2 tipa drenāžas caurule;

4 Grants filtra materiāls ap cauruli;

5
Paklāja tipa velmēts hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāls, kas atbilst 
LVS EN 13252+A1 standartam ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un 
atdalīšanai (F + S);

6
Paklāja tipa velmēts hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lentu, kas 
atbilst LVS EN 13252+A1 standartam ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai 
un atdalīšanai (F + S);

ZVA Zemes virsas augstuma atzīme;

VVA Vāka virsas augstuma atzīme;

h
Zemes kārtas seguma biezums virs segtās drenāžas akas ar nosēddaļu vāka 
virsas zonā starp augstuma atzīmi ZVA un VVA. Pieļaujamais zemes kārts 
seguma biezums ir robežās starp 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m;

P

Atbalsta pamatnes konstrukcijas biezums:
• Normālās gruntīs minimālais atbalsta pamatnes konstrukcijas  
       biezums (P) ir 100 mm;
• Klinšainās, stingrās un smagās gruntīs minimālais atbalsta pamatnes     
       konstrukcijas biezums (P) ir 150 mm.

AP
Atbalsta pamatnes konstrukcijā var izmantot G1, G2 grupas grunts materiālus. 
Grunts materiālu sablīvēt, pēc standarta Proktora blīvuma SPD ≥97%, kas 
atbilst sablīvēšanas klasei W;

AB

Būvbedres tranšejas aizbēršanu apkārt segtai drenāžas akai ar nosēddaļu 
veikt ar G1, G2 grupas grunts materiāliem. Grunts materiālu sablīvēt, pēc 
standarta Proktora blīvuma SPD ≥97%, kas atbilst sablīvēšanas klasei 
W. Normālos apstākļos minimālā apbēršanas zonas platums ap segto 
drenāžas aku ar nosēddaļu 400 mm, bet augstos gruntsūdens apstākļos 
minimālais platuma 500 mm; aizbēršanas zonā ap segto drenāžas aku var 
arī izmantot granulētu apaļām šķeltnēm (piem., oļu maisījums) graudaina 
grunts materiāla  maisījumu ar frakcijas grauda izmēra lielumu līdz 32 mm, 
bet ja izmanto granulētu asām šķeltnēm (piem., grants šķembu maisījums) 
graudaina grunts materiāla maisījumu ar frakcijas grauda izmēra lielumu līdz 
16 mm.

A

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu lūkas pārsedzes daļas (vāka) iebūves 
darbus zem zemes virsmas līmeņa veikt saskaņā ar drenāžas tīklu 
pārvaldītāja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai arī spēkā esošajiem 
būvnormatīviem un nacionālajiem standartiem. Aizberšanas darbus 
virs A zonas veikt atbilstoši AB zonas prasībām, ja tehniskā būvprojekta 
dokumentācijā nav norādīts savādāk.
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No segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC iztekošā kolektora DN1 (Nr.1) virsai jābūt zemāk par ietekošā kolektora DN2 (Nr.2) 
virsas atzīmi, lai kolektoru tekņu atzīmju starpība A būtu vienāda vai lielāka par iztekošā un ietekošā kolektora diametru divkāršu 
starpību.

Nosēddaļas garumu (n) nosaka no drenāžas kontrolakas izvada pievienojuma glāzes (iztekošā kolektora) DN1 teknes atzīmes 
standarta izpildījumā (n = 400 mm). Pēc pasūtījuma nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n) atbilstoši konkrēta 
būvprojekta tehniskās specifikācijas dokumentācijas prasībām.

A ≥ (DN1 – DN2) x 2, kur

1 Segtā drenāžas aka ar nosēddaļu izvada pievienojuma glāze;

2 Segtā drenāžas aka ar nosēddaļu iezvada pievienojuma glāze;

3 Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu šahta;

4 Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu rūpnieciski piemetināta pamata plāksne;

A Tekņu atzīmju starpība starp drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu 
pievienojuma glāzes izvadu DN1 un ievadu DN2;

DN1 Izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

n Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums;

Apzīmējumi :

Pirms drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CDC iebūves darbu uzsākšanas būvbedres tranšejā izveido 1 tipa atbalsta pamatnes 
konstrukciju, kas atbilst LVS EN 1610 standarta 7.2.1 punktā izvirzītajām prasībām. Saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta A 
pielikumu atbalsta pamatnes konstrukcijas izveidē izmantot G1, G2 grupas grunts materiālu, kas jāsablīvē atbilstoši blīvēšanas 
klasei W, kas atbilst pēc standarta Proktora blīvuma SPD ≥97%.

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC600 un CDC1000 ir pieejamas arī bez pamatnes.

Ja izbūvē izmanto drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu bez pamatnes tad drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu izbūvē uz speciāli 
tam paredzētas apaļas dzelzsbetona pamatnes plātnes. Pirms apaļas dzelzsbetona pamatnes plātnes iebūves darbu uzsākšanas 
būvbedres tranšejā izveido 1 tipa atbalsta pamatnes konstrukciju, kas atbilst LVS EN 1610 standarta 7.2.1 punktā izvirzītajām 
prasībām. Saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta A pielikumu atbalsta pamatnes konstrukcijas izveidē izmantot G1, G2 grupas 
grunts materiālu, kas jāsablīvē atbilstoši blīvēšanas klasei W, kas atbilst pēc standarta Proktora blīvuma SPD ≥97%. Pirms apaļās 
dzelzsbetona plātnes uzstādīšanas būvbedres tranšejā, ja ir nepieciešams, veic plātnes virsmas aizsardzības darbus pret koroziju.

AP zonā

Apaļās dzelzsbetona plātnes virsmas aizsardzības darbu nepieciešamību pret 
koroziju un aizsardzības darba metodi izvēlas atkarībā no iebūves vietas vides 
apstākļiem un gruntsūdens agresivitātes iedarbības pakāpes uz betonu. Kad tas ir 
izdarīts, veic apaļas dzelzsbetona pamatnes uzstādīšanas un nolīmeņošanas darbus 
būvbedres tranšejā. Uz uzstādītās apaļās dzelzsbetona pamatnes plāksnes veic 
segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC uzstādi (Nr.2). Kad tas ir izdarīt drenāžas 
kontrolakas ar nosēddaļu CDC (Nr.2) ārpusē pa visu tās aploci savienojuma vietas 
zonas joslu ar apaļu dzelzsbetona pamatnes plātni pārklāj ar (Nr.6) paklāja tipa 
hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla velmētu lentu. Paklāja tipa hidrotehniskā 
ģeotekstila filtra materiāla velmētai lentai (Nr.6) ir jāatbilst LVS  EN 13252+A1 
standartam ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai (F + S).

LVS EN 13252+A1
F+S

F - filtrācija S - atdalīšana
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Saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta A pielikumu būvbedres tranšejas aizbēršanai apkārt drenāžas kontrolakai ar nosēddaļu 
izmantot G1, G2 grupas grunts materiālus. Grunts materiālu sablīvēt, pēc standarta Proktora blīvuma SPD ≥97%, kas atbilst 
sablīvēšanas klasei W. Normālos apstākļos minimālā apbēršanas zonas platums ap drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu 400 mm, 
bet augstos gruntsūdens apstākļos minimālais platuma 500 mm; aizbēršanas zonā ap drenāžas kontrolaku var arī izmantot 
granulētu apaļām šķeltnēm (piem., oļu maisījums) graudainu grunts materiāla maisījumu ar frakcijas grauda izmēra lielumu līdz 
32 mm, bet ja izmanto granulētu asām šķeltnēm (piem., grants šķembu maisījums) graudainu grunts materiāla maisījumu ar 
frakcijas grauda izmēra lielumu līdz 16 mm. Aizbēršanas darbus veikt pa 20 cm bieziem slāņiem, katru slāni sablīvēt atbilstoši 
sablīvēšanas klasei W pēc standarta Proktora blīvuma (SPD≥97%).

Uzmanību!
Atkarībā no izmantojamā G1 un G2 grupas grunts materiāla pēc LVS CEN/TR 1046 standarta var izvēlēties atbilstošu izmantojamajam 
grunts materiālam sablīvēšanas (blietēšanas) metodi ar minimāli nepieciešamo blīvēšanas gājienu skaitu un minimālo blīvēšanas 
slāņa biezumu, lai sasniegtu sablīvēšanas klasi W, kas pēc standarta Proktora blīvuma ir (SPD ≥97%).
Ja no būvbedres tranšejas izraktais grunts materiāls atbilst G1 vai G2 grupas grunts materiālam pēc LVS CEN/TR 1046 standarta A 
pielikuma izvirzītājām prasībām grunts klasifikatorā tad to var izmantot kā atpakaļ beramo grunts materiālu būvbedres tranšejas 
aizbēršanā ap drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu CDC iebūves AB zonā, izbūvei virs A zonas un atbalsta pamatnes konstrukcijas 
izveidē AP zonā, kā arī to var izmantot kā grunts pildmateriālu ap caurules iebūves zonu.

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu lūkas pārsedzes daļas (vāka) iebūves darbus zem zemes virsmas līmeņa veikt saskaņā ar 
drenāžas tīklu pārvaldītāja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai arī spēkā esošajiem būvnormatīviem un nacionālajiem 
standartiem. 
Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC virsai (vākam) jāatrodas zem zemes virsas līmeņa. Segto drenāžas aku ar nosēddaļu 
nosedz ar vāku vai ar pārseguma balstu ar vāku, kas notur slodzes, kas veidojas virs akas augšējās pārseguma daļas no grunts 
masas un tehnikas iedarbes uz to. 
Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu augšējai malai (vākam) jābūt ne mazākam kā 0,60 m zemāk par zemes virsas atzīmi ZVA. 
Zemes kārtas seguma biezums h virs vāka virsas zonā starp zemes virsas augstuma atzīmi ZVA un vāka virsas augstuma atzīmi 
VVA. Pieļaujamais zemes kārtas seguma biezums h ir robežās starp 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m. 
Pirms apaļā dzelzsbetona vāka vai pārseguma balsta ar vāku uzstādīšanas būvbedres tranšejā uz iebūvētas tajā segtās drenāžas 
akas ar nosēddaļu virsējās daļas, ja ir nepieciešams, veic vāka vai pārseguma balsta ar vāku virsmas aizsardzības darbus pret 
koroziju. Apaļā dzelzsbetona vāka vai pārseguma balsta ar vāku virsmas aizsardzības darbu nepieciešamību pret koroziju un 
aizsardzības darba metodi izvēlas atkarībā no iebūves vietas vides apstākļiem un gruntsūdens agresivitātes iedarbības pakāpes 
uz betonu. Kad tas ir izdarīts būvbedres tranšejā, veic apaļā dzelzsbetona vāka vai pārseguma balsta ar vāku uzstādīšanas 
darbus uz segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC (Nr.2) virsējās daļas. Kad tas ir izdarīt segtās drenāžas akas ar nosēddaļu 
CDC (Nr.2) ārpusē pa visu tās aploci savienojuma vietas zonas joslu ar apaļu dzelzsbetona vāku vai pārseguma balstu pārklāj ar 
(Nr.6) paklāja tipa hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla velmētu lentu. Paklāja tipa hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla 
velmētai lentai (Nr.6) ir jāatbilst LVS EN 13252+A1 standartam ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai (F + S).
Aizbēršanas darbus virs A zonas veikt atbilstoši AB zonas prasībām, ja tehniskā būvprojekta dokumentācijā nav norādīts 
savādāk.

AB zonā

A zonā

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC priekšrocības
• Polimērmateriālu drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu konstrukcijas  
 ilgmūžība >50 gadiem;
• Polimērmateriālu drenāžas kontrolaku ar nosēddaļu konstrukcija  
 noturīga pret agresīvu ūdens noteku un grunts vidi. 

  Nekādas korozijas! ;
• Segto drenāžas aku ar nosēddaļu pievienojuma izvada / ievada  
 glāzes savienojums ar drenāžas caurules kolektoru ir elastīgs:

• Vertikālā plaknē (elastīguma amplitūdas zona ± 6%); 
• Horizontālā plaknē (elastīguma amplitūdas zona ± 3,5°);

• Segto drenāžas aku nosēddaļa veicina sanešu (suspendēto  
 vielu) izgulsnēšanos tajā no drenāžas maģistrālajiem kolektoru  
 vadiem un ja ir nepieciešams caur segto drenāžas aku ar nosēddaļu  
 atsedzot (atrokot) tās virsējo lūkas pārsedzes daļu vaļā veikt  
 drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas tīrīšanas (skalošanas) darbus  
 caur to.
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Segto drenāžas aku ar nosēddaļu CDC ķīmiskā pretestība

Atbilstoši ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620 polimērmateriālu segto drenāžas aku ar nosēddaļu CDC un to polimērmateriālu 
sastāvdaļām, kā arī gumijas blīvējošiem elementiem (gumijas blīvgredzeniem un manšetēm) ir ķīmiskā pretestība starp pH2 
skāba vide un pH12 sārmaina vide.

• DN 400 mm apaļa PP pamatne atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN/OD 400 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 400 mm apaļš PP vāks atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām.

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka ar nosēddaļu CDC400 sastāv no šādiem elementiem:

1
DN 400 mm apaļš PP vāks, iebūves dziļums no lūkas vāka virsmas virsas 
līdz zemes virsmas virsai 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m;

2 DN/OD 400 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

3 Rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

4 DN 400 mm rūpnieciski piemetināta apaļa PP pamatne;

DN1 Segtās drenāžas akas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Segtās drenāžas akas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Segtās drenāžas akas šahtas garums;

H
Segtās drenāžas akas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma 
glāzes teknei;

Hk Kopējais segtās drenāžas akas garums ar nosēddaļu;

n*
Segtās drenāžas akas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 
mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 38 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes 
teknes līdz pamatnes iekšējai virsai;

*
Pēc pasūtījuma segtās drenāžas akas nosēddaļu iespējams izgatavot ar 
citu garumu (n);

**
Segto drenāžas aku ar nosēddaļu CDC400 ir iespējams izgatavot ar 
šādiem pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem 
DN1 / DN2: 110, 160, 200 un 250 mm.

Apzīmējumi :

Materiāls

D
N

1

DN/OD400

H

H
k

n*
 =

 4
00

D
N

2

L

4

1
2

3

Polimērmateriālu segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC400 iespējamā modifikācija

DR
EN

ĀŽ
AS

 A
KA

S 
AR

 N
OS

ĒD
DA

ĻU



121POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

CDC400 = 1 + 2 + 3 + 4
Nr. Nosaukums Kods

1 DN 400 mm apaļš PP vāks, iebūves dziļums no lūkas vāka virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m 62114400E

2 DN/OD 400 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta 2144000600

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo izmēru: 21209xxxx
DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500

4 DN 400 mm apaļa PP pamatne 62104400E

Viens pievienojuma ievads DN2 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250 110, 160, 200

Pievienojuma ievads

DN2, 180° DN2, 270° DN2, 90° ¹ DN2, 90° - 270°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, mm

110, 160, 200, 250 110, 160, 200

1 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 270°

Polimērmateriālu segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC400 iespējamā pievienojumu konfigurācija vienā līmenī 
atkarībā no pievienojumu nominālā izmēru lieluma DN, mm

Divi pievienojuma ievadi DN2/DN3 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250 110, 160 110, 160, 200

Pievienojuma ievads

DN3, 270° DN2, 90° ² DN3, 
150° – 270°

DN2, 90° DN3, 270° ³ DN2, 
90° - 210°

⁴ DN3, 
210° - 270°

⁵ DN2, 
90° - 150°

DN3, 270° DN2, 90°

DN2, 180° DN3, 180°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2,DN3 mm

110, 160, 200, 250 110, 160 110, 160, 200

2 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 150° līdz 270°

3 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 210°

4 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 210° līdz 270°

5 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 150°
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Trīs pievienojuma ievadi DN2/DN3/DN4 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200 110, 160

Pievienojuma ievads

DN4, 270° DN2, 90° ⁶ DN4, 225° - 270° ⁷ DN2, 90° - 135° DN4, 270° DN2, 90°

DN3, 180° DN3, 180° ⁸ DN3, 135° - 225°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, DN3, DN4 mm

110, 160, 200 110, 160

6 - pievienojuma ievadu DN4 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 225° līdz 270°

7 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 135°

8 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 135° līdz 225°

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka ar nosēddaļu CDC400 ar apaļu PP DN 400 mm vāku 

Komplekts 

• Vāka iebūves dziļums no lūkas vāka virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 
 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 38 l (dm³)

Nr. Nosaukums Kods

1 Apaļš PP vāks ar nominālo izmēru DN 400 mm 62114400E

2
PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/OD 
400 mm

2144000600

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma 
glāzes ar nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100

DN 160 mm xxxxx1600

DN 200 mm xxxxx2000

DN 250 mm xxxxx2500

4 Apaļa PP pamatne ar nominālo izmēru DN 400 mm 62104400E

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CDC400

110 615CDC400110

160 615CDC400160

200 615CDC400200

250 615CDC400250

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

• 700 x 700 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm atbilst DIN 4102 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

  (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām.

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka ar nosēddaļu CDC600 sastāv no šādiem elementiem:

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka CDC600C ar nosēddaļu sastāv no šādiem elementiem:

Materiāls

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves dziļums no lūkas vāka 
virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m;

2 DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

3 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

4 700 x 700 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm;

5 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Segtās drenāžas akas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Segtās drenāžas akas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Segtās drenāžas akas šahtas garums;

H Segtās drenāžas akas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais segtās drenāžas akas garums ar nosēddaļu;

n* Segtās drenāžas akas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm³) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma segtās drenāžas akas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n);

** Segto drenāžas aku ar nosēddaļu CDC600 ir iespējams izgatavot ar šādiem 
pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200, 250 un 
315 mm;

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres 
tranšejas aizbēršanas.

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves dziļums no lūkas vāka 
virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m;

2 DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

3 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

4 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm;

5 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Segtās drenāžas akas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Segtās drenāžas akas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Segtās drenāžas akas šahtas garums;

H Segtās drenāžas akas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais segtās drenāžas akas garums ar nosēddaļu;

n* Segtās drenāžas akas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm³) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma segtās drenāžas akas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n);

** Segto drenāžas aku ar nosēddaļu CDC600 ir iespējams izgatavot ar šādiem 
pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200, 250 un 
315 mm;

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres 
tranšejas aizbēršanas.

Apzīmējumi :

Apzīmējumi :
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

• DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN1917/AC prasībām;
• DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 
 (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām.

Materiāls

Polimērmateriālu segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC600 iespējamā modifikācija

CDC600 = 1 + 2 + 3 + 4 CDC600C = 1 + 2 + 3 + 4.1
Nr. Nosaukums Kods

1
DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves dziļums no lūkas vāka virsmas virsas līdz zemes virsmas 
virsai 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m

6211310600A

2 DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta 2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo izmēru: 21209xxxx
DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

4 700 x 700 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm 6210520

4.1 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm 6211309600
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Viens pievienojuma ievads DN2 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315

Pievienojuma ievads

DN2, 180° DN2, 270° DN2, 90° ¹ DN2, 90° - 270°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, mm

110, 160, 200, 250, 315

1 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 270°

Divi pievienojuma ievadi DN2/DN3 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315 110, 160, 200, 250 110, 160, 200 110, 160, 200, 250, 315

Pievienojuma ievads

DN3, 270° DN2, 90° ² DN3, 
150° – 270°

DN2, 90° DN3, 270° ³ DN2, 
90° - 210°

⁴ DN3, 
210° - 270°

⁵ DN2, 
90° - 150°

DN3, 270° DN2, 90°

DN2, 180° DN3, 180°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2,DN3 mm

110, 160, 200, 250, 315 110, 160, 200, 250 110, 160, 200 110, 160, 200, 250, 315

2 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 150° līdz 270°

3 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 210°

4 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 210° līdz 270°

5 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 150°

Polimērmateriālu segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC600 iespējamā pievienojumu konfigurācija vienā līmenī 
atkarībā no pievienojumu nominālā izmēru lieluma DN, mm
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Trīs pievienojuma ievadi DN2/DN3/DN4 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315 110, 160

Pievienojuma ievads

DN4, 270° DN2, 90° ⁶ DN4, 225° - 270° ⁷ DN2, 90° - 135° DN4, 270° DN2, 90°

DN3, 180° DN3, 180° ⁸ DN3, 135° - 225°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, DN3, DN4 mm

110, 160, 200, 250, 315 110, 160

6 - pievienojuma ievadu DN4 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 225° līdz 270°

7 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 135°

8 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 135° līdz 225°

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka ar nosēddaļu CDC600 ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku 

Komplekts 

• Vāka iebūves dziļums no lūkas vāka virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 
 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm³)

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2
PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 600 
mm

2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma 
glāzes ar nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100

DN 160 mm xxxxx1600

DN 200 mm xxxxx2000

DN 250 mm xxxxx2500

DN 310 mm xxxxx3150

4
Rūpnieciski piemetināta  700 x 700 mm kvadrātveida PP 
pamatnes plāksne, h = 20 mm

6210520

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CDC600

110 615CDC600110A

160 615CDC600160A

200 615CDC600200A

250 615CDC600250A

315 615CDC600315A

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka ar nosēddaļu CDC600C ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku 

Komplekts 

• Vāka iebūves dziļums no lūkas vāka virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 
 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm³)

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2
PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 600 
mm

2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma 
glāzes ar nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100

DN 160 mm xxxxx1600

DN 200 mm xxxxx2000

DN 250 mm xxxxx2500

DN 315 mm xxxxx3150

4 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm 6211309600

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CDC600C

110 615CDC600110AC

160 615CDC600160AC

200 615CDC600200AC

250 615CDC600250AC

315 615CDC600315AC

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka ar nosēddaļu CDC1000/600 sastāv no šādiem elementiem:

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves dziļums no lūkas vāka 
virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m;

2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm;

3 DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

4 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

5 200 x 1200 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm;

6 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Segtās drenāžas akas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Segtās drenāžas akas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Segtās drenāžas akas šahtas garums;

H Segtās drenāžas akas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais segtās drenāžas akas garums ar nosēddaļu;

n* Segtās drenāžas akas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma segtās drenāžas akas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n);

** Segto drenāžas aku ar nosēddaļu CDC1000/600 ir iespējams izgatavot ar šādiem 
pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200,
250, 315 un 400 mm;

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres 
tranšejas aizbēršanas.

Apzīmējumi :
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

• 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm atbilst DIN 4102 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC  
 prasībām;
• DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

      (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām.

• DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN1917/AC prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC  
 prasībām;
• DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

      (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām.

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka ar nosēddaļu CDC1000/600C sastāv no šādiem elementiem:

Materiāls

Materiāls

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves dziļums no lūkas vāka 
virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m;

2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm;

3 DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

4 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

5 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm;

6 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Segtās drenāžas akas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Segtās drenāžas akas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Segtās drenāžas akas šahtas garums;

H Segtās drenāžas akas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais segtās drenāžas akas garums ar nosēddaļu;

n* Segtās drenāžas akas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma segtās drenāžas akas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n);

** Segto drenāžas aku ar nosēddaļu CDC1000/600C ir iespējams izgatavot ar šādiem 
pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200,
250, 315 un 400 mm;

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres 
tranšejas aizbēršanas.

Apzīmējumi :
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

• 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm atbilst DIN 4102 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks ar biezumu, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC 

  prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

  (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām.

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka ar nosēddaļu CDC1000 sastāv no šādiem elementiem:

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka ar nosēddaļu CDC1000C sastāv no šādiem elementiem:

Materiāls

1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm, iebūves dziļums no lūkas vāka 
virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m;

2 DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

3 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

4 1200 x 1200 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm;

5 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Segtās drenāžas akas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Segtās drenāžas akas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Segtās drenāžas akas šahtas garums;

H Segtās drenāžas akas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais segtās drenāžas akas garums ar nosēddaļu;

n* Segtās drenāžas akas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma segtās drenāžas akas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n);

** egto drenāžas aku ar nosēddaļu CDC1000 ir iespējams izgatavot ar šādiem 
pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200, 250, 315 
un 400 mm.

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres 
tranšejas aizbēršanas.

1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm, iebūves dziļums no lūkas vāka 
virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m;

2 DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta;

3 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes**;

4 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm;

5 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Segtās drenāžas akas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Segtās drenāžas akas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Segtās drenāžas akas šahtas garums;

H Segtās drenāžas akas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais segtās drenāžas akas garums ar nosēddaļu;

n* Segtās drenāžas akas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma segtās drenāžas akas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n);

** egto drenāžas aku ar nosēddaļu CDC1000C ir iespējams izgatavot ar šādiem 
pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200, 250, 315 
un 400 mm.

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres 
tranšejas aizbēršanas.

Apzīmējumi :

Apzīmējumi :
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

• DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN1917/AC prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

  (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām.

Materiāls

Polimērmateriālu segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC1000 iespējamā modifikācija

Nr. Nosaukums Kods

1.1
DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves dziļums no lūkas vāka virsmas virsas līdz zemes virsmas 
virsai 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m

6211310600A

1.2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000

1.3
DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm, iebūves dziļums no lūkas vāka virsmas virsas līdz zemes virsmas 
virsai 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m

62113101000B

2 DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta 21510000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo izmēru: 21209xxxx
DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

4 1200 x 1200 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm 6210520

4.1 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

CDC1000/600 = 1.1 + 1.2 + 2 + 3 + 4 CDC1000/600C = 1.1 + 1.2 + 2 + 3 + 4.1

CDC1000 = 1.3 + 2 + 3 + 4 CDC1000C = 1.3 + 2 + 3 + 4.1
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Viens pievienojuma ievads DN2 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315, 400

Pievienojuma ievads

DN2, 180° DN2, 270° DN2, 90° ¹ DN2, 90° - 270°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, mm

110, 160, 200, 250, 315, 400

1 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 270°

Divi pievienojuma ievadi DN2/DN3 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315,400 110, 160, 200, 250, 315, 400 110, 160, 200, 250, 315 110, 160, 200, 250, 315, 400

Pievienojuma ievads

DN3, 270° DN2, 90° ² DN3, 
150° – 270°

DN2, 90° DN3, 270° ³ DN2, 
90° - 210°

⁴ DN3, 
210° - 270°

⁵ DN2, 
90° - 150°

DN3, 270° DN2, 90°

DN2, 180° DN3, 180°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2,DN3 mm
110, 160, 200, 250, 315,400 110, 160, 200, 250, 315,400 110, 160, 200, 250, 315 110, 160, 200, 250, 315,400

2 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 150° līdz 270°

3 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 210°

4 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 210° līdz 270°

5 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 150°

Polimērmateriālu segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC1000 iespējamā pievienojumu konfigurācija vienā līmenī 
atkarībā no pievienojumu nominālā izmēru lieluma DN, mm
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Trīs pievienojuma ievadi DN2/DN3/DN4 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315, 400 110, 160, 200, 250

Pievienojuma ievads

DN4, 270° DN2, 90° ⁶ DN4, 225° - 270° ⁷ DN2, 90° - 135° DN4, 270° DN2, 90°

DN3, 180° DN3, 180° ⁸ DN3, 135° - 225°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, DN3, DN4 mm

110, 160, 200, 250, 315, 400 110, 160, 200, 250

6 - pievienojuma ievadu DN4 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 225° līdz 270°

7 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 135°

8 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 135° līdz 225°

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka ar nosēddaļu CDC1000/600 ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku un 
DN 1000 mm apaļu dzelzsbetona pārseguma balstu 

Komplekts 

• Vāka iebūves dziļums no lūkas vāka virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 
 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l  (dm³)

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000

3
PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 
1000 mm

21510000060

4

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma 
glāzes ar nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100

DN 160 mm xxxxx1600

DN 200 mm xxxxx2000

DN 250 mm xxxxx2500

DN 310 mm xxxxx3150

DN 400 mm xxxxx4000

5
Rūpnieciski piemetināta 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP 
pamatnes plāksne, h = 20 mm

6210520

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CDC1000/600

110 615CDC1060110A

160 615CDC1060160A

200 615CDC1060200A

250 615CDC1060250A

315 615CDC1060315A

400 615CDC1060400A

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka ar nosēddaļu CDC1000/600C ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku un 
DN 1000 mm apaļu dzelzsbetona pārseguma balstu 

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka ar nosēddaļu CDC1000 ar apaļu dzelzsbetona DN 1000 mm vāku

• Vāka iebūves dziļums no lūkas vāka virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 
 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l  (dm³)

• Vāka iebūves dziļums no lūkas vāka virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 
 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l  (dm³)

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000

3
PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 
1000 mm

21510000060

4

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma 
glāzes ar nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100

DN 160 mm xxxxx1600

DN 200 mm xxxxx2000

DN 250 mm xxxxx2500

DN 310 mm xxxxx3150

DN 400 mm xxxxx4000

5 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm 62113101000B

2 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma 
glāzes ar nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100

DN 160 mm xxxxx1600

DN 200 mm xxxxx2000

DN 250 mm xxxxx2500

DN 310 mm xxxxx3150

DN 400 mm xxxxx4000

4
Rūpnieciski piemetināta 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP 
pamatnes plāksne, h = 20 mm

6210520

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CDC1000/600DC

110 615CDC1060110AC 250 615CDC1060250AC

160 615CDC1060160AC 315 615CDC1060315AC

200 615CDC1060200AC 400 615CDC1060400AC

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CDC1000

110 615CDC1000110B 250 615CDC1000250B

160 615CDC1000160B 315 615CDC1000315B

200 615CDC1000200B 400 615CDC1000400B

Komplekts 

Komplekts DR
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu segtā drenāžas aka ar nosēddaļu CDC1000C ar apaļu dzelzsbetona DN 1000 mm vāku

• Vāka iebūves dziļums no lūkas vāka virsmas virsas līdz zemes virsmas virsai 
 1,20 m ≥ h ≥ 0,60 m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l  (dm³)

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm 62113101000B

2 PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma 
glāzes ar nominālo izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100

DN 160 mm xxxxx1600

DN 200 mm xxxxx2000

DN 250 mm xxxxx2500

DN 310 mm xxxxx3150

DN 400 mm xxxxx4000

4 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

CDC1000C

110 615CDC1000110BC 250 615CDC1000250BC

160 615CDC1000160BC 315 615CDC1000315BC

200 615CDC1000200BC 400 615CDC1000400BC

Komplekts 
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Vāks DN 400 mm

Polipropilēna (PP)

Tips CDC400

Ar apaļu DN 400 mm PP pamatni Bez pamatnes

Pasūtījuma/pieprasījuma veidlapas forma
Langervaldes iela 2a

Jelgava, LV-3002

VienNr.: 50003728871

Tālr.: +371 63094300

Fakss: +371 63094301

E-pasts: info@evopipes.lv

www.evopipes.lv

Būvobjekts:

Adrese:

Firma:

Kontaktpersona:

Telefons:

Fakss:

E-pasts:

Vēlamais izpildes termiņš:

Pasūtīšana Cenas pieprasījums

Segta drenāžas aka ar nosēddaļu CDC400

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC400 ar nominālo izmēru DN 400 mm

Datums (dd.mm.gg)
Vārds, Uzvārds 
Paraksts

Z.V.

Drenāžas caurules tips
Akas būvprojekta Nr.:

Kopējais augstums Hk, m:
AV - PV

Iebūves dziļums Hieb, m:
ZV - PV

Apbēruma dziļums h, m:
ZV - AV

Nosēddaļas garums no izvada n, m
Standarta (n = 0,4 m) Cits n =                      m





























Pievienojuma Caurules DN/OD, mm Caurules tips (R1, R2, R3) Augstums no teknes, m Leņķis

Izvads, (iz) H = 0°

Ievads 1, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 2, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 3, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

• Vajadzīgo atzīmēt

DR
EN

ĀŽ
AS

 A
KA

S 
AR

 N
OS

ĒD
DA

ĻU



Vāks DN 600 mm Vāks DN 600 mm

Dzelzsbetona Dzelzsbetona

Tips CDC600 Tips CDC600C

Ar kvadrātveida 700 x 700 mm PP pamatnes plāksni                         Bez pamatnes

Pasūtījuma/pieprasījuma veidlapas forma
Langervaldes iela 2a

Jelgava, LV-3002

VienNr.: 50003728871

Tālr.: +371 63094300

Fakss: +371 63094301

E-pasts: info@evopipes.lv

www.evopipes.lv

Būvobjekts:

Adrese:

Firma:

Kontaktpersona:

Telefons:

Fakss:

E-pasts:

Vēlamais izpildes termiņš:

Pasūtīšana Cenas pieprasījums

Segta drenāžas aka ar nosēddaļu CDC600

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC600 ar nominālo izmēru DN 600 mm

Datums (dd.mm.gg)
Vārds, Uzvārds 
Paraksts

Z.V.

Drenāžas caurules tips
Akas būvprojekta Nr.:

Kopējais augstums Hk, m:
AV - PV

Iebūves dziļums Hieb, m:
ZV - PV

Apbēruma dziļums h, m:
ZV - AV

Nosēddaļas garums no izvada n, m
Standarta (n = 0,4 m) Cits n =                      m

























































Pievienojuma Caurules DN/OD, mm Caurules tips (R1, R2, R3) Augstums no teknes, m Leņķis

Izvads, (iz) H = 0°

Ievads 1, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 2, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 3, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

• Vajadzīgo atzīmēt
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Ar apaļu DN600 mm dzelzsbetona pamatni



Vāks DN 600 mm Vāks DN 1000 mm Vāks DN 600 mm Vāks DN 1000 mm

Dzelzsbetona Dzelzsbetona

Tips CDC1000/600 Tips CDC1000 Tips CDC1000/600C Tips CDC1000C

Ar kvadrātveida 1200 x 1200 mm PP pamatnes plāksni
Ar apaļu DN 1000 mm 
dzelzsbetona pamatni

Bez pamatnes

Pasūtījuma/pieprasījuma veidlapas forma
Langervaldes iela 2a

Jelgava, LV-3002

VienNr.: 50003728871

Tālr.: +371 63094300

Fakss: +371 63094301

E-pasts: info@evopipes.lv

www.evopipes.lv

Būvobjekts:

Adrese:

Firma:

Kontaktpersona:

Telefons:

Fakss:

E-pasts:

Vēlamais izpildes termiņš:

Pasūtīšana Cenas pieprasījums

Segta drenāžas aka ar nosēddaļu CDC1000

Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu CDC1000 ar nominālo izmēru DN 1000 mm

Datums (dd.mm.gg)
Vārds, Uzvārds 
Paraksts

Z.V.

Drenāžas caurules tips
Akas būvprojekta Nr.:

Kopējais augstums Hk, m:
AV - PV

Iebūves dziļums Hieb, m:
ZV - PV

Apbēruma dziļums h, m:
ZV - AV

Nosēddaļas garums no izvada n, m
Standarta (n = 0,4 m) Cits n =                      m

























































Pievienojuma Caurules DN/OD, mm Caurules tips (R1, R2, R3) Augstums no teknes, m Leņķis

Izvads, (iz) H = 0°

Ievads 1, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 2, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 3, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

• Vajadzīgo atzīmēt
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Individuālā pasūtījuma polimērmateriālu 
drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC

Tehniskā informācija

EVOPIPES drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC klasificē, pēc drenāžas uztvērējakas šahtas nominālā izmēra DN, mm. 
Individuālā pasūtījuma drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC (drainage receiver chamber) ir pieejamas šādā standarta 
izpildījumā:

Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu to apzīmējums un tips

DRC400 DRC600 DRC1000

DRC400120
Perforējuma zona 

120°

DRC600120A
Perforējuma zona 

120°

DRC600A120AC
Perforējuma zona 

120°

DRC1000/600120A
Perforējuma zona 

120°

DRC1000120B
Perforējuma zona 

120°

DRC1000/600120AC
Perforējuma zona 

120°

DRC1000120BC
Perforējuma zona 

120°

Ūdens ieplūdes perforējuma laukums

≥88 cm²/m ≥81 cm²/m ≥129 cm²/m

Ūdens ieplūdes perforējuma laukums

≥210 cm²/m ≥195 cm²/m ≥310 cm²/m

DRC400180

Perforējuma zona 

180°

DRC600180A
Perforējuma zona 

180°

DRC600A180AC
Perforējuma zona 

180°

DRC1000/600180A
Perforējuma zona 

180°

DRC1000180B
Perforējuma zona 

180°

DRC1000/600180AC
Perforējuma zona 

180°

DRC1000180BC
Perforējuma zona 

180°

Ūdens ieplūdes perforējuma laukums

≥122 cm²/m ≥114 cm²/m ≥180 cm²/m

DRC400360

Perforējuma zona 

360°

DRC600360A

Perforējuma zona 

360°

DRC600A360AC

Perforējuma zona 

360°

DRC1000/600360A

Perforējuma zona 

360°

DRC1000360B

Perforējuma zona 

360°

DRC1000/600360AC

Perforējuma zona 

360°

DRC1000360BC

Perforējuma zona 

360°
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu apraksts

Bez teleskopa Bez teleskopa Bez teleskopa

Ar apaļu DN 400 
mm PP pamatni

Ar kvadrātveida
700x700 mm PP 

pamatnes plāksni

Ar apaļu DN 600 
mm dzelzsbetona 

pamatni

Ar kvadrātveida 1200x1200 mm PP 
pamatnes plāksni

Ar apaļu DN 1000 mm dzelzsbetona 
pamatni

Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu nominālais izmērs DN, mm

Šahtas DN/OD 400 Šahtas DN/ID 600 Šahtas DN/ID 1000

Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu lūkas pārsedzes risinājums

DN 400 mm 
apaļš PP vāks

DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks

DN 600 mm apaļš 
dzelzsbetona 

vāks ar DN 
1000 mm apaļu 

dzelzsbetona 
pārseguma balstu

DN 1000 
mm apaļš 

dzelzsbetona vāks

DN 600 mm apaļš 
dzelzsbetona 

vāks ar DN 
1000 mm apaļu 

dzelzsbetona 
pārseguma balstu

DN 1000 
mm apaļš 

dzelzsbetona vāks

Drenāžas uztvērējakas nosēddaļas garums1 n, mm

400 400 400
Drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu ir paredzēta pievienojumiem ar nominālo izmēru2 DN1 / DN2, mm

no 110 līdz 250 no 110 līdz 315 no 110 līdz 400
Maksimālais pievienojumu skaits vienā līmenī pie drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu

4 4 4
DN/OD –  nominālais izmēra lielums saistīts ar ārējo (caurules, šahtas, teleskopa) diametru, mm;

DN/ID –  nominālais izmēra lielums saistīts ar iekšējo (caurules, šahtas, teleskopa) diametru, mm;

1 - Pēc pasūtījuma nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n) atbilstoši konkrēta būvprojekta tehniskās specifikācijas dokumentācijas prasībām;

2 - Standarta izpildījuma pievienojuma izvada / ievada glāzes nominālie izmēri DN1 / DN2 ir savienojami (savietojami) ar DN/OD sērijas drenāžas caurulēm.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu DRC pielietojums drenāžas cauruļvadu tīklu 
sistēmā

Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC izbūvē drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmā vietās, kur:
• Ir plašas un izteiktas ieplakas to zemākajā vietā, kur virszemes ūdens notece drenāžas uztvērējakai ar nosēddaļu var  
 pieplūst pa dabiski slīpu, planētu zemes virsu vai pievadvagu;
• Var nodrošināt ūdens pieteces uztveršanu no grāvjiem (konturgrāvjiem, ceļa grāvjiem).

Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC iebūves darbus būvbedrē (tranšejā) veikt saskaņā ar :

• Būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem būvniecībā, meliorācijā un vides aizsardzības jomā;
• Drenāžas tīklu pārvaldītāja izdotajiem tehniskiem noteikumiem;
• LVS EN 1610 un LVS CEN/TR 1046 standartā izvirzītajām prasībām.

Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu nodrošina iespēju ievadīt drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmā virszemes ūdens noteci 
vai pieteci no konturgrāvja vai ceļa grāvja un vienlaicīgi pildīt arī kontrolakas funkcijas. Drenāžas uztvērējakai ar nosēddaļu 
virszemes ūdens noteces uztveršanai jāatrodas plašas un izteiktas ieplakas zemākajā vietā, kur virszemes ūdens notece 
drenāžas uztvērējakai ar nosēddaļu var pieplūst pa dabiski slīpu, planētu zemes virsmu vai pievadvagu. Drenāžas uztvērējakas ar 
nosēddaļu konstrukcija nodrošina drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmā ievadāmā ūdenī peldošo drazu aizturēšanu, nepieciešamo 
aprēķina caurplūdes spēju un netraucētu piekļūšanu drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas darbības vizuālai kontrolei, sakrājušo 
nosēdumu iztīrīšanu un drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas skalošanu caur to. Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu ieplūdes 
atveru (perforējuma atvērumu) caur vadības spēja ir vismaz 1,5 reizes lielāka par drenāžas uztvērējakai ar nosēddaļu pieplūstošo 
caurplūdumu. Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu izplūdes drenāžas cauruļvada tīkla kolektora caur vadības spēju nosaka ar 
hidraulisko aprēķinu, bet izplūdes drenāžas cauruļvada tīkla kolektora diametrs nedrīkst būt mazāks par 110 mm.

Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC var iebūvēt visās grunts grupās pat dziļos biogēnos grunts tipos – kur kūdra, dūņas 
vai sapropelis ir dziļāks par 2,0 m.
No drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC iztekošā kolektora DN1 (Nr.1) virsai jābūt zemāk par ietekošā kolektora DN2 (Nr.2) 
virsas atzīmi, lai kolektoru tekņu atzīmju starpība A būtu vienāda vai lielāka par iztekošā un ietekošā kolektora diametru divkāršu 
starpību.

Drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu DRC izbūve būvobjektā

Nosēddaļas garumu (n) nosaka no drenāžas uztvērējakas izvada pievienojuma glāzes (iztekošā kolektora) DN1 teknes atzīmes 
standarta izpildījumā (n = 400 mm). Pēc pasūtījuma nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n) atbilstoši konkrēta 
būvprojekta tehniskās specifikācijas dokumentācijas prasībām.
Pirms drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC iebūves darbu uzsākšanas būvbedres tranšejā izveido 1 tipa atbalsta 
pamatnes konstrukciju, kas atbilst LVS EN 1610 standarta 7.2.1 punktā izvirzītajām prasībām. Saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 
standarta A pielikumu atbalsta pamatnes konstrukcijas izveidē izmantot G1, G2 grupas grunts materiālu, kas jāsablīvē atbilstoši 
blīvēšanas klasei W, kas atbilst pēc standarta Proktora blīvuma SPD ≥97%.

A ≥ (DN1 – DN2) x 2, kur

1 Segtā drenāžas aka ar nosēddaļu izvada pievienojuma glāze;

2 Segtā drenāžas aka ar nosēddaļu iezvada pievienojuma glāze;

3 Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu šahta;

4 Segtās drenāžas akas ar nosēddaļu rūpnieciski piemetināta pamata plāksne;

A Tekņu atzīmju starpība starp drenāžas kontrolakas ar nosēddaļu 
pievienojuma glāzes izvadu DN1 un ievadu DN2;

DN1 Izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

n Drenāžas kontrolakas nosēddaļas garums;

Apzīmējumi :
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC600 un DRC1000 ir pieejamas arī bez pamatnes

Ja izbūvē, izmanto drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu bez pamatnes tad drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu izbūvē uz speciāli 
tam paredzētas apaļas dzelzsbetona pamatnes plātnes. Pirms apaļas dzelzsbetona pamatnes plātnes iebūves darbu uzsākšanas 
būvbedres tranšejā izveido 1 tipa atbalsta pamatnes konstrukciju, kas atbilst LVS EN 1610 standarta 7.2.1 punktā izvirzītajām 
prasībām. Saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta A pielikumu atbalsta pamatnes konstrukcijas izveidē izmantot G1, G2 grupas 
grunts materiālu, kas jāsablīvē atbilstoši blīvēšanas klasei W, kas atbilst pēc standarta Proktora blīvuma SPD ≥97%. Pirms apaļās 
dzelzsbetona plātnes uzstādīšanas būvbedres tranšejā, ja ir nepieciešams, veic plātnes virsmas aizsardzības darbus pret koroziju.

Apaļās dzelzsbetona plātnes virsmas aizsardzības darbu nepieciešamību pret 
koroziju un aizsardzības darba metodi izvēlas atkarībā no iebūves vietas vides 
apstākļiem un gruntsūdens agresivitātes iedarbības pakāpes uz betonu. Kad tas 
ir izdarīts, veic apaļas dzelzsbetona pamatnes uzstādīšanas un nolīmeņošanas 
darbus būvbedres tranšejā. Uz uzstādītās apaļās dzelzsbetona pamatnes plāksnes 
veic drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC uzstādi. Kad tas ir izdarīt drenāžas 
uztvērējakas ar nosēddaļu DRC ārpusē pa visu tās aploci savienojuma vietas zonas 
joslu ar apaļu dzelzsbetona pamatnes plātni pārklāj ar paklāja tipa hidrotehniskā 
ģeotekstila filtra materiāla velmētu lentu. Paklāja tipa hidrotehniskā ģeotekstila 
filtra materiāla velmētai lentai ir jāatbilst LVS EN 13252+A1 standartam ar paredzēto 
pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai (F + S).
Saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta A pielikumu būvbedres tranšejas aizbēršanai 
ap neperforēto drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu daļas zonu var izmantot G1, 
G2 grupas grunts materiālus. Grunts materiālu sablīvēt, pēc standarta Proktora 
blīvuma SPD ≥97%, kas atbilst sablīvēšanas klasei W. Aizbēršanas darbus veikt pa 
20 cm bieziem slāņiem, katru slāni sablīvēt atbilstoši sablīvēšanas klasei W pēc 
standarta Proktora blīvuma (SPD≥97%).

Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu, kuras iebūvē ieplaku zemākajās vietās ūdens ieplūdes atverēm (perforētai uztvērējakas 
daļai) līdz zemes virsas līmenim jābūt aizsegtām (pārklātām) ar paklāja tipa hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla velmētu 
lentu, kas atbilst LVS EN 13252+A1 standartam ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai (F + S) un apbērtām ar 
laukakmeņu – oļu bērumu.
Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu, kuras iebūvē grāvjos ūdens ieplūdes atverēm (perforētai uztvērējakas daļai) līdz zemes virsas 
līmenim jābūt aizsegtām (pārklātām) ar paklāja tipa hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla velmētu lentu, kas atbilst LVS EN 
13252+A1 standartam ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai (F + S) un apbērtām ar grants – oļu bērumu. Drenāžas 
uztvērējakai ar nosēddaļu pievienojamā grāvja dibenā ne mazāk kā 1,0 m garā posmā jābūt 200 mm dziļam padziļinājumam.

Minimālās prasības grunts materiālam, ko izmanto kā apbēruma materiālu perforētajai uztvērējakas daļai:

Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC, kas ir paredzētas virszemes ūdens noteces uztveršanai no ieplakām, drenāžas 
uztvērējakas ar nosēddaļu augšējai malai (vākam) jābūt ne mazāk kā 200 mm un nevairāk kā 500 mm virs zemes virsas atzīmes, 
ja konkrēta būvprojekta tehniskās specifikācijas dokumentācijas prasībās nav norādīts savādāk, ja ir norādīts savādāk tad atbilstoši 
būvprojektā norādītajām prasībām.
Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu, kuras izbūvē ieplaku zemākajās vietās to vietu dabā jāfiksē ar signālstabiņu, kura augstumam 
virs zemes virsas jābūt ne mazākam par 1,0 m (minimālais augstums virs zemes virsmas min 1,0 un maksimālais augstums virs 
zemes virsmas max 1,2 m).

LVS EN 13252+A1
F+S

F - filtrācija S - atdalīšana

Uzmanību!
Ja no būvbedres tranšejas izraktais grunts materiāls atbilst G1 vai G2 grupas grunts materiālam pēc LVS CEN/TR 1046 standarta 
A pielikuma izvirzītājām prasībām grunts klasifikatorā tad to var izmantot kā atpakaļ beramo grunts materiālu būvbedres 
tranšejas aizbēršanā ap drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC neperforētās daļas iebūves zonā, atbalsta pamatnes 
konstrukcijas izveidē zem drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu pamatnes, kā arī to var izmantot kā grunts pildmateriālu ap 
caurules iebūves zonu.

Materiāls Prasība Atbilstība
Laukakmeņi Akmeņu caurmērs no 100 līdz 150 mm, ūdens uzsūces kategorija WA0,5 LVS EN 13383-1

Akmeņu šķembas Frakcijas izmērs no 40 līdz 80 mm, ūdens uzsūces kategorija WA0,5 LVS EN 13383-1

Oļi Bērumā, kopā ar granti putekļveida un mālvielu saturam jābūt ne vairāk par 3% LVS 437
Grants Putekļveida un mālvielu saturam jābūt ne vairāk par 3%, filtrācijas koeficientam 

> 14 m/dn
LVS 437

Frakcijas izmērs 16/32 vai 8/16 LVS EN 13383-1
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

1 DN 400 mm apaļš PP vāks, iebūves klase bez transporta slodzes (zaļā zona);

2
DN/OD 400 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta** ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 
120° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥88 cm²/m (viena perforējuma Ø10 mm 
= 0,785 cm²);

3 Rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes****;

4 DN 400 mm rūpnieciski piemetināta apaļa PP pamatne;

5 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Drenāžas uztvērējakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas uztvērējakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas uztvērējakas šahtas garums;

H Drenāžas uztvērējakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas uztvērējakas garums ar nosēddaļu;

n*
Drenāžas uztvērējakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 38 l (dm³) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas uztvērējakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n);

Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu, kas ir paredzētas ūdens pieteces uztveršanai no grāvjiem, drenāžas uztvērējakas ar 
nosēddaļu augšējai malai (vākam) ne mazāk kā 200 mm virs ar velēnojumu nostiprinātas grāvja nogāzes plaknes. 
Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu lūkas pārsedzes daļas (vāka) iebūves darbus zem zemes virsmas līmeņa veikt saskaņā ar 
drenāžas tīklu pārvaldītāja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem vai arī spēkā esošajiem būvnormatīviem un nacionālajiem 
standartiem.

Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu RDC priekšrocības
• Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu  
 konstrukcijas ilgmūžība >50 gadiem;
• Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu konstrukcija  
 noturīga pret agresīvu ūdens noteku un grunts vidi. 

  Nekādas korozijas! ;
• Drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu pievienojuma izvada / ievada  
 glāzes savienojums ar drenāžas caurules kolektoru ir elastīgs:

• Vertikālā plaknē (elastīguma amplitūdas zona ± 6%); 
• Horizontālā plaknē (elastīguma amplitūdas zona ± 3,5°);

• Drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu piekļuves atveres diametra 
  lielums ļauj ērti un ātri veikt to nosēddaļu iztīrīšanu no sanešu 
  nosēdumiem (suspendētām vielām), kā arī veikt ātru un efektīvu 
  drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas tehnisko apsekošanu un 
  apkopi un ja ir nepieciešams veikt drenāžas cauruļvadu tīklu 
  sistēmas tīrīšanas (skalošanas) darbus caur to.





 





Drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu DRC ķīmiskā pretestība

Atbilstoši ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620 polimērmateriālu drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu DRC un to polimērmateriālu 
sastāvdaļām, kā arī gumijas blīvējošiem elementiem (gumijas blīvgredzeniem un manžetēm) ir ķīmiskā pretestība starp pH2 
skāba vide un pH12 sārmaina vide.

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC400120 / DRC400180 / DRC400360 sastāv no šādiem 
elementiem:

**
Pēc pasūtījuma ir pieejama drenāžas uztvērējakas šahta ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 180° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu 
≥122 cm²/m, kā arī ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 360° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥210 cm²/m;

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres tranšejas  aizbēršanas.

****
Drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu DRC400120 / DRC400180 / DRC400360 ir iespējams izgatavot ar šādiem pievienojuma izvada / ievada 
nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200 un 250 mm.

Apzīmējumi :
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• DN 400 mm apaļa PP pamatne atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN/OD 400 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

  (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 400 mm apaļš PP vāks atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām.

Materiāls

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC400 iespējamā modifikācija

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 400 mm apaļš PP vāks, iebūves klase bez transporta slodzes (zaļā zona) 62114400E

2 DN/OD 400 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar perforējuma ūdens ieplūdes zonu 120°, 180°, 360° 2144000600

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo izmēru: 21209xxxx
DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500

4 DN 400 mm apaļa PP pamatne 62104400E

DRC400120 = 1 + 2 + 3 + 4

DRC400180 = 1 + 2 + 3 + 4

DRC400360 = 1 + 2 + 3 + 4
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2 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 150° līdz 270°

3 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 210°

4 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 210° līdz 270°

5 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 150°

Viens pievienojuma ievads DN2 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250 110, 160, 200

Pievienojuma ievads

DN2, 180° DN2, 270° DN2, 90° ¹ DN2, 90° - 270°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, mm

110, 160, 200, 250 110, 160, 200

1 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 270°

Divi pievienojuma ievadi DN2/DN3 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200 110, 160 110, 160, 200

Pievienojuma ievads

DN3, 270° DN2, 90° ² DN3, 
150° – 270°

DN2, 90° DN3, 270° ³ DN2, 
90° - 210°

⁴ DN3, 
210° - 270°

⁵ DN2, 
90° - 150°

DN3, 270° DN2, 90°

DN2, 180° DN3, 180°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2,DN3 mm

110, 160, 200 110, 160 110, 160, 200

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC400 iespējamā pievienojumu konfigurācija vienā līmenī 
atkarībā no pievienojumu nominālā izmēru lieluma DN, mm
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Trīs pievienojuma ievadi DN2/DN3/DN4 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200 110, 160

Pievienojuma ievads

DN4, 270° DN2, 90° ⁶ DN4, 225° - 270° ⁷ DN2, 90° - 135° DN4, 270° DN2, 90°

DN3, 180° DN3, 180° ⁸ DN3, 135° - 225°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, DN3, DN4 mm

110, 160, 200 110, 160

6 - pievienojuma ievadu DN4 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 225° līdz 270°

7 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 135°

8 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 135° līdz 225°

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC400120 ar apaļu PP DN 400 mm vāku

Komplekts 

• Vāka iebūves klase bez transporta slodzes (zaļā zona)
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 120° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥88 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 38 l (dm³)

Nr. Nosaukums Kods
1 Apaļš PP vāks ar nominālo izmēru DN 400 mm 62114400E

2
Perforēta 120° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/OD 
400 mm

2144000600

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500

4 Apaļa PP pamatne ar nominālo izmēru DN 400 mm 62104400E

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC400120

110 615DRC400120110
160 615DRC400120160
200 615DRC400120200
250 615DRC400120250

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu
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Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC400180 ar apaļu PP DN 400 mm vāku

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC400360 ar apaļu PP DN 400 mm vāku

Komplekts 

Komplekts 

• Vāka iebūves klase bez transporta slodzes (zaļā zona)
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 180° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥122 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 38 l (dm³)

• Vāka iebūves klase bez transporta slodzes (zaļā zona)
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 360° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥210 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 38 l (dm³)

Nr. Nosaukums Kods
1 Apaļš PP vāks ar nominālo izmēru DN 400 mm 62114400E

2
Perforēta 180° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/OD 
400 mm

2144000600

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500

4 Apaļa PP pamatne ar nominālo izmēru DN 400 mm 62104400E

Nr. Nosaukums Kods
1 Apaļš PP vāks ar nominālo izmēru DN 400 mm 62114400E

2
Perforēta 360° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/OD 
400 mm

2144000600

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500

4 Apaļa PP pamatne ar nominālo izmēru DN 400 mm 62104400E

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC400180

110 615DRC400180110
160 615DRC400180160
200 615DRC400180200
250 615DRC400180250

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC400360

110 615DRC400360110
160 615DRC400360160
200 615DRC400360200
250 615DRC400360250

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu
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1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t);

2
DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta** ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 
120° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥81 cm²/m (viena perforējuma Ø12 mm 
= 1,1304 cm²);

3 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes****;

4 700 x 700 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm;

5 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Drenāžas uztvērējakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas uztvērējakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas uztvērējakas šahtas garums;

H Drenāžas uztvērējakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas uztvērējakas garums ar nosēddaļu;

n*
Drenāžas uztvērējakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm 
ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm³) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz 
pamatnes iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas uztvērējakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n);

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t);

2
DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta** ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 
120° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥81 cm²/m (viena perforējuma Ø12 mm 
= 1,1304 cm²);

3 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes****;

4 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm;

5 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Drenāžas uztvērējakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas uztvērējakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas uztvērējakas šahtas garums;

H Drenāžas uztvērējakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas uztvērējakas garums ar nosēddaļu;

n*
Drenāžas uztvērējakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm 
ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm³) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz 
pamatnes iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas uztvērējakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n);

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC600120A / DRC600180A / DRC600360A sastāv no 
šādiem elementiem:

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC600120AC / DRC600180AC / DRC600360AC sastāv no  
    šādiem elementiem:

**
Pēc pasūtījuma ir pieejama drenāžas uztvērējakas šahta ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 180° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu 
≥114 cm²/m, kā arī ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 360° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥195 cm²/m;

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres tranšejas  aizbēršanas.

****
Drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu DRC600120A  /  DRC600180A / DRC600360A ir iespējams izgatavot ar šādiem pievienojuma izvada / 
ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200, 250 un 315 mm.

Apzīmējumi :

Apzīmējumi :

• 700 x 700 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm atbilst DIN 4102 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

  (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) atbilst LVS EN 124-4, kā arī LVS EN 

  206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām;

Materiāls
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**
Pēc pasūtījuma ir pieejama drenāžas uztvērējakas šahta ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 180° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu 
≥114 cm²/m, kā arī ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 360° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥195 cm²/m;

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres tranšejas  aizbēršanas.

****
Drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu DRC600120AC / DRC600180AC / DRC600360AC ir iespējams izgatavot ar šādiem pievienojuma izvada 
/ ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200, 250 un 315 mm;

• DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN1917/AC prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

  (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām;
• DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) atbilst LVS EN 124-4, kā arī LVS EN  
 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām;

Materiāls

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC600 iespējamā modifikācija

DRC600120A = 1 + 2 + 3 + 4 DRC600120AC = 1 + 2 + 3 + 4.1

DRC600180A = 1 + 2 + 3 + 4 DRC600180AC = 1 + 2 + 3 + 4.1

DRC600360A = 1 +2 + 3 + 4 DRC600360AC = 1 +2 + 3 + 4.1
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Nr. Nosaukums Kods

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) 6211310600A

2 DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar perforējuma ūdens ieplūdes zonu 120°, 180°, 360° 2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo izmēru: 21209xxxx
DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

4 700 x 700 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm 6210520

4.1 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm 6211309600

2 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 150° līdz 270°

3 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 210°

4 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 210° līdz 270°

5 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 150°

Viens pievienojuma ievads DN2 un viens pievienojuma izvads DN1
Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°
Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315

Pievienojuma ievads
DN2, 180° DN2, 270° DN2, 90° ¹ DN2, 90° - 270°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, mm
110, 160, 200, 250, 315

1 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 270°

Divi pievienojuma ievadi DN2/DN3 un viens pievienojuma izvads DN1
Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°
Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315 110, 160, 200, 250 110, 160, 200 110, 160, 200, 250, 315

Pievienojuma ievads
DN3, 270° DN2, 90° ² DN3, 

150° – 270°
DN2, 90° DN3, 270° ³ DN2, 

90° - 210°
⁴ DN3, 

210° - 270°
⁵ DN2, 

90° - 150°
DN3, 270° DN2, 90°

DN2, 180° DN3, 180°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2,DN3 mm
110, 160, 200, 250, 315 110, 160, 200, 250 110, 160, 200 110, 160, 200, 250, 315

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC600 iespējamā pievienojumu konfigurācija vienā līmenī 
atkarībā no pievienojumu nominālā izmēru lieluma DN, mm
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Trīs pievienojuma ievadi DN2/DN3/DN4 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315 110, 160

Pievienojuma ievads

DN4, 270° DN2, 90° ⁶ DN4, 225° - 270° ⁷ DN2, 90° - 135° DN4, 270° DN2, 90°

DN3, 180° DN3, 180° ⁸ DN3, 135° - 225°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, DN3, DN4 mm

110, 160, 200, 250, 315 110, 160

6 - pievienojuma ievadu DN4 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 225° līdz 270°

7 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 135°

8 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 135° līdz 225°

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC600120A ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku

Komplekts 

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2
Perforēta 120° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 
600 mm

2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

4
Rūpnieciski piemetināta 700 x 700 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, 
h = 20 mm

6210520

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC600120A

110 615DRC600120110A
160 615DRC600120160A
200 615DRC600120200A
250 615DRC600120250A

315 615DRC600120315A

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 120° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥81 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm3)
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC600180A ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC600360A ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku

Komplekts 

Komplekts 

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2
Perforēta 180° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 
600 mm

2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

4
Rūpnieciski piemetināta 700 x 700 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, 
h = 20 mm

6210520

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2
Perforēta 360° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 
600 mm

2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

4
Rūpnieciski piemetināta 700 x 700 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, 
h = 20 mm

6210520

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC600180A

110 615DRC600180110A
160 615DRC600180160A
200 615DRC600180200A
250 615DRC600180250A
315 615DRC600180315A

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC600360A

110 615DRC600360110A
160 615DRC600360160A
200 615DRC600360200A
250 615DRC600360250A
315 615DRC600360315A

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 180° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥114 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm³)

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 360° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥195 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm³)
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC600120AC  ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC600180AC  ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku

Komplekts 

Komplekts 

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2
Perforēta 120° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 
600 mm

2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

4 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm 6211309600

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2
Perforēta 180° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 
600 mm

2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

4 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm 6211309600

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC600120AC

110 615DRC600120110AC
160 615DRC600120160AC
200 615DRC600120200AC
250 615DRC600120250AC
315 615DRC600120315AC

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC600180AC

110 615DRC600180110AC
160 615DRC600180160AC
200 615DRC600180200AC
250 615DRC600180250AC
315 615DRC600180315AC

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 120° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥81 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm³)

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 180° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥114 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm³)
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC600360AC  ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku

Komplekts 

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A

2
Perforēta 360° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 
600 mm

2156000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150

4 DN 600 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 90 mm 6211309600

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC600360AC

110 615DRC600360110AC
160 615DRC600360160AC
200 615DRC600360200AC
250 615DRC600360250AC
315 615DRC600360315AC

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 360° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥195 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 145 l (dm³)

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t);

2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm;

3
DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta** ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 
120° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥129 cm²/m (viena perforējuma Ø20 
mm = 3,14 cm²);

4 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes****;

5
1200 x 1200 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 
mm;

6 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Drenāžas uztvērējakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas uztvērējakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas uztvērējakas šahtas garums;

H Drenāžas uztvērējakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas uztvērējakas garums ar nosēddaļu;

n*
Drenāžas uztvērējakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm 
ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz 
pamatnes iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas uztvērējakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n);

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka DRC1000/600120A / DRC1000/600180A / DRC1000/600360A ar nosēddaļu 
sastāv no šādiem elementiem:

**
Pēc pasūtījuma ir pieejama drenāžas uztvērējakas šahta ar perforētu ūdens ieplūdes  zonu 180° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu 
≥180 cm²/m, kā arī ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 360° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥310 cm²/m;

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres tranšejas  aizbēršanas.

****
Drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu  DRC1000/600120A / DRC1000/600180A / DRC1000/600360A ir iespējams izgatavot ar šādiem 
pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200, 250, 315 un 400 mm.

Apzīmējumi :
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t);

2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm;

3
DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta** ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 
120° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥129 cm²/m (viena perforējuma Ø20 
mm = 3,14 cm²);

4 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes****;

5 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm;

6 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Drenāžas uztvērējakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas uztvērējakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas uztvērējakas šahtas garums;

H Drenāžas uztvērējakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas uztvērējakas garums ar nosēddaļu;

n*
Drenāžas uztvērējakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm 
ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz 
pamatnes iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas uztvērējakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n);

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka DRC1000/600120AC / DRC1000/600180AC / DRC1000/600360AC ar 
nosēddaļu sastāv no šādiem elementiem:

**
Pēc pasūtījuma ir pieejama drenāžas uztvērējakas šahta ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 180° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu 
≥180 cm²/m, kā arī ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 360° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥310 cm²/m;

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres tranšejas  aizbēršanas.

****
Drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu DRC1000/600120AC / DRC1000/600180AC / DRC1000/600360AC ir iespējams izgatavot ar šādiem 
pievienojuma izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200, 250, 315 un 400 mm.

Apzīmējumi :










































 











 






























































• 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm atbilst DIN 4102 un LVS EN 14802 prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

  (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC  
 prasībām;
• DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) atbilst LVS EN 124-4, kā arī LVS EN  
 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām.

• DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN1917/AC prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

  (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC  
 prasībām;
• DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) atbilst LVS EN 124-4, kā arī LVS EN  
 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām.

Materiāls

Materiāls

DR
EN

ĀŽ
AS

 A
KA

S 
AR

 N
OS

ĒD
DA

ĻU



155POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t);

2
DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta** ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 
120° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥129 cm²/m (viena perforējuma Ø20 mm 
= 3,14 cm²);

3 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes****;

4 1200 x 1200 mm rūpnieciski piemetināta  kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm;

5 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Drenāžas uztvērējakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas uztvērējakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas uztvērējakas šahtas garums;

H Drenāžas uztvērējakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas uztvērējakas garums ar nosēddaļu;

n*
Drenāžas uztvērējakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas uztvērējakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n);

1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t);

2
DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta** ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 
120° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥129 cm²/m (viena perforējuma Ø20 mm 
= 3,14 cm²);

3 DN1 / DN2 rūpnieciski iemetinātas izvada / ievada PP pievienojuma glāzes****;

4 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm;

5 Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta***;

DN1 Drenāžas uztvērējakas izvada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

DN2 Drenāžas uztvērējakas ievada pievienojuma glāzes nominālais izmērs;

L Drenāžas uztvērējakas šahtas garums;

H Drenāžas uztvērējakas garums no vāka virsas līdz izvada pievienojuma glāzes teknei;

Hk Kopējais drenāžas uztvērējakas garums ar nosēddaļu;

n*
Drenāžas uztvērējakas nosēddaļas garums. Standarta izpildījumā n = 400 mm ar 
lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm3) no izvada pievienojuma glāzes teknes līdz pamatnes 
iekšējai virsai;

* Pēc pasūtījuma drenāžas uztvērējakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu (n);

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka DRC1000120B / DRC1000180B / DRC1000360B ar nosēddaļu sastāv no 
šādiem elementiem:

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka DRC1000120BC / DRC1000180BC / DRC1000360BC ar nosēddaļu sastāv no 
šādiem elementiem:

**
Pēc pasūtījuma ir pieejama drenāžas uztvērējakas šahta ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 180° un ūdens ieplūdes perforējuma
laukumu ≥180 cm²/m, kā arī ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 360° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥310 cm²/m;

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres tranšejas  aizbēršanas.

****
Drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu DRC1000120B / DRC1000180B / DRC1000360B ir iespējams izgatavot ar šādiem pievienojuma izvada / 
ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200, 250, 315 un 400 mm.

Apzīmējumi :

Apzīmējumi :























 






































































































































































• 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm atbilst DIN 4102 un LVS EN 14802 prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

  (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t) atbilst LVS EN 124-4, kā arī  
 LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām.

Materiāls
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

**
Pēc pasūtījuma ir pieejama drenāžas uztvērējakas šahta ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 180° un ūdens ieplūdes perforējuma
laukumu ≥180 cm²/m, kā arī ar perforētu ūdens ieplūdes zonu 360° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥310 cm²/m;

*** Uzstāda uz vietas pēc fakta būvbedres tranšejā akas iebūves laikā pirms būvbedres tranšejas  aizbēršanas.

****
Drenāžas uztvērējaku ar nosēddaļu DRC1000120BC / DRC1000180BC / DRC1000360BC ir iespējams izgatavot ar šādiem pievienojuma 
izvada / ievada nominālajiem izmēriem DN1 / DN2: 110, 160, 200, 250, 315 un 400 mm.

• DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm atbilst LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN1917/AC prasībām;
• Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai 

  (F + S) atbilst LVS EN 13252+A1 prasībām;
• DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta atbilst LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasībām;
• DN1 / DN2 izvada / ievada pievienojuma glāzes atbilst LVS EN 13476-3+A1 prasībām;
• DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t) atbilst LVS EN 124-4, kā arī LVS  
 EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC prasībām.

Materiāls

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC1000 iespējamā modifikācija

DRC1000/600120A = 1.1 + 1.2 + 2 + 3 + 4 DRC1000/600120AC = 1.1 + 1.2 + 2 + 3 + 4.1
DRC1000/600180A = 1.1 + 1.2 + 2 + 3 + 4 DRC1000/600180AC = 1.1 + 1.2 + 2 + 3 + 4.1
DRC1000/600360A = 1.1 + 1.2 + 2 + 3 + 4 DRC1000/600360AC = 1.1 + 1.2 + 2 + 3 + 4.1
DRC1000120B = 1.3 + 2 + 3 + 4 DRC1000120BC = 1.3 + 2 + 3 + 4.1
DRC1000180B = 1.3 + 2 + 3 + 4 DRC1000120BC = 1.3 + 2 + 3 + 4.1
DRC1000360B = 1.3 + 2 + 3 + 4 DRC1000120BC = 1.3 + 2 + 3 + 4.1
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Nr. Nosaukums Kods

1.1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 (15 kN = 1,5 t) 6211310600A

1.2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000

1.3 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm, iebūves klase B 125 (125 kN = 12,5 t) 62113101000B

2 DN/ID 1000 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar perforējuma ūdens ieplūdes zonu 120°, 180°, 360° 21510000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo izmēru: 21209xxxx
DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

4 1200 x 1200 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm 6210520

4.1 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 6211309600

2 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 150° līdz 270°
3 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 210°
4 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 210° līdz 270°
5 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 150°

Viens pievienojuma ievads DN2 un viens pievienojuma izvads DN1
Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°
Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315, 400

Pievienojuma ievads
DN2, 180° DN2, 270° DN2, 90° ¹ DN2, 90° - 270°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, mm
110, 160, 200, 250, 315, 400

1 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 270°

Divi pievienojuma ievadi DN2/DN3 un viens pievienojuma izvads DN1
Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°
Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315, 400 110, 160, 200, 250, 315, 400 110, 160, 200, 250, 315 110, 160, 200, 250, 315, 400

Pievienojuma ievads
DN3, 270° DN2, 90° ² DN3, 

150° – 270°
DN2, 90° DN3, 270° ³ DN2, 

90° - 210°
⁴ DN3, 

210° - 270°
⁵ DN2, 

90° - 150°
DN3, 270° DN2, 90°

DN2, 180° DN3, 180°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2,DN3 mm
110, 160, 200, 250, 315, 400 110, 160, 200, 250, 315, 400 110, 160, 200, 250, 315 110, 160, 200, 250, 315, 400

 Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000 iespējamā pievienojumu konfigurācija vienā līmenī
atkarība no pievienojumu nominālā izmēru lieluma DN, mm
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Trīs pievienojuma ievadi DN2/DN3/DN4 un viens pievienojuma izvads DN1

Pievienojuma izvads

DN1, 0° DN1, 0° DN1, 0°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN1, mm

110, 160, 200, 250, 315, 400 110, 160, 200, 250

Pievienojuma ievads

DN4, 270° DN2, 90° ⁶ DN4, 225° - 270° ⁷ DN2, 90° - 135° DN4, 270° DN2, 90°

DN3, 180° DN3, 180° ⁸ DN3, 135° - 225°

Iespējamais izpildījuma risinājums, ar šādiem nomināliem izmēriem DN2, DN3, DN4 mm

110, 160, 200, 250, 315, 400 110, 160, 200, 250

6 - pievienojuma ievadu DN4 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 225° līdz 270°

7 - pievienojuma ievadu DN2 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 90° līdz 135°

8 - pievienojuma ievadu DN3 pēc vajadzības iespējams izpildīt jebkurā leņķī, diapazonā no 135° līdz 225°

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000/600120A ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku 
un DN 1000 mm apaļu dzelzsbetona pārseguma balstu

Komplekts 

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A
2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000

3
Perforēta 120° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/
ID 1000 mm

21510000060

4

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

5
Rūpnieciski piemetināta 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, 
h = 20 mm

6210520

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Rāmja ar vāku iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 120° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥129 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³)

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC1000/600120A

110 615DRC1060120110A 250 615DRC1060120250A

160 615DRC1060120160A 315 615DRC1060120315A

200 615DRC1060120200A 400 615DRC1060120400A
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000/600180A ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku 
un DN 1000 mm apaļu dzelzsbetona pārseguma balstu

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000/600360A ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm vāku 
un DN 1000 mm apaļu dzelzsbetona pārseguma balstu

Komplekts 

Komplekts 

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A
2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000
3 Perforēta 180° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

4

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

5 Rūpnieciski piemetināta 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm 6210520

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A
2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000
3 Perforēta 360° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

4

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

5 Rūpnieciski piemetināta 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm 6210520

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Rāmja ar vāku iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 180° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥180 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³)

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Rāmja ar vāku iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 360° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥310 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³)

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC1000/600180A

110 615DRC1060180110A 250 615DRC1060180250A

160 615DRC1060180160A 315 615DRC1060180315A

200 615DRC1060180200A 400 615DRC1060180400A

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC1000/600360A

110 615DRC1060360110A 250 615DRC1060360250A

160 615DRC1060360160A 315 615DRC1060360315A

200 615DRC1060360200A 400 615DRC1060360400A
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000120B ar apaļu dzelzsbetona DN 1000 mm vāku

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000180B ar apaļu dzelzsbetona DN 1000 mm vāku

Komplekts 

Komplekts 

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm 62113101000B
2 Perforēta 120° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

4 Rūpnieciski piemetināta 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm 6210520

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm 62113101000B
2 Perforēta 180° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

4 Rūpnieciski piemetināta 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm 6210520

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase B125 (125 kN = 12,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 120° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥129 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³)

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase B125 (125 kN = 12,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 180° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥180 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³)

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC1000120B

110 615DRC1000120110B 250 615DRC1000120250B

160 615DRC1000120160B 315 615DRC1000120315B

200 615DRC1000120200B 400 615DRC1000120400B

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC1000180B

110 615DRC1000180110B 250 615DRC1000180250B

160 615DRC1000180160B 315 615DRC1000180315B

200 615DRC1000180200B 400 615DRC1000180400B
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000360B ar apaļu dzelzsbetona DN 1000 mm vāku

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000/600120AC ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm 
vāku un DN 1000 mm apaļu dzelzsbetona pārseguma balstu

Komplekts 

Komplekts 

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm 62113101000B

2
Perforēta 360° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 
mm

21510000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

4 Rūpnieciski piemetināta 1200 x 1200 mm kvadrātveida PP pamatnes plāksne, h = 20 mm 6210520

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A
2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000
3 Perforēta 120° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

4

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

5 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase B125 (125 kN = 12,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 360° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥310 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³)

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Rāmja ar vāku iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 120° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥129 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³)

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC1000360B

110 615DRC1000360110B 250 615DRC1000360250B

160 615DRC1000360160B 315 615DRC1000360315B

200 615DRC1000360200B 400 615DRC1000360400B

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC1000/600120AC

110 615DRC1060120110AC 250 615DRC1060120250AC

160 615DRC1060120160AC 315 615DRC1060120315AC

200 615DRC1060120200AC 400 615DRC1060120400AC
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000/600180AC ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm 
vāku un DN 1000 mm apaļu dzelzsbetona pārseguma balstu

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000/600360AC ar apaļu dzelzsbetona DN 600 mm 
vāku un DN 1000 mm apaļu dzelzsbetona pārseguma balstu

Komplekts 

Komplekts 

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A
2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000
3 Perforēta 180° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

4

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

5 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm 6211310600A
2 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona pārseguma balsts, h = 180 mm 62113081000
3 Perforēta 360° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

4

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

5 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Rāmja ar vāku iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 180° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥180 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³)

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Rāmja ar vāku iebūves klase A15 (15 kN = 1,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 1. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 360° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥310 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³)

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC1000/600180AC

110 615DRC1060180110AC 250 615DRC1060180250AC

160 615DRC1060180160AC 315 615DRC1060180315AC

200 615DRC1060180200AC 400 615DRC1060180400AC

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC1000/600360AC

110 615DRC1060360110AC 250 615DRC1060360250AC

160 615DRC1060360160AC 315 615DRC1060360315AC

200 615DRC1060360200AC 400 615DRC1060360400AC
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000120BC ar apaļu dzelzsbetona DN 1000 mm vāku

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000180BC ar apaļu dzelzsbetona DN 1000 mm vāku

Komplekts 

Komplekts 

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm 62113101000B
2 Perforēta 120° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

4 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm 62113101000B
2 Perforēta 180° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 mm 21510000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

4 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase B125 (125 kN = 12,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 120° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥129 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³)

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase B125 (125 kN = 12,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 180° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥180 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³)

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC1000120BC

110 615DRC1000120110BC 250 615DRC1000120250BC

160 615DRC1000120160BC 315 615DRC1000120315BC

200 615DRC1000120200BC 400 615DRC1000120400BC

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC1000180BC

110 615DRC1000180110BC 250 615DRC1000180250BC

160 615DRC1000180160BC 315 615DRC1000180315BC

200 615DRC1000180200BC 400 615DRC1000180400BC
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Polimērmateriālu drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000360BC ar apaļu dzelzsbetona DN 1000 mm vāku

Komplekts 

Nr. Nosaukums Kods
1 DN 1000 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 180 mm 62113101000B

2
Perforēta 360° zonā PP-B gofrēta dubultsienu šahta ar nominālo izmēru DN/ID 1000 
mm

21510000060

3

Rūpnieciski iemetinātas Izvada / ievada(-u) pievienojuma glāzes ar nominālo 
izmēru:

21209xxxx

DN 110 mm xxxxx1100
DN 160 mm xxxxx1600
DN 200 mm xxxxx2000
DN 250 mm xxxxx2500
DN 315 mm xxxxx3150
DN 400 mm xxxxx4000

4 DN 1000 mm apaļa dzelzsbetona pamatne, h = 180 mm 62113091000

*- pēc pasūtījuma drenāžas kontrolakas nosēddaļu iespējams izgatavot ar citu garumu

• Saskaņā ar LVS EN 124-4
• Vāka iebūves klase B125 (125 kN = 12,5 t)
• Pielietojums pēc klases – 2. grupa
• Šahtas perforējuma ūdens ieplūdes zona 360° ar ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥310 cm²/m
• Standarta izpildījumā nosēddaļas garums n* = 400 mm ar lietderīgo tilpumu Vl = 309 l (dm³)

Tips Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods Ar pievienojuma nominālo izmēru DN, mm Kods

DRC1000360BC

110 615DRC1000360110BC 250 615DRC1000360250BC

160 615DRC1000360160BC 315 615DRC1000360315BC

200 615DRC1000360200BC 400 615DRC1000360400BC
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Vāks DN 400 mm Polipropilēna (PP)

Perforējuma zona 120° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥88 cm²/m
Tips DRC400120

Perforējuma zona 180° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥122 cm²/m
Tips DRC400180

Perforējuma zona 360° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥210 cm²/m
Tips DRC400360

Ar apaļu DN 400 mm PP pamatni Bez pamatnes

Pasūtījuma/pieprasījuma veidlapas forma
Langervaldes iela 2a

Jelgava, LV-3002

VienNr.: 50003728871

Tālr.: +371 63094300

Fakss: +371 63094301

E-pasts: info@evopipes.lv

www.evopipes.lv

Būvobjekts:

Adrese:

Firma:

Kontaktpersona:

Telefons:

Fakss:

E-pasts:

Vēlamais izpildes termiņš:

Pasūtīšana Cenas pieprasījums

Drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC400

Drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC400 ar nominālo izmēru DN 400 mm

Datums (dd.mm.gg)
Vārds, Uzvārds 
Paraksts

Z.V.

Akas būvprojekta Nr.: Kopējais augstums Hk, m: 
ZV - PV

Perforējuma zonas apgabala sākums h, m: 
A -AV

Perforējuma zonas apgabala garums A, m:
AV - APV

Cits perforējuma zonas apgabala garums A1, m:
AV – APV1

Nosēddaļas garums no izvada n, m
Standarta (n = 0,4 m) Cits n =                      m

Pievienojuma Caurules DN/OD, mm Caurules tips (R1, R2, R3) Augstums no teknes, m Leņķis

Izvads, (iz) H = 0°

Ievads 1, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 2, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 3, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Drenāžas caurules tipsPerforējuma zona

1200 1800 3600

• Vajadzīgo atzīmēt
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Vāks DN 600 mm iebūves klase A 15 Dzelzsbetona Vāks DN 600 mm iebūves klase A 15 Dzelzsbetona

Perforējuma zona 120° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥81 cm²/m Perforējuma zona 120° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥81 cm²/m
Tips DRC600120A Tips DRC600120AC

Perforējuma zona 180° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥114 cm²/m Perforējuma zona 180° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥114 cm²/m
Tips DRC600180A Tips DRC600180AC

Perforējuma zona 360° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥195 cm²/m Perforējuma zona 360° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥195 cm²/m
Tips DRC600360A Tips DRC600360AC

Ar kvadrātveida 700x700 mm PP pamatnes plāksni
Ar apaļu DN 600 mm 

dzelzsbetona pamatni
Bez pamatnes

Pasūtījuma/pieprasījuma veidlapas forma
Langervaldes iela 2a

Jelgava, LV-3002

VienNr.: 50003728871

Tālr.: +371 63094300

Fakss: +371 63094301

E-pasts: info@evopipes.lv

www.evopipes.lv

Būvobjekts:

Adrese:

Firma:

Kontaktpersona:

Telefons:

Fakss:

E-pasts:

Vēlamais izpildes termiņš:

Pasūtīšana Cenas pieprasījums

Drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC600
Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC600 ar nominālo izmēru DN 600 mm

Datums (dd.mm.gg)
Vārds, Uzvārds 
Paraksts

Z.V.

Akas būvprojekta Nr.: Kopējais augstums Hk, m: 
ZV - PV

Perforējuma zonas apgabala sākums h, m: 
A -AV

Perforējuma zonas apgabala garums A, m:
AV - APV

Cits perforējuma zonas apgabala garums A1, m:
AV – APV1

Nosēddaļas garums no izvada n, m
Standarta (n = 0,4 m) Cits n =                      m

Pievienojuma Caurules DN/OD, mm Caurules tips (R1, R2, R3) Augstums no teknes, m Leņķis

Izvads, (iz) H = 0°

Ievads 1, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 2, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 3, (ie) Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Drenāžas caurules tipsPerforējuma zona

1200 1800 3600

• Vajadzīgo atzīmēt
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Vāks DN 600 mm iebūves klase A 15 Vāks DN 1000 mm iebūves klase B 125 Vāks DN 600 mm iebūves klase A 15 Vāks DN 1000 mm iebūves klase B 125

Dzelzsbetona Dzelzsbetona

Perforējuma zona 120° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥129 cm²/m Perforējuma zona 120° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥129 cm²/m

Tips DRC1000/600120A Tips DRC1000120B Tips DRC1000/600120AC Tips DRC1000120BC
Perforējuma zona 180° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥180 cm²/m Perforējuma zona 180° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥180 cm²/m

Tips DRC1000/600180A Tips DRC1000180B Tips DRC1000/600180AC Tips DRC1000180BC
Perforējuma zona 360° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥310 cm²/m Perforējuma zona 360° - ūdens ieplūdes perforējuma laukums ≥310 cm²/m

Tips DRC1000/600180A Tips DRC1000360B Tips DRC1000/600360AC Tips DRC1000360BC

Ar kvadrātveida 1200x1200 mm PP pamatnes plāksni
Ar apaļu DN 1000 mm 
dzelzsbetona pamatni

Bez pamatnes

Pasūtījuma/pieprasījuma veidlapas forma
Langervaldes iela 2a

Jelgava, LV-3002

VienNr.: 50003728871

Tālr.: +371 63094300

Fakss: +371 63094301

E-pasts: info@evopipes.lv

www.evopipes.lv

Būvobjekts:

Adrese:

Firma:

Kontaktpersona:

Telefons:

Fakss:

E-pasts:

Vēlamais izpildes termiņš:

Pasūtīšana Cenas pieprasījums

Drenāžas uztvērējaka ar nosēddaļu DRC1000
Drenāžas uztvērējakas ar nosēddaļu DRC1000 ar nominālo izmēru DN 1000 mm

Datums (dd.mm.gg)
Vārds, Uzvārds 
Paraksts

Z.V.

Akas būvprojekta Nr.: Kopējais augstums Hk, m: 
ZV - PV

Perforējuma zonas apgabala sākums h, m: 
A -AV

Perforējuma zonas apgabala garums A, m:
AV - APV

Cits perforējuma zonas apgabala garums A1, m:
AV – APV1

Nosēddaļas garums no izvada n, m
Standarta (n = 0,4 m) Cits n =                      m

Pievienojuma Caurules DN/OD, mm Caurules tips (R1, R2, R3) Augstums no teknes, m Leņķis

Izvads, (iz) H = 0°

Ievads 1, (ie)
Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 2, (ie)
Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Ievads 3, (ie)
Tāds pats (H = Hie)
Hie =

Drenāžas caurules tipsPerforējuma zona

1200 1800 3600

• Vajadzīgo atzīmēt
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PIELIKUMS

Drenāžas sistēmas - lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs 169
Drenāžas caurules ar filtra materiāla pārklājumu 173
Filtrējošā (drenējošā) materiāla slāņa (kārtas) izveide virs caurules un ap caurules zonu – drenāžas filtrs 173
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Drenāžas sistēmas - lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs

Zemes apgabalos ar pārmitro augsni, kas tiks izmantoti intensīvi un māla gruntīs ir nepieciešama nosusināšanas (drenāžas 
cauruļvadu tīklu un grāvju) sistēmas. Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēma nodrošina kultūraugu audzēšanai un lauku apstrādāšanai 
nepieciešamo optimālo ūdens - gaisa režīmu augsnē.

Ja augsnes mitrums dabiskos apstākļos nenodrošina kultūraugu vajadzības pēc ūdens, ir nepieciešamas apūdeņošanas vai 
divpusējās darbības meliorācijas sistēmas.

Ja ir nepieciešama lauksaimniecības zemes detāla nosusināšana, izmanto regulējošo (detālās nosusināšanas) tīklu (drenāžas 
cauruļvadu tīklu vai susinātājgrāvju sistēmas). Parasti drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmu veido susinātājdrenas un kolektori 
ar drenāžas būvēm, kas uztver augsnes lieko ūdeni un novada līdz novadošajam tīklam (novadgrāvim, ūdensnotekai vai 
ūdenstilpei).

Atkarībā no nosusināmās platības hidroģeoloģiskajiem un topogrāfiskajiem apstākļiem un zemes izmantošanas 
veida izvēlas sistemātisko (vienlaidu) vai vietumējo (izlases) drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmu:

• Vienmērīgi pārmitru purva augšņu, trūdainu gleja un glejotu minerālaugšņu nosusināšanai maz mainīga reljefa apstākļos 
izvēlas sistemātisko (vienlaidu) drenāžas tīklu sistēmu, kurā susinātājdrenas visā nosusināmā platībā izvietotas regulāri 
vienādos vai arī mazmainīgos atstatumos. Lauksaimniecības zemju nosusināšana ar sistemātisku (vienlaidu) drenāžas 
cauruļvadu tīklu sistēmu ir efektīvākais un radikālākais zemes uzlabošanas un augsnes auglības ilglaicīgas paaugstināšanas 
paņēmiens;

•  Paugurainā reljefā starppauguru ieplaku, atsevišķu avotainu un pārmitru vietu nosusināšanai izvēlas vietumējo (izlases) 
drenāžās tīklu sistēmu, kurā susinātājdrenas izvietotas neregulāri, atsevišķās kopās ar mainīgiem drenu atstatumiem, kas 
nepārklāj visu nosusināmo platību.

•  Platībās, kurās gaidāma virszemes ūdeņu vai gruntsūdeņu pieplūde no blakus platībām, avotu vai spiedienūdeņu 
izplūdes vietās, nogāžu lejasdaļā, pakājē un vietās, kur zemes virsas slīpums >3 %, iesaka izbūvēt šķērsdrenāžu, t.i., tā, lai 
susinātājdrenas ar reljefa horizontālēm veidotu šauru leņķi.

•  Platībās ar nelielu zemes virsas vidējo slīpumu <3 % iesaka izbūvēt garendrenāžu, lai susinātājdrenas būtu aptuveni 
stateniski reljefa horizontālēm.

•  Susinātājdrenu optimālais garenslīpums ir no 1,0 līdz 1,5 %. Ja zemes virsas slīpums ir lielāks par 0,5 %, susinātājdrenas 
nedrīkst izbūvēt ar minimālo vai mākslīgo garenslīpumu.

Susinātājdrenu savstarpējo atstatumu aprēķina atkarībā no drenējamās augsnes mehāniskā sastāva un tās fizikālajām un 
ķīmiskajām īpašībām. Pareizi izbūvētais drenāžas cauruļu dziļums un atstatums nodrošina lauku apstrādei un lauksaimniecības 
kultūru atbilstošai attīstībai nepieciešamo optimālo gruntsūdens dziļumu – nosusināšanas prasības.

Lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm atkarībā no platības izmantošanas veida un augsnes sastāva ieteicamais drenāžas caurules vidējais iebūves dziļums, m:
P1. Tabula (informatīvi-iebūves dziļuma raksturošanai)

Platību izmantošanas veids Augsnes sastāvs
Drenāžas caurules vidējais iebūves 

dziļums, m

Tīrumi, ganības

Māls, smilšmāls 1,2–1,4

Mālsmilts, smilts 1,1–1,2 (1,3)

Kūdra ar vāji filtrējošu pamatni 1,3–1,4

Kūdra ar labi filtrējošu pamatni 1,1–1,2

Pļavas
Māls, smilšmāls, mālsmilts, smilts 1,1–1,2 (1,3)

Kūdra ar vāji filtrējošu pamatni 1,1–1,3

Augļu dārzi, kokaudzētavas 1,4–1,6

PI
EL

IK
UM

S



170 POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

¹- pēc vajadzības EVODRAIN FLEX caurule ir pieejama ar adīta A tipa teksti filtra materiāla pārklājumu, kā arī ar paklāja tipa kokosšķiedru filtra materiāla pārklājumu;
²- caurules aploces stingruma nominālo klasi (SN) izvēlēties atbilstoši būvprojekta prasībām;
³- tiek izmantots piem., automatizēts daudzkausu ekskavators;
⁴- tiek izmantots piem., vienkausa ekskavators;
⁵- piem., vietās, kur gaidāma spiedienūdens vai virszemes ūdens pieplūde no blakus platības, starppauguru ieplakās, pauguru pakājēs un avoksnājos utt.,;
DN/OD– caurules nominālais izmērs atbilstoši ārējam diametram;
R1- caurule ar profilēto (gofrētu) ārējo un iekšējo virsmu;
R2- caurule ar profilētu (gofrētu) ārējo sieniņas virsmu un gludu iekšējo sieniņas virsmu;

TP– 360° pilnībā perforēta caurule.
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Produkts 
atbilst

SN, kN/m²
Produkta 
apraksts

Izbūves vietas 
hidroloģisko 

apstākļu 
raksturojums 

Pielietojums 
drenāžas 

cauruļvadu 
tīklu sistēmā

Izbūves metode

Ar 
beztranšejas 
paņēmienu³

Ar atklāto 
tranšejas 

paņēmienu⁴

EVODRAIN FLEX¹
50 R1 TP ≥50 DIN 4262-1 (SN4, SN8)² Lokana caurule 

ruļļos parasts Susinātājdrena  63
75 R2
90

R2 TP ≥50 DIN 4262-1 (SN4, SN8)² Lokana caurule 
ruļļos parasts kolektors  110

125
160
90 R2 TP ≥50 DIN 4262-1 (SN4, SN8)² Lokana caurule 

ruļļos sarežģīts⁵ Susinātājdrena  110
125 R2 TP ≥50 DIN 4262-1 (SN4, SN8)² Lokana caurule 

ruļļos sarežģīts⁵ kolektors  160
  EVODRAIN HARD

63
R2 TP ≥50 DIN 4262-1 SN8 Stingra caurule 

stangās parasts Susinātājdrena 75
90

R2 TP ≥50 DIN 4262-1 SN8 Stingra caurule 
stangās

parasts kolektors 

110
125
160

200
R2 TP ≥150

DIN 4262-1
LVS EN 

13476-3+A1
SN8 Stingra caurule 

stangās250

315
R2 TP ≥150

DIN 4262-1
LVS EN 

13476-3+A1
SN8 Stingra caurule 

stangās parasts Liela izmēra 
kolektors 

400

90 R2 TP ≥50 DIN 4262-1 SN8 Stingra caurule 
stangās sarežģīts⁵ Susinātājdrena 110

125 R2 TP ≥50 DIN 4262-1 SN8 Stingra caurule 
stangās

sarežģīts⁵ kolektors 
160
200

R2 TP ≥150
DIN 4262-1

LVS EN 
13476-3+A1

SN8 Stingra caurule 
stangās250

315
R2 TP ≥150

DIN 4262-1
LVS EN 

13476-3+A1
SN8 Stingra caurule 

stangās sarežģīts⁵
Liela izmēra 

kolektors


400





 





A

B

Drenāžas kolektora caurules šķērsojuma vietā ar ceļu vai 
seklu grāvi ir jābūt atstarpei starp drenāžas kolektora 
caurules virsu un grāvja dibenu ≥0,6 m.

Drenāžas kolektora caurules šķērsojumos ar citiem 
cauruļvadiem ir jābūt atstarpei starp caurulēm vertikālā 
plaknē ≥0,3 m.
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Lauksaimniecības zemju meliorācijas vajadzībām EVOPIPES rekomendē izmantot DN/OD sērijas drenāžas caurules:
P2. Tabula (informatīvi-DN/OD sērijas drenāžas cauruļu izvēles raksturošanai)
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Apzīmējumi:

SD- susinātājdrena;
DK- drenāžas kolektors;
CID- drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu;
DI- drenāžas izteka;
KG- drenāžas kontūra grāvis.

  Susinātājdrenas tipveida izbūves risinājums

TP TP













 

Apzīmējumi:

1- susinātājdrena ar filtra materiāla
    pārklājumu;
Izbūves iespējamie varianti:
A- ar adīta A tipa teksti filtra
     materiāla pārklājumu;
B- ar paklāja tipa kokosšķiedru filtra 
     materiāla pārklājumu;
2- augsnes slānis;
3- atpakaļ beramā izraktā grunts;
TP- 360° pilnībā perforēta caurule.

Piezīme:
Kādu filtra materiāla pārklājumu izvēlēties ir atkarīgs no augsnes/grunts sastāva raksturojuma rekomendējamā pielietojuma piemēru, skatīt P4. tabulā. 

Detalizētāku informāciju par susinātājdrenām, skatīt P2. tabulā.
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  Drenāžas kolektora un lielā izmēra drenāžas kolektora tipveida izbūves risinājums









MP, LP

TP





 














UP

a

b c

 b c

Apzīmējumi:
1- izlīdzinošais smilts slānis (pamatne);
2- drenāžas kolektors no DN/OD 90 ÷ 250 mm un liela
     izmēra drenāžas kolektors no DN/OD ≥315 mm;
3- apbērums ap kolektora zonu ar vietējo (izrakto) grunti;
4- Tranšejas aizbērums ar vietējo (izrakto) grunti;
TP- 360° pilnībā perforēta caurule;
MP- ≤120° zonā perforēta augšējā caurules daļa;
LP- (180°±10°) zonā daļēji perforēta augšējā caurules daļa;
UP- neperforēta transportēšanas caurule.
Piezīme:
Smilts un mālsmilts gruntīs izlīdzinošā pamatnes slāņa kārtā 
smilts vietā var izmantot vietējo (izrakto) grunti.

Rekomendējamie, tipveida filtra materiāla pārklājuma risinājuma varianti neatkarīgi no filtra materiāla (piem., vai tiek izmantots ģeotekstila vai kokosa 
šķiedras materiāls), kā filtra materiāla pārklājums, ko veic uz vietas būvobjektā pirms caurules izbūves tranšejā:

a-  nosedz caurules perforēto daļu ar vienu filtra materiāla paklāju;
b-  cauruli nosedz pa visu tās aploci ar vienu filtra materiāla pārklājumu;
c-  cauruli nosedz pa visu tās aploci ar diviem vienādiem filtra materiāla pārklājumiem (izveidojot divus pusloka atlokus).

x- nosedzot cauruli ar filtra materiāla pārklājumu izveido filtra materiāla pārlaidumu (pārlaižot pāri vienu virs otra) robežās no 5 līdz 10 cm.
Ja tiek izmantots filtra materiāla pārklājums no paklāja tipa neaustā ģeotekstila materiāla, tad tam ir jāatbilst LVS EN 13252+A1 standartā izvirzītajām 
prasībām ar paredzēto pielietojumu – filtrācijai un atdalīšanai (F + S), bet, ja tiek izmantots kokosa šķiedru matrača tipa materiāls, tad tam ir jāatbilst 
ražotāja izdotai produkta tehniskai datu lapai.
Piezīmē:
Perforētu cauruli (kolektoru) ieteicams pārklāt ar filtra materiālu. Kādu filtra materiāla pārklājumu izvēlēties ir atkarīgs no augsnes/grunts sastāva 
raksturojuma rekomendējamā pielietojuma piemēru, skatīt P4. tabulā.
Detalizētāku informāciju par drenāžas kolektoriem un lielā izmēra drenāžas kolektoriem, skatīt P2. tabulā.
MP un LP veida perforētām caurulem rekomendē izmantot vienu no filtra materiāla pārklājuma tipveida risinājuma variantiem a, b vai c.
TP veida perforētām caurulēm rekomendē izmantot vienu no filtra materiāla pārklājuma tipveida risinājuma variantiem b vai c.

Izlīdzinošā smilts slāņa kārtas minimālo biezumu pamatnē c saskaņā ar LVS EN 1610 standarta 7.2.1. punktā izvirzītājām prasībām rekomendē izmantot:
• normālos grunts apstākļos 10 cm;
• kalnu iežu vai cietās grunts apstākļos 15 cm.
Minimālais tranšejas platums B tabulā sastādīts balstoties uz LVS EN 1610 standarta 6.2.2. punkta 1. tabulu.

D
N

/O
D

, m
m Minimālais tranšejas platums B = DN/OD + (2 x L), m

Tranšeja ar balsta (atbalsta) stiprinājuma 
sienām

Tranšeja bez balasta (atbalsta) stiprinājuma sienām

β > 60° Β ≤ 60°

L, m (2 x L), m B, m L, m (2 x L), m B, m L, m (2 x L), m B, m

≤ 200 0,20 2 x 0,20 = 0,40 DN/OD + (2 x L) 0,20 2 x 0,20 = 0,40 DN/OD + (2 x L) 0,20 2 x 0,20 = 0,40 DN/OD + (2 x L)

> 200 ≤ 315 0,25 2 x 0,25 = 0,50 DN/OD + (2 x L) 0,25 2 x 0,25 = 0,50 DN/OD + (2 x L) 0,20 2 x 0,20 = 0,40 DN/OD + (2 x L)

> 400 0,35 2 x 0,35 = 0,70 DN/OD + (2 x L) 0,35 2 x 0,35 = 0,70 DN/OD + (2 x L) 0,20 2 x 0,20 = 0,40 DN/OD + (2 x L)

UZMANĪBU!

Drenāžas kolektors ir jāizbūvē tādā dziļumā, lai tas nodrošinātu izbūvējamo susinātajdrenu pievienošanas iespējas. Virs 
izbūvētās drenāžas kolektora (DN/OD 90 ÷ 250 mm) caurules virsas ir jābūt ≥ 0,9 m biezai grunts pārseguma kārtai, bet virs 
liela izmēra drenāžas kolektora (DN/OD 315 ÷ 400 mm) caurules ≥ 0,8 m biezai grunts pārseguma kārtai.

Grunts materiāla nepieciešamā sablīvēšanas pakāpe ir atkarīga no izmantojamā tranšejas aizpildīšanai izvēlētā grunts 
materiāla, kā arī no tā vai cauruļvada tīkla trase tiks izbūvēta zonā ar satiksmes slodzi vai bez satiksmes slodzes, tas ir vajadzīgs, 
lai nodrošinātu nepieciešamo stiprību un stabilitāti izbūvējamai cauruļvada tīkla trasēs konstrukcijai tās ekspluatācijas laikā. 
Saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta 5.1.6.5. punktu iesaka izvēlēties zonās ar satiksmes slodzi sablīvēšanas klasi W

  Izlīdzinošais tranšejas pamatnes slānis un apbērums ap caurules (kolektora) zonu ir obligāti jāsablīvē.
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* - noteikts saskaņā ar DIN 18127 standartu, kas atbilst LVS EN 13286-2 standartam.
Tabulā sniegtā informācija ir, kā palīglīdzeklis aprakstu interpretēšanai, kas tiek izmantots dažādos aprakstu avotos.
Tabula ir sastādīta balstoties uz LVS CEN/TR 1046 standarta A. pielikuma A2. tabulu.

(laba) un zonās bez satiksmes slodzes sablīvēšanas klasi M (vidēja). Grunts materiāla sablīvēšanas klase tiek noteikta pēc 
standarta Proktora blīvuma SPD. Detalizētāku informāciju skatīt, šīs nodaļas sadaļā „Grunts materiāla klasifikācija”

Rekomendējamā grunts materiāla sablīvēšanas pakāpe pēc standarta Proktora blīvuma SPD, kas atbilst sablīvēšanas klasēm M (vidēja) un W (laba)
P3. Tabula (informatīvi-sablīvēšanas klases raksturošanai)

Filtra materiāla pārklājuma izvēli ietekmē lauksaimniecībā izmantojamās drenējamās platības augsnes jeb grunts tips, piemēram:
P4. Tabula (informatīvi-drenāžas caurules ar filtra materiāla pārklājumu raksturošanai pēc pielietojuma)

Apraksts Sablīvēšanas pakāpe

*Standarta Proktora Blīvums SPD SPD81% ÷ SPD90% SPD91% ÷ SPD94% SPD95% ÷ SPD100%

Blietēšanas gājienu (cikli) skaits 11÷ 30 31÷ 50 > 50

Izmantojot šīs minētās grunts materiāla blīvēšanas klases var 
panākt šādas sablīvēšanas pakāpes

ATBILST SABLĪVĒŠANAS KLASEI M (VIDĒJA)

ATBILST SABLĪVĒŠANAS KLASEI W (LABA)

Graudains (granulēts) grunts materiāls VIDĒJI BLĪVS BLĪVS ĻOTI BLĪVS

Saistīgs un organisks grunts materiāls STINGRS SAMĒRĀ CIETS CIETS

Drenāžas caurules ar filtra materiāla pārklājumu

Filtrējošā (drenējošā) materiāla slāņa (kārtas) izveide virs caurules un ap caurules 
zonu – drenāžas filtrs

Filtra materiāla pārklājums aizsargā drenāžas caurules no mehāniskas sērēšanas visos iespējamos būvdarbu izpildes apstākļos 
un etapos, kā arī nodrošina pietiekami intensīvu ūdens ieplūdi drenāžas caurulē tās darbības (kalpošanas) laikā.

Drenāžas filtra materiāla slāni izbūvē, kad ir jāpaaugstina drenāžas sistēmas darbības efektivitāte reljefa ieplakās ūdeni 
mazcaurlaidīgās, sablīvētās augsnēs, un jāatdala suspendētās cietās grunts daļiņas, nepieļaujot to iekļūšanu drenāžas tīklu 
sistēmas cauruļvadā.
Filtra materiālu zonā ap drenāžas cauruli izvēlas pirmkārt ņemot vērā izbūves vietas  grunts ūdenscaurlaidības pakāpi, kā arī 
izvēli ietekmē vai ir nepieciešams veikt izbūvējamās drenāžas caurules aizsardības pasākumus pret suspendēto cieto grunts 
daļinu ieklūšanu tajās, kas izraisa to aizaugšanu, kas noved pie tīklu sistēmas aizdambēšanās.

Drenējamās platības
(izbūves vietas) 
augsnes/grunts

sastāva raksturojums

Drenāžas caurules ar filtra materiāla pārklājumu

Sintētisko (ģeotekstila) piem., ar adītā A tipa 
tekstila filtra materiāla pārklājumu

Dabīgo (organisko) piem., paklāja tipa 
kokosšķiedru filtra materiāla pārklājumu

SAISTĪGA - VĀJI FILTRĒJOŠA AUGSNE/GRUNTS

Māls Nevar izmantot Var izmantot

Smags smilšmāls Nevar izmantot Var izmantot

Smilšmāls Var izmantot Var izmantot

NESAISTĪGA - VĀJI FILTRĒJOŠA AUGSNE/GRUNTS

Mālsmilts Var izmantot Nevar izmantot

NESAISTĪGA – LABI FILTRĒJOŠA AUGSNE/GRUNTS

Rupja smilts Var izmantot Nevar izmantot

Saistīga smilts Var izmantot Nevar izmantot

Nesaistīga smilts (irdena) Var izmantot Nevar izmantot

Grants Var izmantot Nevar izmantot

Kūdra Var izmantot Var izmantot

Piezīmē:
Drenāžas caurules nedrīkst būvēt ar ūdeni piesātinātā plūstošā gruntī.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Gruntīs ar zemu ūdenscaurlaidību tiek izbūvēts filtrs ap caurules zonu, lai palielinātu filtrācijas virsmu ap cauruli, kas respektīvi 
palielina ūdens nosusināšanas, savākšanas un iesūkšanās spējas drenāžas caurulē.
Gruntīs kur ir raksturīga grunts smalko daliņu izkalošana no tās filtrs zonā ap cauruli tiek izbūvēts, lai pasargātu drenāžas caurules 
no suspendēto cieto grunts daļinu ieklūšanu tajās, lai novērstu pirsmlaicīgu drenāžas sistēmas iziešanu no ierindas.

 Fitra materiāla tipveida izbūves risinājumi zonā virs caurules

Ja drenāžu būvē ar beztranšejas paņēmienu, kur tiek izmantots piem., automatizēts daudzkausu ekskavators

Pielietojums:
• Izteiktās reljefa ieplakās.
Virs susunātājdrenām un kolektoriem ar nominālo izmēru: DN/OD < 110 mm un DN/OD > 110 mm

Rupja koksnes šķelda Keramzīts

  

Apzīmējumi: Apzīmējumi:

1- susinātājdrena vai drenāžas kolektors;
2- filtra materiāla slānis no rupjas koksnes šķeldas;
3- atpakaļ beramā izraktā grunts;
TP- 360° pilnībā perforēta caurule bez filtra materiāla 
         pārklājuma.

1- susinātājdrena vai drenāžas kolektors;
2- filtra materiāla slānis no keramzīta;
3- atpakaļ beramā izraktā grunts;
TP- 360° pilnībā perforēta caurule bez filtra materiāla 
         pārklājuma.

Fitra materiāla tipveida izbūves risinājumi zonā ap caurules

Ja drenāžu būvē ar atklāto paņēmienu, kur tiek izmantots piem., vienkausa ekskavators

Pielietojums:
• Izteiktās reljefa ieplakās, ja grunts filtrācijas koeficients ir < 0,3 m/dnn;
• Uzplūstošas virzemes noteces vai gruntsūdens uztveršanai;
• Kūdrā vai saistīgā minerālgruntī.

Zonā ap susunātājdrenām un kolektoriem ar nominālo izmēru: DN/OD < 110 mm un DN/OD > 110 mm

Rupja koksnes šķelda Grants

Apzīmējumi: Apzīmējumi:

1- susinātājdrena vai drenāžas kolektors;
2- filtra materiāla slānis no rupjas koksnes šķeldas;
3- atpakaļ beramā izraktā grunts;
TP- 360° pilnībā perforēta caurule bez filtra materiāla 
         pārklājuma.

1- susinātājdrena vai drenāžas kolektors;
2- filtra materiāla slānis no grants;
3- atpakaļ beramā izraktā grunts;
TP- 360° pilnībā perforēta caurule bez filtra materiāla 
         pārklājuma;

Piezīmē:
Detalizētāku informāciju par susinātājdrenām, drenāžas kolektoriem un lielā izmēra drenāžas kolektoriem, skatīt P2. tabulā.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Prasības filtrējošā (drenējošā) materiāla slāņa (kārtas) izveide virs caurules un ap caurules zonu – drenāžas filtrs
P5. Tabula (informatīvi-pielietojamo drenāžas filtra materiālu raksturošanai)

Drenāžas akas

Divpusējās darbības drenāžas sistēmas

Materiāls Atbilstība standartam Papildus (citas) prasības

Koksnes šķelda Nav normēta Smalko koka skaidu satura piemaisījums nedrīkst būt < 25 %

Keramzīts
Atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem 
vai ražotāja izdotai tehniskai datu lapai

Grants LVS 437
Putekļveida un mālvielu satura piemaisījumi nedrīkst būt ≤ 3 %, 
filtrācijas koeficientam ir jābūt kf > 14 m/dnn

drenāžas akas izbūvē šādos gadījumos:
• ja vienā drenāžas sistēmas mezglā savieno vairāk nekā trīs drenāžas kolektorus;
• ja drenāžas kolektora trases pagrieziens ir lielāks par 60°;
• ja ūdens plūsmas ātrums drenāžas kolektorā samazinās līdz minimālajam pieļaujamajam ātrumam;
• pēc katriem 500 metriem, ja drenāžas kolektors ir garāks >1 km;

Piezīme:
Atklātas drenāžas akas virszemes daļas augstums ir vismaz 0,2 m, bet ne vairāk par 0,5 m, bet virs segtās drenāžas akas vāka ir 
vismaz 0,6 m biezs grunts slānis.

virszemes noteces uztveršanai no nosusināmās platības seklām, izteiktām reljefa ieplakām un ievadīšanai drenāžas sistēmā 
projektē drenāžas sistēmas virszemes ūdens uztvērējus;

Lai nosusināmās platībās veģetācijas periodā augsnes aktīvajā slānī veidotu kultūraugiem optimālo gaisa un mitruma režīmu, 
nosusināšanas sistēmas var piemērot gruntsūdens līmeņa regulēšanai un būvēt divpusējās darbības drenāžas sistēmas.

Divpusējās darbības drenāžas sistēmas parasti izbūvē:
• līdzenās platībās, kurās zemes virsas slīpums ir mazāks par 0,5 ‰;
• smilts, mālsmilts un zemo purvu kūdras augsnēs, kurās filtrācijas koeficients ir > 0,5 m/dnn;
• ja mazūdens periodā ir iespējams nodrošināt ūdens resursus, kas ir ≥ 0,5 l/s × ha.

Atkarībā no apūdeņošanai izmantojamiem ūdens resursiem, augsnes caurlaidības (filtrācijas koeficienta) un 
audzējamām kultūrām ar divpusējās darbības drenāžas sistēmām zemaugsnes mitrināšanu var veikt:

• uzturot gruntsūdens līmeni nosacīti pastāvīgu visā veģetācijas periodā;
• ar ciklisku ūdens uzstādināšanu un novadīšanu, uzturot paaugstinātu gruntsūdens līmeni periodiski no trīs līdz sešas reizes 
   veģetācijas periodā. PI
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Ja novadgrāvī vasaras pusgadā nav pietiekamas pieteces gruntsūdens līmeņa pacelšanai, tad nepieciešamo ūdeni speciāli 
pievada no ūdens avota – ūdensteces vai ūdenstilpes. Ūdens pievadīšanai papildus izbūvē pašteces cauruļvadu vai spiedvadu.

Lai gruntsūdens līmeņa (GŪL) regulēšanai izmantotu nosusināšanas sistēmas regulējošo tīklu:
• vismaz par vienu gradāciju (izmēru) palielina nepieciešamo drenāžas cauruļu diametru;
• par 30 līdz 40 % jāsamazina susinātājdrenu un susinātājgrāvju savstarpējais atstatumus;
• <150 m samazina susinātājdrenu garumu;
• drenāžas caurules zonu pa tās ārējo aploci (perimetru) nosedz ar filtrējošu segmateriālu visā tās garumā;
• ierīko ūdens līmeņa (ŪL) regulēšanas būves (piem., meniķu akas) novadgrāvjos, susinātājgrāvjos utt.,;
• gultņu nostiprinājumiem lieto materiālus, kas pieļauj ilgstošu appludinājumu;
• gruntsūdens līmeņu (GŪL) novērošanai izveido novērošanas urbumus vai izbūvē novērošanas aciņas.

Kūdras atradņu nosusināšanas sistēmas

Kūdras atradņu nosusināšanas sistēmas projektē, lai nodrošinātu piemērotus apstākļus kūdras atradnes virsējā uzirdinātā slāņa 
žāvēšanai, kā arī lauku sagatavošanas, kūdras ieguves un transportēšanas mehānismu darbam nepieciešamo gruntsūdens 
līmeni (GŪL) – nosusināšanas prasības.

Kūdras bērtņu un ceļu joslu nosusināšanai ieteicams izbūvēt drenāžas caurules ar vidējo iebūves dziļumu 1,8 m, ar vidējo 
atstatumu starp susinātājdrenām augstā un pārejas tipa purvos no 10 līdz 12 m, bet zemā tipa purvos no 20 līdz 24 m.

Kārtu grāvju caurtekām var lietot DN/OD sērijas UP veida (neperforētas) R2 vai R3 tipa caurules, ar nominālo izmēru 
DN/OD 110 (125), 160 (200) mm. Caurtekas augšgalā ievieto stiepļu sietu ar maksimālo acu izmēru 30 × 30 mm.

Filtrācijas un uzplūstošo virszemes ūdeņu uztveršana un novadīšana

Lai pazeminātu ūdenskrātuvei piegulošajās platībās mākslīgi paaugstināto gruntsūdens līmeni un aizsargātu tās no 
pārmitrināšanas, projektē krasta drenāžu, uztvērējgrāvjus vai teritorijas sistemātisko drenāžu.
Krasta drenāžu veido gar ūdenskrātuves malu, kā atsevišķu drenāžas sistēmu vai vairākas drenāžas sistēmas ar filtrējoša materiāla 
apbērumu virs drenāžas caurulēm.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Pielietot izbūvē DN/OD sērijas drenāžas caurules ar minimālo nominālo izmēru DN/OD 110 (125) mm.

Apdzīvotu vietu apbūves teritorijā gruntsūdens līmenim ir jābūt vismaz līdz 2 m, bet stadionu, parku, skvēru un citu 
apstādījumu teritorijās vismaz līdz 1 m dziļumā no projektētās zemes virsas atzīmes.

Susinātājdrenu cauruļu nominālo izmēru pieņem vismaz DN/OD 75 (90) vai 110 (125) mm, bet minimālo garenslīpumu 
vismaz imin = 0,3 %.

Ēku pamatu un gredzenveida drenāžai pielieto drenāžas caurules ar minimālo nominālo izmēru DN/OD 110 (125) mm un 
ieteicamais drenāžas trases cauruļvada minimālais garenslīpums ir  imin = 0,3 %.

Drenāžas caurules iebūves dziļumu un diametru atkarībā no grunts filtrācijas īpašībām nosaka ar filtrācijas ūdeņu pieplūdes 
intensitātes aprēķinu.

Drenāžas trases cauruļvada pagriezienos un ne retāk kā ik pēc 50 m taisnos posmos izveido drenāžas skatakas.

Apdzīvotu vietu nosusināšanas sistēmas

Lai apdzīvotās vietās nodrošinātu teritorijas plānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam un atļautajai izmantošanai 
atbilstošu gruntsūdens līmeni, izbūvē atbilstošo teritoriju vai zonu norobežošanu no uzplūstošajiem virszemes ūdeņiem, 
gruntsūdens līmeņa pazemināšanu vai platības kolmatēšanu, kā arī, ja teritorija atrodas ūdensteču palienēs, jūras vai ūdenstilpju 
krastos.

Lai veicinātu un organizētu virszemes noteci no apbūvētas teritorijas, ceļiem, ielām un laukumiem platības planē, veidojot 
vismaz no 3 līdz 6 ‰ slīpumu virzienā uz ielu un ceļu teknēm un lietusūdeņu uztveršanas akām (gūlijām).
Ja apbūves teritorijā ir paaugstināts gruntsūdens līmenis ir nepieciešams izbūvēt teritorijas vienlaidus drenāžu, ēku pamatu 
vai gredzenveida drenāžu. Drenāžas noteci paštecē vai ar sūknēšanu ievada lietusūdeņu kanalizācijas sistēmas akās, vai arī 
ūdensnotekā vai ūdenstilpē.
Teritorijas vienlaidus drenāžas cauruļu atstatumus nosaka, ievērojot teritorijas plānojumu, atkarībā no nepieciešamā gruntsūdens 
līmeņa pazeminājuma, būvju izvietojuma un iespējamā drenāžas cauruļvada būvniecības (izbūves) dziļuma.

Ja apbūves teritorijas galvenais pārmitrinājuma cēlonis ir spiedienūdeņi, kas piesātina mazcaurlaidīgas grunts slāni ēku pamatu 
augstumā, lieto ēku pamatu drenāžu. Zem ēkas līdz uztverošajai drenāžas caurulei un gar ēkas ārsienām būvē no 0,2 līdz 0,3 m 
biezu grants vai rupjas smilts pamatojumu, bet ēkas sienu tuvumā būvē drenāžas caurules.
Atsevišķu ēku vai ēku grupas aizsardzībai pret paaugstinātu gruntsūdens līmeni lieto gredzenveida drenāžu, kas aizsargājamo 
objektu apņem no visām pusēm vai tikai no lielākās pieteces puses.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas









 A
Drenāžas cauruļvadu būvē gar ēkas 
ārējo kontūru vismaz 0,3 m zem ēkas 
pamata pēdas līmeņa un apber ar 
vismaz 0,3 m biezu grants slāni. 

B

Ja gruntsūdens pietece ir sevišķi izteikta, 
drenāžas cauruļvadus var izbūvēt arī 
zem ēkas pagraba grīdas no 4 līdz 8 m 
savstarpējā atstatumā un vismaz 0,5 m 
zem pagraba grīdas līmeņa.

Tipveida risinājums ēku drenāžas sistēmas izbūvē
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Apzīmējumi:
CID400 – drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu (akas nominālais izmērs DN 400 mm);
CID600 - drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu (akas nominālais izmērs DN 600 mm);
CID100 – drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu (akas nominālais izmērs DN 1000 mm).
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

A. variants B. variants

Izmantojot izbūvē LP (180°±10°) veida daļēji perforēto 
drenāžas cauruli

Izmantojot izbūvē TP (360°) veida pilnībā perforēto drenāžas 
cauruli
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Apzīmējumi:
1- LP (180°±10°) veida daļēji perforētā drenāžas caurule:

a- bez filtra materiāla pārklājuma;
b- ar (ģeotekstila/tekstila filtra materiāla pārklājumu)* nosedzot tikai 
      caurules perforēto daļu;
c- ar (ģeotekstila/tekstila filtra materiāla pārklājumu)* nosedzot cauruli pa 
     visu tās aploci.

*- pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
2- **hidrotehniskais ģeotekstila paklājs, pēc LVS EN 13252+A1
     pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
3- grunts drenējoša slāņa kārta, piem., grants ar
     frakcijas izmēru 8/16 mm;
4- hidrotehniskais ģeotekstila paklājs (drenējošs paklājs),
     pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums: D (drenēšana);
5- hidroizolācija no blīvējoši izolējoša materiāla;
6- grunts drenējošā slāņa kārta, piem., grants ar
     frakcijas izmēru 8/16 mm;
7- izvada atvērums pamatos.

Apzīmējumi:
1- TP (360°) veida pilnībā perforētā drenāžas caurule:

a- bez filtra materiāla pārklājuma;
b- ar (ģeotekstila/tekstila filtra materiāla pārklājumu)* nosedzot cauruli pa 
     visu tās aploci.

*- pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
2- **hidrotehniskais ģeotekstila paklājs, pēc LVS EN 13252+A1
     pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
3- grunts drenējoša slāņa kārta, piem., grants ar
     frakcijas izmēru 8/16 mm;
4- hidrotehniskais ģeotekstila paklājs (drenējošs paklājs),
     pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums: D (drenēšana);
5- hidroizolācija no blīvējoši izolējoša materiāla;
6- grunts drenējošā slāņa kārta, piem., grants ar
     frakcijas izmēru 8/16 mm;
7- izvada atvērums pamatos.

**- Minimālās prasībās neaustajam paklāja tipa hidrotehniskajam ģeotekstila materiālam:
• CBR statiskās pārduršanas stiprības klase 3, kas atbilst ≥1,5 kN, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 12236 testa metodi;
• Svars uz laukuma vienību ≥150 g/m², nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 9864 testa metodi;
• Maksimāli raksturīgais atvēruma izmērs 0,06 mm≤O₉₀≤0,2 mm, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 12956 testa metodi;
• Ūdens caurlaidība VIH50, kf ≥1x10ˉ⁴ m/s, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 11058 testa metodi;
• Biezums pie 2 kPa ≥1,5 mm, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 98631 testa metodi.

Pagaidu drenāžas izbūves piemērs ūdens noteces novadīšanai no ceļu un uzbēruma laukumiem

Pagaidu virszemes noteces savākšanas un novadīšanas pasākumu komplekss, kas stabilizē nogāzi samazinot nogāzes 
izskalojuma risku, kā viens no variantiem ietver sevī pagaidu virsmas drenāžas izbūvi.






UP

Apzīmējumi:

1- Apmale (piem., no dz/betona) ar iestrādātu
     tajā atveri (caurumu), priekš DN/OD sērijas
    EVODRAIN FLEX drenāžas caurulēm
    (pilda fiksācijas funkciju);
UP- neperforēta (šķidrumu) transportēšanas
          caurule.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Tipveida risinājums drenāžas sistēmas izbūvē sporta kompleksu būvēs

D1. variants ar LP (180°±10°) veida daļēji perforēto drenāžas cauruli 
un D2. variants ar TP (360°) veida pilnībā perforēto drenāžas cauruli
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Apzīmējumi:
CID1000- drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu (nominālais izmērs DN1000 mm), T- redukcijas trejgabals, L- līkums, IZV– izvads.









 



 











 






Apzīmējumi:

1- zālājs;
2- augsnes veģetācijas pamatslānis, piem., melnzeme;
3- akumulācijas slāni, piem., smilts 0,2 – 2,0 mm;
4- grants drenējošs un sala aizsargkārtas slānis,
     piem., U3 ar frakcijas izmērs 0/30 mm un
     mālvielu satura daļiņu piemaisījumu <4%;
5- *hidrotehniskais ģeotekstila paklājs,
     pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S
    (filtrācijai un atdalīšanai);
6- grunts filtra materiāls, piem., skalota grants ar
     frakcijas izmēru 0/30 mm un mālvielu satura daļiņu
     piemaisījumu <4%;
7- pamatnes pabērums, piem., smilts
    (attiecas tikai uz D1. variantu).

*- Minimālās prasībās neaustajam paklāja tipa hidrotehniskajam ģeotekstila materiālam:
• CBR statiskās pārduršanas stiprības klase 3, kas atbilst ≥1,5 kN, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 12236 testa metodi;
• Svars uz laukuma vienību ≥150 g/m², nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 9864 testa metodi;
• Maksimāli raksturīgais atvēruma izmērs 0,06 mm≤O₉₀≤0,2 mm, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 12956 testa metodi;
• Ūdens caurlaidība VIH50, kf ≥1x10ˉ⁴ m/s, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 11058 testa metodi;
• Biezums pie 2 kPa ≥1,5 mm, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 98631 testa metodi.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Drenāža jāierīko vietās, kur grunts ir nedrenējoša vai maz drenējoša:
• vienbrauktuves vai divbrauktuvju autoceļu (ielu) abās pusēs, ja to līmenis ir zemāks vai tāds pats kā apkārtējā teritorijā;
• divbrauktuvju autoceļu (ielu) sadalošā joslā - neatkarīgi no autoceļa (ielas) un teritorijas līmeņu starpības un 
  šķērsslīpuma.

Drenāžas sistēmas-satiksmes ceļu būvniecībā

Ūdens uz autoceļa (ielas) virsmas, īpaši uz braucamās daļas, vienmēr rada šķēršļus satiksmes dalībniekiem. Tādēļ, lai izvairītos 
no papildu problēmām, ūdens, kas radies ārpus braucamās daļas, nekādā gadījumā nedrīkst nokļūt uz braucamās daļas. Tas 
jāuztver un jānovada jau pirms brauktuves.

Atklātie drenāžas sistēmas cauruļu izvada gali jāaprīko ar režģi vai vārstu pret sīko dzīvnieku iekļūšanu tajos.

Pēc izbūves grunts materiāla vai tā minerālmateriālu maisījuma nesošai (pamat) kārtai ir jānodrošina ūdens caurlaidība (vertikālā 
virzienā), grunts materiāla vai tā minerālmateriālu maisījuma filtrācijas koeficientam ir jābūt kf ≥1 x 10ˉ⁵m/s (≥1 m/dnn).

Šķērsojot koku un krūmu stādījumu vietas, sakņu sistēmu zonā ieteicams lietot caurules bez perforācijas UP veida drenāžas caurules.

Ja teritorija ir ieliekta vai līdzena, neatkarīgi no šķērsslīpuma un seguma veida pie nepietiekami drenējošām (smalkgraudainām) 
gruntīm jāparedz drenāža visā ceļa garumā ovāltekņu rajonā un arī sadalošajā joslā, ja tāda ir. Autoceļu (ielu) ierakumos no 
ārējām nogāzēm atmosfēras nokrišņu radītie virszemes noteku, kas iesūcoties gruntī piesātina to un palielinot gruntsūdens 
līmeni var ietekmēt ceļa pamatnes stabilitāti ir jāpārtver un jānovada drenāžas sistēmā.

Autoceļu (ielas) projektlīnijas pacēlums jāizvēlas tāds, lai visi virsmas un zemvirsmas ūdeņi varētu notecēt no autoceļa (ielas) pa 
īsāko ceļu. Tas attiecas arī uz ūdens novadi no sala aizsargkārtas (grunts materiāla drenējošās kārtas).
Autoceļu (ielu) ūdens novades sistēmas izbūves vai rekonstrukcijas rezultātā tiek mainīta dabiskā ūdens notece, tādēļ jāievēro 
vislielākā rūpība, lai izvairītos no ūdeņu piesārņošanas un citām negatīvām noteces režīma izmaiņām.

Izstrādājot autoceļu (ielu) būvprojektus un realizējot tos, ir jāņem vērā sagaidāmā virsmas, zemvirsmas un gruntsūdeņu ietekme 
uz autoceļu (ielu) ekspluatācijas apstākļiem. Jārisina videi un ceļam nekaitīga to savākšana un iesūcināšana vai novadīšana.

Drenāžas caurules pilnībā ir jāaptver ar stabilu grunts filtra materiālu. Kā otru kārtu var izmantot ģeotekstilu, kas aizsargā no 
grunts daļiņu iekļūšanas drenāžas tranšejā, kā arī pasargā izveidotā ap cauruli aptverošā filtrējošā grunts materiāla kārtu no 
migrācijas, kas nodrošina tā stabilu fiksētu atrāšanās vietu drenāžas tranšejā zonā ap cauruli.

A. variants - Atklātā ūdens novadīšana B. variants - Segtā (pazemes) ūdens novadīšana



 

  















  


Apzīmējumi:
1- augšējais uztvērējgrāvis; 2- bankete; 3- ceļa grāvis; 4- nomale; 5- brauktuve; 6- ovāltekne (ievalka); S- seguma konstrukcija; D- drenējošā kārta;
DC- drenāža; GW- gruntsūdens līmenis; v- virsmas ūdens; z- zemvirsmas ūdens.

Drenāžas cauruļvadu sistēmas uzdevums ir samazināt hidrostatisko spiedienu ar gruntsūdeni piesātinātā gruntī.

Drenāžas sistēma dod iespēju atteikties no atklātas gultnes (grāvja) tur, kur tas nav iespējams (piem.: zem brauktuves), vai tur, 
kur tam nepietiek vietas (piem., sāngrāvis) to aizstājot ar slēgtu kanālu, piem., ar drenāžas cauruļvadu sistēmu nepieciešamajā 
līmenī. Drenāžas cauruļvadu sistēmu parasti paredz vietās, kur nav iespējams vai nav racionāli izvietot atklātu grāvi, nodrošinot 
vajadzīgo segas apakšas paaugstinājumu virs sagaidāmā ūdens līmeņa, vai nepieciešamo grāvja gultnes atzīmi.

Vienbrauktuves divjoslu ceļu profiliem pietiek, ja drenāžas cauruli paredz paralēli brauktuvei vai zem tās abās pusēs. Paredzot 
drenāžu zem brauktuves vai zem nomales, jāparedz vismaz minimālais drenējošās kārtas biezums – 0,2 m. PI
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Drenāžas sistēmas dimensionēšanai izmanto ar hidroloģiskiem aprēķiniem noteiktu ūdens novadīšanas intensitāti – noteces 
moduli.

Šķērsvirziena drenāža piemērota tā ūdens pārtveršanai, kas plūst pa drenējošo kārtu rezultējošā krituma gradienta virzienā, 
zonās, kur garenslīpums ir lielāks vai vienāds ar šķērsslīpumu. To paredz posmos, kas garāki par 30 m. 

Drenāžas ierīču dziļums, ja lielāku dziļumu nepieprasa citi aspekti, jāizvēlas tā, lai arī salā ierīces var darboties. Tādēļ drenāžas 
cauruļvadu trasi projektē un izbūvē tā, lai drenāžas caurules teknes līmenis atrastos zem sasalšanas dziļuma.

Grunts materiāla drenāžas kārtā izbūvējamajam drenāžas cauruļvadu trases augstākajam punktam jāatrodas 20 cm zem 
nosusināmā slāņa pamatnes. Ja autoceļa (ielas) segumā nav sala aizsargkārtas, nepieciešamais drenāžas dziļums jānosaka tāpat, 
kā ar sala aizsargkārtu.

Tranšejas gultnes garenslīpums un drenāžas cauruļvadu trasei ir vienāds, lai tiktu nodrošināta pašattīrīšanās, tam jābūt: i ≥ 0,3 
%. Tikai izņēmuma gadījumos, ja var radīt drenāžas caurulē spiedienu vai līmeņu kritumu, ir pieļaujams, ka drenāžas cauruļvadu 
trasei nav garenslīpuma: (i = 0 %).

Lai nokrišņu ūdens, kas iesūcas brauktuves augstākās malas nomalē vai sānu atdalošajā joslā, nenonāktu zem brauktuves, 
jāparedz drenējošā slāņa pamatnes šķērsslīpums vismaz 4,0 % virzienā no brauktuves. Kritumam jāsākas 1,0 m no brauktuves 
malas. Tas pats attiecas arī uz sadalošo joslu.
Pēc pieredzes zināms, ka drenāžas sistēmas kalpošanas laiks ir ļoti atkarīgs no tās elementu izbūves rūpības, tātad izbūvei 
vajadzētu veltīt vislielāko vērību. Uzbēruma noturīguma saglabāšanai svarīgie drenāžas cauruļvadus izvietot (izbūvēt) tā, lai to 
darbību varētu kontrolēt.

Izbūvējot drenāžas cauruļvada trasi cauri kūdrājā slānim, ir jāņem vērā (jāparedz), iespējamo kūdras (nosēšanos) sēšanos faktoru.

UZMANĪBU!

Rekomendējamie EVOPIPES DN/OD sērijas drenāžas cauruļu (pašteces sistēmas) 
izbūves minimālie garenslīpumi
Drenāžas cauruļvados (susinātājdrenās un drenāžas kolektoru atzaros) lielākais pieļaujamais plūsmas ātrums nesaistīgās 
gruntīs/augsnēs (vmax = 1,5 m/s), bet saistīgās gruntīs/augsnēs (vmax = 2,0 m/s).
Drenāžas kolektorus un liela diametra (izmēra) drenāžas kolektorus, jāizbūvē ar tādu garenslīpums, lai tie spētu nodrošināt 
plūsmas ātrumu, kas nav v ≥ 0,30 m/s.

DN/OD sērijas EVOPIPES drenāžas caurulēm rekomendējamie minimālie projektēšanai un izbūvei garenslīpumi
P6. Tabula (informatīvi-DN/OD sērijas susinātājdrenu, kolektoru un liela izmēra kolektoru minimālie projektēšanai un izbūvei garenslīpumi)

Nominālais izmērs
DN, mm

Caurules
tips Perforējuma veids

Nominālā 
aploces 

stingrības klase
SN, kN/m²

Rekomendējamais 
projektēšanas un izbūves 
minimālais garenslīpums

imin, % (cm/m)

EVODRAIN FLEX

50, 63 R1 TP (360°) SN4/SN8 0,3

75 R2 TP (360°) SN4/SN8 0,3

90, 110, 125, 160 R2 TP (360°) SN4/SN8 0,2

EVODRAIN HARD

63, 75 R2 TP (360°), LP (180°±10°), MP (≤120°), UP (neperforēta) SN8 0,3

90, 110, 125, 160,
200, 250, 315, 400

R2 TP (360°), LP (180°±10°), MP (≤120°), UP (neperforēta) SN8 0,2

EVODRAIN HARD RF

160, 200, 250, 315, 400 R2 TP (360°), LP (180°±10°), MP (≤120°), UP (neperforēta) SN16 0,2

RIGID MULTI UV10 drenāžas iztekas caurule

110, 160, 200, 250 R3 UP (neperforēta) SN8 0,2
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Uzsūktā ūdens labākai savākšanai nesaistīgās (birstošās) gruntīs var virs kolektora ierīkot plastmasas tekni vai ūdens necaurlaidīga 
materiāla slāni.

Kombinētās drenāžas cauruļvadu sistēmas - treilervadi
Treilervadi sastāv no kolektora un virs tā izvietotas perforētas drenāžas caurules, kura klāta ar filtrējošu grunts materiālu. Drenāžas 
caurulē savāktais ūdens tiek ievadīts kolektorā caur akām.

Drenāžas sistēma jāizveido tā, lai sistēma neaizsērētu, jo kolektoram un drenāžas caurulēm ir kopīgas akas.

Treilervads ar nesaistīgas grunts pildmateriālu Treilervads ar saistīgas grunts pildmateriālu

  

Kur:
1- drenāžas kolektora vads UP (neperforēts) veids;
2- nesaistīgs birstošs pildījuma grunts materiāls;
3- piem., plastmasas tekne, kā atdalošais ūdens
    necaurlaidīgais starpslānis;
4- perforēta drenāžas caurule TP (360°) veids;
5- birstošs grunts filtra materiāls.

Kur:
1- drenāžas kolektora vads UP (neperforēts) veids;
2- saistīgs pildījuma grunts materiāls;
3- neausts paklāja tipa ģeotekstila materiāls*, pēc LVS EN 13252+A1 
     pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
4- perforēta drenāžas caurule TP (360°) veids;
5- birstošs grunts filtra materiāls;
*- Ģeotekstila materiālā raksturlielumi ir atkarīgi no izvirzītājām ūdens 
caurlaidības (VIH50) un stiprības klases (CBR statiskās pārduršanas stiprības) 
prasībām pret to būvprojektā.






















































Daļēji filtrējoša drena ar saistīgas grunts pildmateriālu

Daļēji filtrējošs kolektors
Drenāžas un kolektora funkcijas var tikt apvienotas šādā izpildījumā.

Kur:
1- daļēji perforēts drenāžas kolektora vads,
    piem., LP (180° ±10°) vai MP (≥120°) veida;
2- saistīgs pildījuma grunts materiāls;
3- neausts paklāja tipa ģeotekstila materiāls*, pēc
    LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S 
    (filtrācijai un atdalīšanai);
4- birstošs grunts filtra materiāls;
*- Ģeotekstila materiālā raksturlielumi ir atkarīgi no izvirzītājām ūdens 
caurlaidības (VIH50) un stiprības klases (CBR statiskās pārduršanas stiprības) 
prasībām pret to būvprojektā.

Drenāžas tranšejas (līnijas) ar drenāžas cauruli
Brīvais ūdens no zemes vai būvēm, kas varētu negatīvi ietekmēt autoceļa (ielas) elementus, ar drenāžas ierīcēm jāsavāc tā, lai 
bez kaitējuma varētu tikt novadīts tālāk. Šīs ierīces – ar vai bez cauruļvadiem - veido no stabili filtrējoša un mehāniski noturīga 
materiāla.
Drenāžas tranšejas savāc zemvirsmas ūdeni un augšējo gruntsūdens daļu un novada to tālāk. Tās parasti sastāv no drenāžas 
caurules, kuru aptver filtra materiāls. Drenāžas tranšeja ar mazu (nelielu) ūdens noteku pieteci savākto ūdeni var izvadīt virszemē, 
garākas drenāžas cauruļvadu trases līnijas parasti beidzas kolektoru skatakās, ielu notekās vai grāvjos. Drenāžas cauruļvadu 
trases izvadam jābūt nostiprinātā nogāzē vai akā (skatakā), vismaz 0,2 m virs augstākā sagaidāmā atklāta ūdens līmeņa.

Drenāžas caurules diametru nosaka atkarībā no ūdens caurteces daudzuma. Tomēr drenāžas caurules diametram 
nevajadzētu būt: DN/OD ≥ 110 mm. Lai drenāžas caurules neaizsērētu, ir ieteicams lietot drenāžas caurules ar gludu iekšējo 
sieniņas virsmu, piem., R2 vai R3 tipa drenāžas caurules.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Drenāžas cauruļvadi var aizsērēt vai aizaugt piem., ķīmisko procesu rezultātā var veidoties aplikums, īpaši tad, ja drenāžas 
cauruļvada trasē noteku notece notiek laiku pa laikam (neregulāri) un tā tiek pakļauti gaisa un ūdens iedarbības maiņai. 
Ņemot vērā iepriekš minētos kritērijus, kas var rasties drenāžas sistēmas ekspluatācijas laikā, kā arī šaubu gadījumos, 
veicot būvprojekta izstrādi dimensionēšanas stadijā, ir jāparedz drenāžas caurules ar lielāku diametru nekā pēc veiktajiem 
hidrauliskiem aprēķiniem tas ir nepieciešams, respektīvi, drenāžas cauruļu diametra izmērus, piem., palielina par vienu 
gradāciju. Kā arī ir jāapsver, vai drenāžas cauruļvadu trases izejas nebūtu aprīkojamas ar sifoniem (gaisa vārstiem), kuri 
atrastos kontrolakas iekšpusē.

Drenāžas cauruļvadu sistēmai ir jābūt kontrolējamai un nepieciešamības gadījumā nomaināmai, pēc iespējas neizmantojot 
kustībai pakļautās platības.
Drenāžas caurules pilnībā jāaptver ar stabilu grunts filtra materiālu. Arī ģeotekstila materiālu var izmantot kā filtru, veidojot no 
tā atdalošo slāni vai patstāvīgu drenāžas filtra slāni. Virs drenāžas caurules iesegtās grunts filtra materiāla kārtas biezums ir jābūt 
vismaz ≥20 cm. Kā otru kārtu var izmantot ģeotekstila materiālu, kas aizsargā no grunts daļiņu iekļūšanas drenāžas tranšejā.
Ja savāktais ūdens no drenāžas tranšejas nedrīkst iesūkties gruntī, piemēram, nogāzēs, ieteicams tranšejas gultni būvēt no 
ūdensnecaurlaidīga saistīga grunts materiāla kārtas vai arī ar plastmasas veida izolācijas joslu (piem., plēves utt.,).

Tipveida risinājuma piemēri drenāžas tranšejas ar drenāžas cauruli un grunts filtra materiālu

  

Kur:
1- 360° pilnībā perforēta drenāžas caurule;
2- birstošs grunts filtra materiāls.

Kur:
1- 360° pilnībā perforēta drenāžas caurule;
2- neausts paklāja tipa ģeotekstila materiāls*,
     pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums:
     F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
3- birstošs grunts filtra materiāls;
*- Ģeotekstila materiālā raksturlielumi ir atkarīgi 
no izvirzītājām ūdens caurlaidības (VIH50) un 
stiprības klases (CBR statiskās pārduršanas stiprības) 
prasībām pret to būvprojektā.

Kur:
1- 360° pilnībā perforēta drenāžas caurule;
2- piem., plastmasas tekne, kā atdalošais
    ūdens necaurlaidīgais starpslānis;
3- birstošs grunts filtra materiāls.






 













































Drenāžas tranšejas izmēri galvenokārt tiek noteikti balstoties uz tehniskiem un filtrēšanas nosacījumiem. Sala aizsargkārtas 
nosusināšanai, ja tiek iebūvēta drenāžas caurule, drenāžas platumam ir jābūt b ≥ 30 cm un augstumam h ≥ 40 cm. Lai drenāžas 
sistēmā tieši neiekļūtu virsmas ūdens, caurules vajadzētu nosegt ar saistīgu grunti vismaz ≥20 cm biezā slānī gadījumos, kad 
tās neatrodas zem segas konstrukcijas.

Izmantojamie izbūvē ap caurules zonu grunts filtra materiāli no graudainiem 
(granulētiem), smilts-grants materiāliem
Izbūvē izmantojamo grunts filtra materiālu stabilitāti ap caurules zonu praksē vērtē, izmantojot empīriskos 
kritērijus. Vairumā gadījumu par pamatu var ņemt Tercagi (Terzaghi) filtra likumu D₁₅ ≤ 4 x d₈₅, t.i., uz 
grunts graudainuma dalījuma līknes pie 15 svara procentiem esošais filtra materiāla daļiņas (grauda) 
izmērs D₁₅ drīkst būt ne vairāk kā četras reizes lielāks par daļiņu (graudu) izmēru d₈₅, kas atbilst 85 % svara 
daļām, visnelabvēlīgākajā bāzes grunts līknē.  

Grunts filtra materiāla slāņa ūdens caurlaidība ir pietiekama, ja tiek ievērots šāds nosacījums:  

D₁₅
d₈₅

≤ 4

D₁₅
d15

≥ 4

Tercagi (Terzaghi) vai Cistina/Ciemsa (Cistin/Ziems) nosacījumi piemērojami arī daudzpakāpju grunts filtru materiālu slāņiem. 
Būvtehnisku apsvērumu dēļ filtra minerālmateriālu slāņa biezumam jābūt ≥ 20 cm biezam. Filtra minerālmateriāla daļiņas 
(grauda) izmēra lielums drenāžas sistēmas sala aizsargkārtās nedrīkstētu būt mazāks ≥ 0,063 mm.

D50

d50
≤ 25 D60

d10
≤ 10Papildus (kritēriji) nosacījumi, kas ir jāievēro veicot izvēli:PI
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Bez ģeotekstila materiāla pārklājuma Ar ģeotekstila materiāla pārklājumu Gultne ar plastmasas veida izolācijas joslu
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              0,002 mm         0,063 mm          2,0 mm           63 mm

M P-SM S GR-O A

Māls
Putekļi-smilšmāls Smilts Grants-oļi

AkmeņiS
(smalki)

V
(vidēji rupji)

R
(rupji)

S
(smalka)

V
(vidēji rupja)

R
(rupja)

S
(smalka)

V
(vidēji rupja)

R
(rupja)

Smalkas daļiņas. Daļiņu izmēru vizuāli noteikt 
nevar. Novērtē, veicot hidrometrisko analīzi vai 
citas speciālās pārbaudes.

Rupjas daļiņas. Daļiņu izmēru var noteikt vizuāli, bet, lai noteiktu precīzi, testē granulometrisko 
sastāvu.
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Grunts daļiņu (grauda) izmērs d, mm

d₆₀ = 0,065 mm

D₆₀ = 0,7 mm

d₅₀ = 0,04 mm

D₅₀ = 0,55 mm

d₁₀ = 0,005 mm

D₁₀ = 0,2 mm

D– grunts filtra materiāls un d– grunts bāzes materiāls

Piemērs:
(Veicam aprēķinu)

Grunts filtra materiāls ir stabils ja izpildās šāda prasība: A50f < A50a



 










          



 








 



















 















 Cistina/Ciemsa (Cistin/Ziems) kritēriji

Ud
d60 0,065
d10 0,005

= 13= = UD A50f
D60 D500,7 0,55

D10 d500,2 0,04= 3,5 = 13,75= == =

No grafika, kas atrodas pa kreisi nolasām A50a lielumu un tas ir:

A50a = 14,5
Veicam pārbaudi vai izpildās šāds (kritērijs) nosacījums: A50f <A50a
13,75 < 14,5 (prasība izpildās)

Secinājums: Grunts filtra materiāls ir stabils.

Ja drošības apstākļu dēļ rodas šaubas par Tercagi (Terzaghi) sakarības 

pielietojamību konkrētajā gadījumā, grunts filtru materiāla stabilitāti var 

pārbaudīt augsnēs (gruntīs) ar nevienmērīguma koeficientu   U > 2  pēc 

Cistina/Ciemsa (Cistin/Ziems) kritērijiem.

Gruntis ar nevienmērīguma koeficientu U>20 attiecībā uz iespējamo grunts 

filtra materiāla stabilitātes noturību izvērtējamas tāpat ievērojot iepriekš dotos 

kritērijus.

U > 2
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Izvēlētā grunts filtra materiāls (D) bāzes augsnē (gruntī) (d) stabilitātes noteikšanas piemērs
P7. tabula (informatīvi -grunts filtra materiāla stabilitātes raksturošanai
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Grunts daļiņu (graudu) izmērs
P8. tabula (informatīvi-grunšu raksturošanai)

Grunšu grupas
P9. tabula (informatīvi-grunšu raksturošanai)

Daļiņu (graudu) veids Apraksts Daļiņu (graudu) izmērs

Smalkas (graudu) daļiņas

Māls < 0,002 mm

Putekļi
Smalki putekļi

Vidēji rupji putekļi
Rupji putekļi

> 0,002 mm ÷ 0,063 mm
> 0,002 mm ÷ 0,006 mm
> 0,006 mm ÷ 0,02 mm
> 0,02 mm ÷ 0,063 mm

Rupjas (graudu) daļiņas

Smilts
Smalka smilts

Vidēji rupja smilts
Rupja smilts

> 0,063 mm ÷ 2,0 mm
> 0,063 mm ÷ 0,2 mm
> 0,2 mm ÷ 0,6 mm
> 0,6 mm ÷ 2,0 mm

Grants
Smalka grants

Vidēji rupja grants
Rupja grants

> 2,0 mm ÷ 63 mm
> 2,0 mm ÷ 6,3 mm
> 6,3 mm ÷ 20 mm
> 20 mm ÷ 63 mm

Akmeņi > 63 mm ÷ 200 mm

Klintsbluķi, laukakmeņi > 200 mm

Galvenā grupa
Daļiņu (graudu) izmērs (mm), saturs (%)

Grupa
< 0,063 mm   > 2,0 mm

Rupjgraudainas gruntis ≤ 5 % > 40 %
≤ 40 %

Grants, grants - smilts maisījums
Smilts, smilts - grants maisījums

Jaukta daļiņu (graudu) 
izmēra gruntis 5 ÷ 40 % > 40 % Grants – putekļu maisījums

Grants – mālu maisījums

Smalkgraudaina grunts > 40 %

Putekļaina Ip ≤ 4 %
Viegli plastiska WL ≤ 35 %
Vidēji plastiska WL > 35 ÷ 50 %
Īpaši plastiska WL > 50 %

Mālaina Ip > 7 %
Viegli plastiska WL ≤ 35 %
Vidēji plastiska WL > 35 ÷ 50 %
Īpaši plastiska WL > 50 %

Ip- plasticitātes indekss, %
WL- ūdens tecēšanas robeža, %

Organogēnas gruntis, 
gruntis ar organikas 
piejaukumu

> 40 % Putekļaina Ip ≥ 7 %, WL = 35 ÷ 50 %
Mālaina Ip ≥ 7 %, WL > 50 %

≤ 40 % Rupja, jauktas augsnes daļiņas ar trūdzemi
Kaļķaina, ar silīcija piejaukumu

Organiskas gruntis

Kūdra, ne īpaši noslāņojusies, Z = 1 ÷ 5
Kūdra, noslāņojusies, Z = 6 ÷ 10
Dubļi, dūņas
Z- sadalīšanās pakāpe

Citas (aizpildošās) Augsne
Dažādas citur nepiederīgas vielas

ĢEOTEKSTILS - drenāžas filtri no ģeotekstila materiāla
Ģeotekstila materiāla izstrādājumus izmanto drenāžas sistēmas 
vajadzībām, kā arī ceļa būves vajadzībām filtrējošo (drenējošo) 
slāņa izveidē. Zemāk ir parādīts dažādu valstu piemērs, kā 
izvēlēties piemērotu (atbilstošu) ģeotekstila materiālu filtrējošā 
(drenējošā) slāņa kārtas izbūvē, kā arī prasības un kritēriji kas ir 
jāievēro, lai izvēlētos pareizu ģeotekstila materiālu drenāžas filtra 
vajadzībām.PI
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Piemēram var piemērot Vācijā izmantojamās prasības ģeotekstila materiāla atbilstības noteikšanai 

Apraksts
Grunts stabilitātes/stabilizēšanas 
nodrošinājuma kritērijs  (mehāniskās 
prasības)

Smalkgraudainām gruntīm
(d₆₀ < 0,06 mm)

Rupjgraudainām un jauktajām daļiņu (grauda) izmēra gruntīm
(d₆₀ ≥ 0,06 mm)

Zonām (apgabaliem) ar īpaši bīstamām (nestabilu nespēju) gruntīm

Smalkgraudainām ar plasticitātes indeksu Ip < 0,15 % un/vai māla daļiņu 
attiecība pret putekļiem ir < 0,5 vai cieto daļiņu saturs ir no (0,02 ÷ 0,1) mm 
> 50 %

O₉₀- ģeotekstila materiāla raksturīgais atvēruma lielums/izmērs (poras izmērs), nosakāms pēc LVS EN ISO 12956 testa metodes;
d₈₅- grunts bāzes materiāla daļiņu (graudu) izmērs, kas atbilst 85 % svara daļām, visnelabvēlīgākajā bāzes grunts līknē.

Piemēram var piemērot Anglijā izmantojamās prasības ģeotekstila materiāla atbilstības noteikšanai

Apraksts Izturības kritērijs pret kolmatāciju
Smilšainām gruntīm d₁₅ ≤ O₉₀ ≤ d₈₅

Smalkgraudainām gruntīm

-ar plasticitātes indeksu Ip < 0,1 d₁₅ ≤ O₉₀ ≤ d₈₅

-ar plasticitātes indeksu Ip ≥ 0,1 0,05 mm ≤ O₉₀ ≤ 0,20 mm

O₉₀- ģeotekstila materiāla raksturīgais atvēruma lielums/izmērs (poras izmērs), nosakāms pēc LVS EN ISO 12956 testa metodes;
d₁₅- grunts bāzes materiāla daļiņu (graudu) izmērs, kas atbilst 15 % svara daļām, visnelabvēlīgākajā bāzes grunts līknē;
d₈₅- grunts bāzes materiāla daļiņu (graudu) izmērs, kas atbilst 85 % svara daļām, visnelabvēlīgākajā bāzes grunts līknē.

d60
d10

≤ 15( )

O90
d50

< 5. √U

O90
d50

≤ 10

O90
d50

≤ 1

O90
d50

≤ 1

vai

Izvēloties ģeotekstila materiālu drenāžas sistēmām, kas tiek izmantots ceļa būvēs kā arī filtra materiāls ir jāņem vērā un ir jānovērtē 
materiāla izturība (noturība pret vidi, kurā tas tiks ekspluatēts/lietots). Ir jānovērtē ģeotekstila materiāla izturības atbilstība pēc 
tā pielietojuma būvkonstrukcijā. Ģeotekstila materiālu iedala stiprības klasēs, pēc statiskās caurdures testa (CBR testa), kura 
rezultātā tiek noteikts spēks, kas jāpieliek lai caurdurtu (pārdurtu) materiālu un tas tiek noteikts saskaņā ar testa metodi LVS EN 
ISO 12236. Ģeotekstila materiāla stiprību novērtē ņemot vērā arī tā blīvumu, jo materiāla blīvums ietekmē tā stiprības rādītājus 
tādēļ tiek noteikts materiāla laukuma svars (svars uz laukuma vienību) saskaņā ar LVS EN ISO 9864 testa metodi.

Ģeotekstila materiāla stiprības klases (attiecas uz neaustiem paklāja tipa materiāliem)
P11. tabula (informatīvi-pielietojamo ceļa būvēs ģeosintētikas materiālu novērtējuma raksturošanai)

Hidrauliskā drošība (attiecas uz neaustiem paklāja tipa materiāliem)
P12. tabula (informatīvi-izbūves vietas hidroloģiskās situācijas raksturošanai)

Ģeotekstila materiāla 
stiprības klase (CBR)

CBR statiskās pārduršanas stiprība (x-s)
(noteikts pēc LVS EN ISO 12236 testa metodes)

Materiāla svars uz laukuma vienību (x)
(noteikts pēc LVS EN ISO 9864 testa metodes)

1 ≥ 500 N (≥ 0,5 kN) ≥ 80 g/m²

2 ≥ 1000 N (≥ 1,0 kN) ≥ 100 g/m²

3 ≥ 1500 N (≥ 1,5 kN) ≥ 150 g/m²

4 ≥ 2500 N (≥ 2,5 kN) ≥ 250 g/m²

Veicot ģeotekstila materiāla izvēli (atlasi), ir jāņem vērā arī tādi faktori, kas ir saistīti ar būvējamās konstrukcijas hidraulisko drošību.

Gadījums Situācijas apraksts

1 Zema ūdens plūsma, vienpusējā notece un zems hidrauliskais slīpums

2 Zema mainīga noteces plūsma un vidēji vienpusēja krītoša notece

3
Vienpusēja koncentrēta pieplūde un liela savstarpējā pieplūde, kā arī tad, ja rodas nelabvēlīga ietekme uz filtru, piem., tā iziešana 
no ierindas, kas var ietekmēt būvi/celtni, ceļa konstrukciju utt., izraisot blakus parādības, piem., negatīvas sekas būvkonstrukcijas 
elementos, kā arī kopumā izraisot negatīvas sekas uz būvkonstrukcijas struktūru.
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P10. tabula (informatīvi-ģeotekstila materiāla raksturošanai)
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Vairums gadījumos ceļu būves vietas hidroloģiskās situācijas raksturojums atbilst hidrauliskās drošības 1. gadījumam. Neausto 
ģeotekstilu materiālu gadījumā piemēro sekojošas prasības: 0,06 mm ≤ O₉₀ ≤ 0,20 mm (kur O₉₀ ir ģeotekstila materiāla raksturīgais 
atvēruma lielums/izmērs, kas ir nosakāms pēc LVS EN ISO 12956 testa metodes), kā arī materiāla filtrācijas koeficientam ir jābūt 
kf ≥ 1x10ˉ⁴ m/s, kas atbilst ģeotekstila materiāla šādam rādītājam ūdens caurlaidībai perpendikulāri plaknei bez slodzes VIH50, 
kas ir nosakāms pēc LVS EN ISO 11058 testa metodes.

Ja vietējie hidroloģiskās situācijas apstākļi atbilst 2. un 3. gadījumā aprakstītājām hidrauliskās drošības prasībām (detalizētāku 
informāciju par 2. un 3. gadījumu skatīt, P11. tabulā), šajā gadījumā būvprojektā paredzamais izbūves vietas risinājums ir jāpamato 
un papildus ir jāiesniedz pierādāms dokumentāli pamatos risinājums, kas apliecina to.

Neaustā ģeotekstila paklāja tipa materiāls drenāžas sistēmās tiek izmantots, kā filtrējošs slānis
Zemvirsmas ūdeņu pazemināšana ar drenāžas cauruļvadu sistēmu 

(drenāžas tranšejas līnija)
No ierakuma nogāzēm virsmas ūdens novadīšanu un zemvirsmas 

ūdens pazemināšana ar drenāžas cauruļvadu sistēmu

  

Kur:
1- perforēta drenāžas caurule TP (360°) veids;
2- rupjgraudains birstošs grunts materiāls;
3- neausts paklāja tipa ģeotekstila materiāls*,
    pēc LVS EN 13252+A1pielietojums: F+S
    (filtrācijai un atdalīšanai);
4- smalkgraudainas grunts materiāls.
*- Ģeotekstila materiālā raksturlielumi ir atkarīgi no izvirzītājām ūdens 
caurlaidības (VIH50) prasībām pret to būvprojektā.

Kur:
1- perforēta drenāžas caurule TP (360°) veids;
2- rupjgraudains birstošs grunts materiāls;
3- neausts paklāja tipa ģeotekstila materiāls*, pēc LVS EN 13252+A1 
     pielietojums:
     F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
4- blīvējoša (hermetizējoša) rakstura apvalka tipa membrāna;
5- augšējās nogāzes segums zālāja velēnojums;
P- zemvirsmas ūdens pieplūde (pie tece).
*- Ģeotekstila materiālā raksturlielumi ir atkarīgi no izvirzītājām ūdens 
caurlaidības (VIH50) un stiprības klases (CBR statiskās pārduršanas stiprības) 
prasībām pret to būvprojektā.

Neaustā ģeotekstila paklāja tipa materiāls tiek izmantots, kā filtrējošs un atdalošs slānis (starpslānis)
Virsmas ūdeņu noteces pārtveršana un zemvirsmas ūdeņu 

pazemināšana zem ceļa ar drenāžas cauruļvadu sistēmu
Virsmas ūdeņu filtrācijas drenāžas treilervadu (kombinētā) sistēma

  

Kur:
1- perforēta drenāžas caurule TP (360°) veids;
2- smalkgraudains grunts pamatnes apakškārtas slānis;
3- neausts paklāja tipa ģeotekstila materiāls*, pēc LVS EN 13252+A1
    pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
4- nestabili drenējošs (filtrējošs) sala aizsargkārtas grunts
    materiāla slānis;
*- Ģeotekstila materiālā raksturlielumi ir atkarīgi no izvirzītājām ūdens 
caurlaidības (VIH50) un stiprības klases (CBR statiskās pārduršanas stiprības) 
prasībām pret to būvprojektā.

Kur:
1- drenāžas maģistrālais kolektora vads UP (neperforēts) veids;
2- saistīgs (kohezīvs) viendabīgs grunts materiāls;
3- neausts paklāja tipa ģeotekstila materiāls*, pēc
    LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
4- perforēta drenāžas caurule TP (360°) veids;
5- nestspējīgs birstošs grunts materiāls;
6- piem., pamatnes apakškārtas slānī zemas (vājas) nestpējas   
     smalkgraudainas grunts materiāls;
*- Ģeotekstila materiālā raksturlielumi ir atkarīgi no izvirzītājām ūdens 
caurlaidības (VIH50) un stiprības klases (CBR statiskās pārduršanas stiprības) 
prasībām pret to būvprojektā.






























































Neaustā ģeotekstila paklāja tipa materiāla tipveida risinājuma piemēri ceļa būvju 
drenāžas sistēmās

Drenāžas grunts filtrs ar drenāžas cauruļvadu

Atdalošais slānis (separācijas starpslānis) starp pamatu un 
nestabili filtrējošu (drenējošu) salizturīgo grunts materiālu

Filtrējošs (drenējošs) virsmas slānis ar drenāžas cauruļvadu gar ceļa malu

Virsmas ūdeņu filtrējoša (drenējoša) sistēmā ar drenāžas cauruļvadu gar ceļa malu
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Ceļa seguma konstrukcijas drenējoša kārta un nesošā slāņa pamatnes pamata kārta

Nosusināšanai parasti izmanto ar saistvielām neapstrādātu nesošo kārtu. No nosusināšanas tehniskā aspekta ūdens 
caurlaidīgākās kārtas ir labākas nekā mazāk caurlaidīgās. Lietojot zemes klātnei, ūdens maz caurlaidīgu materiālu, lai izvairītos no 
ceļa bojājumiem, nesošajai kārtai ceļa segumā jāparedz īpaši pasākumi.
Sala aizsargkārta autoceļu (ielu) segas konstrukcijas ietvaros pilda vairākas funkcijas. Tā aizsargā pret sala iedarbību un tai, kā 
apakšējai nesošajai kārtai, ir arī slodzes sadalītājas funkcija. Pateicoties izteikti graudveidīgajai struktūrai, tai piemīt drenējošas 
kārtas funkcija.
Ūdens caurlaidība ir nodrošināta, ja grunts minerālmateriālu maisījumam iebūvētā stāvoklī ūdens caurlaidība (filtrācijas koeficientam 
vertikālā virzienā) ir jābūt: kf ≥ 1 x 10ˉ⁵ m/s (kf ≥  1 m/dnn).
Sala aizsargkārtas nosusināšanai uzbērumos var būt mērķtiecīgi no salizturīga materiāla veidoto kārtu vietā, kuras sniedzas līdz 
uzbēruma nogāzei, zem nomalēm iebūvē (izbūvē) drenāžas caurules.
Īpaši tas jāapsver:

• ja sala aizsargkārtā nonāk daudz ūdens, piemēram, bruģa segumos;
• relatīvi zemās vietās ar augstu gruntsūdens līmeni (GŪL);
• ja ir ļoti blīvs zemes klātnes grunts materiāls;
• ja uzbēruma grunts uzsūc daudz ūdens;
• ja zemas temperatūras ir bieža un ilgstoša parādība (piem., III sala zona);
• GŪL pazemināšana zem ceļa.

Vietās, kur gruntsūdens līmenis pastāvīgi vai periodiski turas apkārtējās virsmas līmenī, jāparedz gruntsūdens līmeņa (GŪL) 
pazemināšanas drenāža.

Drenējošai kārtai jābūt caurlaidīgākai nekā virs tās esošai sala aizsargkārtai un grunts kārtai; tai, attiecībā pret abām pārējām, 
jābūt stabili filtrējošai. Tādēļ tā jāveido vairākās pakāpēs. Šī drenējošā kārta nedrīkst būt aprēķināta, ievērtējot sala aizsargkārtas 
biezumu. Tā jāveido atbilstoši vietējiem apstākļiem. Minimālais biezums 50 cm.















Tipveida risinājuma piemērs gruntsūdens līmeņa (GŪL) pazemināšanai

Kur:
1- 360° pilnībā perforēta drenāžas caurule;
2- neausts paklāja tipa ģeotekstila materiāls*, pēc
    LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S
   (filtrācijai un atdalīšanai);
3- birstošs grunts filtra materiāls;
     GWLmax- maksimālais gruntsūdens līmenis;
*- Ģeotekstila materiālā raksturlielumi ir atkarīgi no izvirzītājām ūdens 
caurlaidības (VIH50) un stiprības klases (CBR statiskās pārduršanas stiprības) 
prasībām pret to būvprojektā.

Drenāžas Izbūve ierakuma nogāzes

Ierakumu nogāzes drenāžas uzdevums ir pārtvert un novadīt no nogāzes plūstošo ūdeni, aizsargājot no tā zemes klātni. 
Vienlaicīgi tas novērš ierakuma eroziju vai izskalošanos. Nogāžu slīpums jānosaka atkarībā no filtra materiāla iekšējās berzes 
pretestības un ūdens (plūsmas) spiediena. Kārtas biezums atkarīgs no vietējiem apstākļiem, grunts bīdes pretestības, slodžu 
prasībām un novadāmā ūdens daudzuma. Tomēr arī šeit kārtas biezums nedrīkstētu būt mazāks ≥50 cm. Uzbēruma drenējošo 
kārtu, ir jānodrošina pret virsmas ūdens iekļūšanu ar blīvu augsnes kārtu un zālienu.


























Tipveida risinājuma piemērs nogāzei ar drenējošo kārtu un drenāžas grāvi

Kur:
1- 360° pilnībā perforēta drenāžas caurule;
2- piem., plastmasas tekne, kā atdalošais ūdens necaurlaidīgais
    starpslānis;
3- birstošs grunts filtra materiāls;
4- nogāzes segums zālāja velēnojums;
N- nesasalst.

Gultnei ar plastmasas veida izolācijas joslu
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Drenējošā atbalstsiena

Drenējošā atbalstsiena ir vertikāla drenējoša kārta, kuru visbiežāk iebūvē ierakuma vai uzbēruma nogāzē, lai palielinātu nogāzes 
stabilitāti samazinot ūdens spiedienu. Atbalstsiena var būt, piemēram, no šķembām, grants, ūdenscaurlaidīga betona, jo tai 
papildus ir balsta funkcija. Veicot materiāla izvēli, ir jāņem vērā tāds faktors kā iespējamā aizsērēšanās.
Ja noslīdējumi ir jau sākušies, atbalstsienai jāsniedzas līdz noslīdējuma apakšai. Attālums starp drenējošām atbalstsienām 
apmēram ir 10 līdz 20 m. Drenējošā atbalstsiena parasti tiek veidota ar drenāžas cauruli apakšā. Minimālais atbalstsienas 
platums ir 1,2 m. Savākto ūdeni pa drenāžas cauruļvadu novada tālāk līdz kolektoram. Drenējošā atbalstsiena jāaizsargā no 
virszemes ūdens.

Dziļdrenāža

Dziļdrenāža nodrošina autoceļa (ielas) konstrukciju pret ūdeņiem, kas pieplūst no sāniem. To izvieto paralēli vai perpendikulāri 
ierakumam un tā pārsvarā kalpo dziļāku slāņu nosusināšanai. Tās izmēri ir atkarīgi no gruntsūdeņu vadošo slāņu dziļuma un 
novadāmā ūdens daudzuma. Dziļdrenāža jāsavieno ar drenāžas kolektoru, kurš savākto ūdeni novada tālāk. Dziļdrenāžas 
minimālais platums, ja lietots grunts materiāla filtru un drenāžas cauruli, ir 1,0 m. Dziļdrenāžas virspusi nosedz ar ≥20 cm biezu, 
blīvas augsnes kārtu un apsēj ar zāli, lai aizkavētu virszemes ūdens iekļūšanu.


















 


























 

 















 













Tipveida risinājuma piemērs drenējošai atbalstsienai ar drenāžas grāvi

Tipveida risinājuma piemērs dziļdrenāžai

Kur:
1- 360° pilnībā perforēta drenāžas caurule;
2- piem., plastmasas tekne, kā atdalošais ūdens necaurlaidīgais
    starpslānis;
3- birstošs grunts filtra materiāls;
4- nogāzes segums zālāja velēnojums;
5- balsta kodols, piem., graudains porbetons - ūdeni caurlaidošs;
6- neausts paklāja tipa ģeotekstila materiāls*, pēc 
     LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
N- noslīdējuma līnija nesasalst.
*- Ģeotekstila materiālā raksturlielumi ir atkarīgi no izvirzītājām 
ūdens caurlaidības (VIH50) un stiprības klases (CBR statiskās 
pārduršanas stiprības) prasībām pret to būvprojektā.

Kur:
1- 360° pilnībā perforēta drenāžas caurule;
2- birstošs rupjgraudains grunts filtra materiāls, piem., grants;
3- neausts paklāja tipa ģeotekstila materiāls*, pēc 
     LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
4- birstošs smalkgraudains grunts filtra materiāls, piem., smilts;
5- nogāzes segums zālāja velēnojums;
UD- ūdeni nesošs slānis.
*- Ģeotekstila materiālā raksturlielumi ir atkarīgi no izvirzītājām 
ūdens caurlaidības (VIH50) un stiprības klases (CBR statiskās 
pārduršanas stiprības) prasībām pret to būvprojektā.

Gultnei ar plastmasas veida izolācijas joslu
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Drenāžas izbūves tipveida risinājuma piemērs celiņu būvniecībā bez satiksmes 
transporta slodzes

Piem., gājēju ietvju, trotuāru un veloceliņu utt.,

D1. variants ar LP (180°±10°) vai MP (≥120°) veida daļēji perforēto drenāžas cauruli 
un D2. variants ar TP (360°) veida pilnībā perforēto drenāžas cauruli
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Apzīmējumi:
1- veloceliņš;
2- gājēju celiņš (blakus lielceļam, šosejai);
3- sala aizsargkārtas grunts materiāla slānis;
4- *hidrotehniskais ģeotekstila paklājs, pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
5- grunts filtra materiāls, piem., grants ar frakcijas izmērs 8/16 mm;
6- pamatnes pabērums, piem., smilts (attiecas tikai uz D1. variantu).
TP (360°) veida pilnībā perforēta drenāžas caurule:
     a- bez ģeotekstila/tekstila filtra materiāla pārklājuma (attiecas tikai uz D2. variantu);
     b- ar (ģeotekstila/tekstila filtra materiāla pārklājumu)** nosedzot cauruli pa visu tās aploci (attiecas tikai uz D2. variantu).
**- pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);

*- Minimālās prasībās neaustajam paklāja tipa hidrotehniskajam ģeotekstila materiālam:
• CBR statiskās pārduršanas stiprības klase 3, kas atbilst ≥1,5 kN, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 12236 testa metodi;
• Svars uz laukuma vienību ≥150 g/m², nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 9864 testa metodi;
• Maksimāli raksturīgais atvēruma izmērs 0,06 mm≤O₉₀≤0,2 mm, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 12956 testa metodi;
• Ūdens caurlaidība VIH50, kf ≥1x10ˉ⁴ m/s, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 11058 testa metodi;
• Biezums pie 2 kPa ≥1,5 mm, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 98631 testa metodi.
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Drenāžas izbūves tipveida risinājuma piemērs satiksmes ceļu būvniecībā ar satiksmes transporta slodzi

Piem., autoceļu būvniecībā variants - A. vai B.

D1. variants ar LP (180°±10°) vai MP (≥120°) veida daļēji perforēto drenāžas cauruli 
un D2. variants ar TP (360°) veida pilnībā perforēto drenāžas cauruli
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Apzīmējumi:
1- *hidrotehniskais ģeotekstila paklājs, pēc 
      LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S
      (filtrācijai un atdalīšanai);
A. variants
2- grunts filtra materiāls, piem., grants ar  
     frakcijas izmērs 16/32 mm;
B. variants
2- grunts filtra materiāls, piem., grants ar 
    frakcijas izmērs 8/16 mm;
3- pamatnes pabērums, piem., smilts (attiecas 
     tikai uz D1. variantu).
TP (360°) veida pilnībā perforēta drenāžas caurule:
      a- bez ģeotekstila/tekstila filtra materiāla 
      pārklājuma (attiecas tikai uz D2. variantu);
      b- ar (ģeotekstila/tekstila filtra materiāla 
      pārklājumu)** nosedzot cauruli pa visu tās 
      aploci (attiecas tikai uz D2. variantu).
**- pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S 
(filtrācijai un atdalīšanai);

*- Minimālās prasībās neaustajam paklāja tipa 
hidrotehniskajam ģeotekstila materiālam:

• CBR statiskās pārduršanas stiprības klase 3, kas 
  atbilst ≥1,5 kN, nosakāms saskaņā ar 
  LVS EN ISO 12236 testa metodi;
• Svars uz laukuma vienību ≥150 g/m², nosakāms 
  saskaņā ar LVS EN ISO 9864 testa metodi;
• Maksimāli raksturīgais atvēruma izmērs 
  0,06 mm≤O₉₀≤0,2 mm, nosakāms saskaņā ar 
  LVS EN ISO 12956 testa metodi;
• Ūdens caurlaidība VIH50, kf ≥1x10ˉ⁴ m/s, 
  nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 11058 testa 
  metodi;
• Biezums pie 2 kPa ≥1,5 mm, nosakāms saskaņā 
  ar LVS EN ISO 98631 testa metodi.
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*- Minimālās prasībās neaustajam paklāja tipa 
hidrotehniskajam ģeotekstila materiālam:

• CBR statiskās pārduršanas stiprības klase 3, kas 
  atbilst ≥1,5 kN, nosakāms saskaņā ar 
  LVS EN ISO 12236 testa metodi;
• Svars uz laukuma vienību ≥150 g/m², nosakāms 
  saskaņā ar LVS EN ISO 9864 testa metodi;
• Maksimāli raksturīgais atvēruma izmērs 
  0,06 mm≤O₉₀≤0,2 mm, nosakāms saskaņā ar 
  LVS EN ISO 12956 testa metodi;
• Ūdens caurlaidība VIH50, kf ≥1x10ˉ⁴ m/s, 
  nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 11058 testa 
  metodi;
• Biezums pie 2 kPa ≥1,5 mm, nosakāms saskaņā 
  ar LVS EN ISO 98631 testa metodi.

Drenāžas izbūves tipveida risinājuma piemērs lidostas teritoriju nosusināšanas 
sistēmu būvniecībā

Piem., kombinētā nosusināšanas drenāžas sistēma ar rīdeļtekņu - līnijas veda kanālu drenāžas sistēmu

Redeļtekņu - līnijas veda kanālu drenāžas sistēmu parasti izbūvē ceļu sadalošās joslā, kā arī ielās un laukumos ar nepietiekami 
slīpu virsmu.

Drenāžas sistēma uz pacelšanās un nolaišanās skrejceļiem novada lieko virsmas ūdeni, kas var kavēt lidmašīnu satiksmi.

D1. variants ar LP (180°±10°) vai MP (≥120°) veida daļēji perforēto drenāžas cauruli un D2. variants ar TP (360°) 
veida pilnībā perforēto drenāžas cauruli
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Apzīmējumi:
1- *hidrotehniskais ģeotekstila paklājs,
      pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums:
      F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
2- grunts filtra materiāls, piem., grants
     ar frakcijas izmērs 8/16 mm;
3- pamatnes pabērums, piem., smilts (attiecas 
     tikai uz D1. variantu).
TP (360°) veida pilnībā perforēta drenāžas caurule:
      a- bez ģeotekstila/tekstila filtra materiāla 
      pārklājuma (attiecas tikai uz D2. variantu);
      b- ar (ģeotekstila/tekstila filtra materiāla 
      pārklājumu)** nosedzot cauruli pa visu tās 
      aploci (attiecas tikai uz D2. variantu).
**- pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S 
(filtrācijai un atdalīšanai);
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Drenāžas izbūves tipveida risinājuma piemērs tuneļu būvniecībā

Piem., dzelzceļu tuneļu būvniecībā
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Pamata plātnes šķērsgriezums

Apzīmējumi:
1- teorētiskā tuneļa robeža;
2- inžekcijas betonts (torkrētbetonts);
3- tuneļa izolējošs blīvums;
4- tuneļa iekšējā velve;
5- tuneļa velves pamata atbalsta balsts;
6- tuneļa ārējā pamata plātne;
7- paklāja tipa filtrs no ģeotekstila materiāla, pēc LVS EN 13252+A1
    pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);
8- ūdeni caurlaidošs graudains porbetons;
9- tuneļa iekšējais apvalks;
10- paklāja tipa drenējošais slānis no ģeokompozīta materiāla
      (biezums 5 mm).

MP (≥120°) veida daļēji perforētas drenāžas caurules izbūves iespējamie risinājuma varianti-
porbetona filtrā:
     a- bez filtra materiāla pārklājuma;
     b- ar (ģeotekstila filtra materiāla pārklājumu)* nosedzot tikai caurules      
         perforēto daļu;
     c- ar (ģeotekstila filtra materiāla pārklājumu)* nosedzot cauruli pa visu 
         tās aploci.
*- pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);

TP (360°) veida pilnībā perforētas drenāžas caurules izbūves iespējamie risinājuma varianti-
porbetona filtrā:
     a- bez filtra materiāla pārklājuma;
     b- ar (ģeotekstila filtra materiāla pārklājumu)* nosedzot cauruli pa visu 
         tās aploci.
*- pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums: F+S (filtrācijai un atdalīšanai);

No ceļiem novadīto virsmas ūdens noteku iesūcināšana gruntīs

No autoceļa (ielas) virsmas notekošais ūdens caur iesūcināšanas būvēm tiek novadīts gruntsūdeņos vai pa ūdens savācējierīcēm, 
piemēram, ovālteknēm (ievalkām), grāvjiem, drenāžas cauruļvadiem un citām būvēm līdz atklātiem ūdeņiem.
Ja esošās ūdenskrātuves papildu ūdens daudzuma uzņemšanai nav piemērotas, tad ar virsmas ūdens savākšanas vai 
iesūcināšanas būvēm, vai, atsevišķos gadījumos, paplašinot esošās ūdenskrātuves, jānodrošina nekaitīga ūdens novadīšana.
Projektējot un izbūvējot jaunas ūdens novadsistēmas būves vai paplašinot esošās, jāņem vērā ainavas un vides aizsardzības 
prasības. Ainavu aizsargājošie pasākumi un piemēroti stādījumi nedrīkst ierobežot novadgrāvju caurlaides spēju.
Ja to pieļauj vietējie apstākļi un gruntis, virsmas ūdeni, kuru novada no autoceļu (ielu) virsmām, var iesūcināt. Bieži jau tas fakts, 
ka tuvākajā apkārtnē nav nevienas ūdens tilpnes liecina par to, ka gruntis ir filtrējošas. Nepieciešamības gadījumā jāveic grunts 
filtrācijas īpašību pārbaude.

PI
EL

IK
UM

S



195POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Līdzās izdevīgākām izbūves un ekspluatācijas izmaksām, ielu notekūdeņu iesūcināšanai parasti piemīt arī ūdens 
saimnieciskas un ekoloģiskas priekšrocības:

• iesūcināšana bagātina gruntsūdeņus;
• iesūcināšanas gaitā notekūdeņus īpaši labi attīra augsnes auglīgā kārta;
• netiek izmantotas esošās ūdenstilpes, līdz ar to tiek panākta izvairīšanās no iejaukšanās dabiskajos procesos.

Ciktāl novadāmais ūdens nav uzsūcies apkārtnes augsnes nelīdzenumos, atkarībā no vietējiem apstākļiem, iesūcināšanai var 
izmantot iesūcināšanas ievalkas, iesūcināšanas tilpnes un iesūcināšanas akas.

Grunšu graudainības un ūdens caurlaidības klasifikācija
P13. tabula (Informatīvi- grunšu graudainības un ūdens caurlaidības klasifikācijas raksturošanai)

              0,002 mm                                0,063 mm                                       2,0 mm                                                  63 mm
M P-MS S GR-O A

Māls
Putekļi-mālsmilts Smilts Grants-oļi

AkmeņiS
(smalki)

V
(vidēji rupji)

R
(rupji)

S
(smalka)

V
(vidēji rupja)

R
(rupja)

S
(smalka)

V
(vidēji rupja)

R
(rupja)

Smalkas daļiņas. Daļiņu izmēru vizuāli noteikt nevar. 
Novērtē, veicot hidrometrisko analīzi vai citas speciālās 
pārbaudes.

Rupjas daļiņas. Daļiņu izmēru var noteikt vizuāli, bet, lai noteiktu precīzi, testē granulometrisko sastāvu.
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Cauri izsijātā m
ateriāla daudzum

s (svars, %
)

Grunts daļiņu (grauda) izmērs d, mm

Filtrācijas koeficients (kf)

Caurlaidību nosaka ar infiltrācijas provēm

N ND D

12
1 x 10-9

5
1 x 10-4

7
1 x 10-5

12
8,6 x 10-5

5
8,64

7
8,6 x 10-1

11
1 x 10-9

4
1 x 10-4

6
1 x 10-5

11
8,6 x 10-5

4
4,3 x 10

6
4,32

10
1 x 10-8

3
1 x 10-3

10
8,6 x 10-4

3
8,6 x10

9
1 x 10-7

2
1 x 10-3

9
8,6 x 10-3

2
6 x 102

8
1 x 10-6

1
1 x 10-2

8
8,6 x 10-2

1
2,6 x 103

kf=
m/s

m/dnn

Iesūcināšanas būvēm jābūt pietiekamam ūdeni uzsūcošam slānim un spējai uzņemt pietiekamu ūdens daudzumu.

Turpretim gruntīm ar ūdens caurlaidību filtrācijas koeficientu kf no 1x10ˉ⁴ līdz 1x10ˉ⁵ m/s jāveic izpēte. Nepieciešamības 
gadījumā veic izmēģinājumus.
Tā kā iesūcināšanas iekārtas un būvēm parametru pamatā ņemtais notekūdeņu daudzums var tikt pārsniegts, jānoskaidro kā 
būves darbosies pie pārslodzes. Nepieciešamības gadījumā jāparedz avārijas līmeņa regulators.

Parasti šī prasība ir izpildāma, ja gruntij ūdens caurlaidība filtrācijas koeficients ir kf ≥ 1x10ˉ⁴ m/s.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Grunts materiāla klasifikācija

Grunti var iedalīt trīs tipos: graudaina (granulometriskā) nesaistīga, respektīvi birstoša, saistīga un organiska. Katrā no tām ir 
apakšgrupas, kuras graudainam (granulometriskajam) materiālam ir atkarīgas no daļiņu izmēra un frakcionējuma (tā sastāva), 
bet saistīgam grunts materiālam – no tā plastiskuma līmeņa. Grunts materiāla atlases kritēriji un tā piemērotību izmantošanai 
tranšejā, kā atpakaļ beramo grunts materiālu (pildmateriālu) ir sniegti zemāk redzamajās tabulās, kas ir sadalītas pa grunts 
materiāla grupām no G1 ÷ G4.

Grunts grupu (raksturojums) specifikācija G1 ÷ G4 ir izveidota saskaņā ar ATV-DVWK darblapu A 127 un LVS CEN/TR 1046 A. pielikuma A1.tabulu
1. grupa: Nesaistīgas gruntis - G1

P14. tabula (Informatīvi- G1 grupas grunšu raksturošanai)

Grunts grupa: G1 – nesaistīgas gruntis saskaņā ar ATV-DVWK darblapu A 127 un LVS CEN/TR 1046 A. pielikuma A1.tabulu

G
ru

nt
s 

ti
ps

#
Grunts 

materiāla 
apzīmējumi*

Grunts 
materiāla

nosaukums

Daļiņu daudzums 
grunts materiāla 
(sastāvā) frakcijā Grunts materiāla 

raksturojums Piemērs/-i

Var izmantot
kā atpakaļ

beramo grunts 
materiālu

(pildmateriālu)
Frakcijas daļiņu 
(lielums) izmērs

≤ 0,06 mm > 2 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

G
ra

nu
lē

ta
 (g

ra
ud

ai
na

)

1

GE
(GU)

Sijāta (blīva) 
viena izmēra 
grants

≤ 5 % > 40 %

Stāva granulēšanas 
līnija sakarā ar to, ka 
grunts materiāla frakcijā 
dominē viena izmēra 
daļiņas

Sasmalcināts klints 
iezis, upes un krasta 
grants, terases lauku 
grants, morēnas 
grants, vulkāniskie 
izdedži un pelni

JĀGW

Labi frakcionēta 
grants,
grants-smilts 
maisījumi

≤ 5 % > 40 %

Nepārtraukta 
granulēšanas līnija 
ar vairākām grunts 
materiāla frakcijas daļiņu 
izmēru zonām

GI
(GP)

Periodiski (slikti) 
frakcionēti 
grants-smilts 
maisījumi

≤ 5 % > 40 %

Mainīga pakāpienveida 
granulēšanas līnija ar 
vienu vai vairākām 
izkliedētām grunts 
materiāla frakcijas daļiņu 
izmēru zonām

2

SE
(SU)

Sijāta (blīva) 
viena izmēra 
smilts

≤ 5 % ≤ 40 %

Stāva granulēšanas 
līnija skarā ar to, ka 
grunts materiāla frakcijā 
dominē viena izmēra 
daļiņas

Kāpu un sanesu 
smilts, ieleju smilts, 
gultnes baseina 
smilts, līču smilts, 
terciārā smilts

JĀSW

Labi frakcionēta 
smilts,
smilts-grants 
maisījumi

≤ 5 % ≤ 40 %

Nepārtraukta 
granulēšanas līnija 
ar vairākām grunts 
materiāla frakcijas daļiņu 
izmēru zonām Morēna smilts, 

terases lauku smilts, 
krastu smilts

SI
(SP)

Periodiski (slikti) 
frakcionēti 
smilts-grants 
slāņu maisījumi

≤ 5 % ≤ 40 %

Mainīga pakāpienveida 
granulēšanas līnija ar 
vienu vai vairākām 
izkliedētām grunts 
materiāla frakcijas daļiņu 
izmēru zonām

* - Izmantotie apzīmējumi ir aizgūti no diviem avotiem. Grunts materiāla apzīmējuma simboli, kas attēloti bez iekavām tabulas kolonnā Nr.9, atbilst 
Vācijas standartā DIN 18196 izmantotajiem grunts materiāla apzīmējumiem, bet tie kas ir attēloti apaļās iekavās (...), atbilst Lielbritānijas standartā BS 5930 
izmantotajiem grunts materiāla apzīmējumiem.
Piezīme: Ja grunts materiāla ir konstatēti dažādu grunts materiāla tipu sajaukumi, klasifikāciju veic atbilstoši dominējošajam grunts materiāla tipam.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

2. grupa: Viegli saistīgas gruntis – G2
P15. tabula (Informatīvi- G2 grupas grunšu raksturošanai)

Grunts grupa: G2 – viegli saistīgas gruntis saskaņā ar ATV-DVWK darblapu A 127 un LVS CEN/TR 1046 A. pielikuma A1.tabulu

G
ru

nt
s 

ti
ps

#
Grunts 

materiāla 
apzīmējumi*

Grunts 
materiāla

nosaukums

Daļiņu daudzums 
grunts materiāla 
(sastāvā) frakcijā Grunts materiāla 

raksturojums Piemērs/-i

Var izmantot
kā atpakaļ

beramo grunts 
materiālu

(pildmateriālu)
Frakcijas daļiņu 
(lielums) izmērs

≤ 0,06 mm > 2 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

G
ra

nu
lē

ta
 (g

ra
ud

ai
na

)

3

GU
(GM)

Dūņaina grants, 
grants-dūņu 
maisījumi, kā arī 
periodiski (slikti) 
frakcionēti 
grants-smilts-
dūņu maisījumi

5 ÷15 % > 40 %

Plaša/pārtraukumaina 
granulēšanas 
līnija ar smalku 
(smalkgraudainu) dūņu 
un nogulumu daļiņu 
izmēru grunts materiāla 
frakcijā

Sadēdēta (erozijas) 
grants, klints un 
ieleju nogāžu 
nogruvumu, 
nobirumu un 
apdrupumu ieži, 
smilšmāla grants, 
morēnu māls ar 
akmeņiem, mālaina 
grants

JĀ

GT
(GC)

Mālaina grants, 
grants-māla 
maisījumi, kā arī 
periodiski (slikti) 
frakcionēti 
grants-smilts-
māla maisījumi

5 ÷15 % > 40 %

Plaša/pārtraukumaina 
granulēšanas 
līnija ar smalku 
(smalkgraudainu) māla 
daļiņu izmēru grunts 
materiāla frakcijā

SU
(SM)

Dūņaina smilts, 
smilts-dūņu 
maisījumi, kā arī 
periodiski (slikti) 
frakcionēti 
smilts-dūņu 
maisījumi

5 ÷15 % ≤ 40 %

Plaša/pārtraukumaina 
granulēšanas 
līnija ar smalku 
(smalkgraudainu) dūņu 
un nogulumu daļiņu 
izmēru grunts materiāla 
frakcijā

Šķidra (ūdeņaina) 
plūstoša smilts, 
smilšmāls,
smilšains less
(smilšaina 
dzeltenzeme)

ST
(SC)

Mālaina smilts, 
smilts-māla 
maisījumi, kā arī 
periodiski (slikti) 
frakcionēti 
smilts-māla 
maisījumi

5 ÷15 % ≤ 40 %

Plaša/pārtraukumaina 
granulēšanas 
līnija ar smalku 
(smalkgraudainu) māla 
daļiņu izmēru grunts 
materiāla frakcijā

Smilšmāls, aluviālie 
māli, aluviāls 
merģelis

* - Izmantotie apzīmējumi ir aizgūti no diviem avotiem. Grunts materiāla apzīmējuma simboli, kas attēloti bez iekavām tabulas kolonnā Nr.9, atbilst 
Vācijas standartā DIN 18196 izmantotajiem grunts materiāla apzīmējumiem, bet tie kas ir attēloti apaļās iekavās (...), atbilst Lielbritānijas standartā BS 5930 
izmantotajiem grunts materiāla apzīmējumiem.
Piezīme: Ja grunts materiāla ir konstatēti dažādu grunts materiāla tipu sajaukumi, klasifikāciju veic atbilstoši dominējošajam grunts materiāla tipam.
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

3. grupa: Saistīgas jauktas gruntis, dūņas – G3
P16. tabula (Informatīvi- G3 grupas grunšu raksturošanai)

Grunts grupa: G3 – saistīgas jauktas gruntis saskaņā ar ATV-DVWK darblapu A 127 un LVS CEN/TR 1046 A. pielikuma A1.tabulu

G
ru

nt
s 

ti
ps

#
Grunts 

materiāla 
apzīmējumi*

Grunts 
materiāla

nosaukums

Daļiņu daudzums 
grunts materiāla 
(sastāvā) frakcijā Grunts materiāla 

raksturojums Piemērs/-i

Var izmantot
kā atpakaļ

beramo grunts 
materiālu

(pildmateriālu)
Frakcijas daļiņu 
(lielums) izmērs

≤ 0,06 mm > 2 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sa
ist

īg
a

4

GŪ Grants-dūņu 
maisījumi 15 ÷ 40 % > 40 %

Plaša/pārtraukumaina 
granulēšanas 
līnija ar smalku 
(smalkgraudainu) dūņu 
un nogulumu daļiņu 
izmēru grunts materiāla 
frakcijā

Sadēdēta (erozijas) 
grants, klints un 
ieleju nogāžu 
nogruvumu, 
nobirumu un 
apdrupumu ieži, 
smilšmāla grants, 
morēnu māls ar 
akmeņiem, mālaina 
grants

JĀ

GT Grants-māla 
maisījumi 15 ÷ 40 % > 40 %

Plaša/pārtraukumaina 
granulēšanas 
līnija ar smalku 
(smalkgraudainu) māla 
daļiņu izmēru grunts 
materiāla frakcijā

SŪ Smilts-dūņu 
maisījumi 15 ÷ 40 % < 40 %

Plaša/pārtraukumaina 
granulēšanas 
līnija ar smalku 
(smalkgraudainu) dūņu 
un nogulumu daļiņu 
izmēru grunts materiāla 
frakcijā

Smilšmāls, smilšains 
less (smilšaina 
dzeltenzeme)

ST Smilts-māla 
maisījumi 15 ÷ 40 % < 40 %

Plaša/pārtraukumaina 
granulēšanas 
līnija ar smalku 
(smalkgraudainu) māla 
daļiņu izmēru grunts 
materiāla frakcijā

Morēnu māls 
ar akmeņiem, 
morēnu merģelis ar 
akmeņiem

UL
(ML)

Neorganiskas 
dūņas, ļoti 
smalka smilts, 
klints iežu 
(akmens) 
putekļainas 
drupas, vāji 
plastiskas 
dūņas, dūņas 
vai smalka 
mālaina smilts

> 40 % -

Zema (noturība) 
stabilitāte sausā 
stāvoklī, ātra reakcija no 
neplastiska līdz viegli 
plastiskam

Less (dzeltenzeme), 
smilšmāls un smags 
putekļains smilšmāls

UM vidēji plastiskas 
dūņas > 40 % -

No zemas līdz vidējai 
(noturībai) stabilitātei 
sausā stāvoklī, lēna 
reakcija no viegli līdz 
vidēji plastiskam

Ezeru māls, gultnes 
baseina dūņas

* - Izmantotie apzīmējumi ir aizgūti no diviem avotiem. Grunts materiāla apzīmējuma simboli, kas attēloti bez iekavām tabulas kolonnā Nr.9, atbilst 
Vācijas standartā DIN 18196 izmantotajiem grunts materiāla apzīmējumiem, bet tie kas ir attēloti apaļās iekavās (...), atbilst Lielbritānijas standartā BS 5930 
izmantotajiem grunts materiāla apzīmējumiem.
Piezīme: Ja grunts materiāla ir konstatēti dažādu grunts materiāla tipu sajaukumi, klasifikāciju veic atbilstoši dominējošajam grunts materiāla tipam.

PI
EL

IK
UM

S



199POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

4. grupa: Saistīgas gruntis – G4
P17. tabula (Informatīvi- G4 grupas grunšu raksturošanai)

Grunts grupa: G4 – saistīgas gruntis saskaņā ar ATV-DVWK darblapu A 127 un LVS CEN/TR 1046 A. pielikuma A1.tabulu

G
ru

nt
s 

ti
ps

#

G
ru

nt
s 

m
at

er
iā

la
 

ap
zī

m
ēj

um
i*

Grunts materiāla
nosaukums

Daļiņu daudzums 
grunts materiāla 
(sastāvā) frakcijā Grunts materiāla 

raksturojums Piemērs/-i

Var izmantot
kā atpakaļ

beramo grunts 
materiālu

(pildmateriālu)

Frakcijas daļiņu 
(lielums) izmērs

≤ 0,06 mm > 2 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sa
is

tī
ga

4

TL Vāji plastiski māli > 40 % -

No vidējās līdz augstai (noturībai) 
stabilitātei sausā stāvoklī, bez 
reakcijas līdz lēnai reakcijai no 
vāji līdz vidēji plastiskam

Aluviāls merģelis, 
slokšņu māls

JĀTM Vidēji plastiski māli > 40 % -
Augsta (noturība) stabilitāte 
sausā stāvoklī, bez reakcijas 
vidējs plastiskums

Less, gultnes baseina 
māls, Kaupera 
merģelis

TA
(CL)

Izteikti plastiski māli, 
neorganiskie māli > 40 % -

Ļoti augsta (noturība) stabilitāte 
sausā stāvoklī, bez reakcijas 
izteikts plastiskums

Kamera māli, 
devona, kvartāra, 
juras laikmeta māli, 
kaolinītu, illītu, 
montmorilonītu māli

O
rg

an
is

ka

5

OU
(OL) Organiskās dūņas un 

organiskie dūņu māli > 40 % -

Vidēja (noturība) stabilitāte 
sausā stāvoklī, no lēnas līdz ātrai 
rekcijai no vāja līdz vidējam 
plastiskumam

Jūras kaļķa 
nogulumi, ezeru 
merģelis, diatomeju 
(infuzoriju) zeme 
(diatomīti), virsējās 
augsnes kārtas slānis 
(melnzeme)

NĒ

OT
Organiskie māli, 
māli ar organiskiem 
piemaisījumiem

> 40 % -
Augsta (noturība) stabilitāte 
sausā stāvoklī, bez reakcijas no 
vidēji līdz augstam plastiskums

Nogulumu 
nogulsnes, māls, 
Dubļi, smilšmāls

OH

Rupji šķiedrainas 
jauktas augsnes ar 
humusu saturošiem 
piemaisījumiem

≤ 40 % -

Parasti satur tumšas krāsas augu 
valsts organiskos piemaisījumus 
ar trūdējuma smaku, karsējot 
zudumi (karsēšanas zudumi) no 
masas apmēram 20 %

Augsnes aramkārtas 
virskārta

OK

Rupji šķiedrainas 
jauktas karbonāta 
(kaļķainas) augsnes 
ar (akmeņiem) silīcija 
ieslēgumiem, jauktas 
smalkšķiedrainas 
augsnes ar 
humusa un kaļķa 
piemaisījumiem

≤ 40 % -

Nesatur augu valsts organiskos 
piemaisījumus ar gaiši spilgtu 
nokrāsu, vieglu svaru un augstu 
porainību, vai arī ar augu un 
neaugu valsts organiskiem 
piemaisījumiem, trūdējuma 
smaku, vieglu svaru un augstu 
porainību

Virsējā aramkārtas 
slāņa augsnes, 
kaļķaina (karbonāta) 
smilts, tufa smilts

6

HN
HZ
(Pt)

Kūdra un cita augsti 
organiskā augsne - -

maz sadalījusies no
(10 % ÷ 20 %) līdz ļoti labi 
sadalījusies
(vairāk par 50 %) kūdra, 
šķiedraina, no brūnas līdz melnai 
krāsai

Kūdra, zāļu purva 
kūdra, sūnu purva 
kūdra

NĒ(F) Dubļi - - Nosēdu, kas bieži nogulsnējas ar 
smilti/mālu/kaļķi, ļoti mīkstas Dubļi

UA

Dūņas, dubļi, glemi ar
svešs vielu pildījuma 
piemaisījumiem - - -

Atkritumi, sārņi, 
izdedži, atkrituma 
vielas, būvgružu, 
dažādi celtniecības 
atkritumi, ražošanas 
industriālie atkritumu

* - Izmantotie apzīmējumi ir aizgūti no diviem avotiem. Grunts materiāla apzīmējuma simboli, kas attēloti bez iekavām tabulas kolonnā Nr.9, atbilst 
Vācijas standartā DIN 18196 izmantotajiem grunts materiāla apzīmējumiem, bet tie kas ir attēloti apaļās iekavās (...), atbilst Lielbritānijas standartā BS 5930 
izmantotajiem grunts materiāla apzīmējumiem.
Piezīme: Ja grunts materiāla ir konstatēti dažādu grunts materiāla tipu sajaukumi, klasifikāciju veic atbilstoši dominējošajam grunts materiāla tipam. PI
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Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Tranšejas aizpildīšanai (aizbēršanai) var izmantot izrakto grunts materiālu, kā atpakaļ beramo grunts materiālu, ja tas atbilst 
LVS CEN/TR 1046 standartā A. pielikuma A.1 tabulā izvirzītajām prasībām pret atpakaļ beramo grunts materiālu. Grunts materiāla nepieciešamā 
sablīvēšanas pakāpe ir atkarīga no izmantojamā tranšejas aizpildīšanai izvēlētā grunts materiāla, kā arī no tā vai cauruļvada tīkla 
trase tiks izbūvēta zonā ar satiksmes slodzi vai bez satiksmes slodzes, tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu nepieciešamo stiprību un 
stabilitāti izbūvējamai cauruļvada tīkla trasēs konstrukcijai tās ekspluatācijas laikā. Saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta 5.1.6.5. punktu 
iesaka izvēlēties zonās ar satiksmes slodzi sablīvēšanas klasi W un zonās bez satiksmes slodzes sablīvēšanas klasi M. Grunts 
materiāla sablīvēšanas klase tiek noteikta pēc standarta Proktora blīvuma (SPD). Zemāk P18. tabulā ir parādīts sablīvēšanas 
klasēm atbilstošs standarta Proktora blīvums (SPD) pēc grunts materiāla grupām.

Grunts materiāla sablīvēšanas darbus tranšejā veikt saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standartā 6. tabulā izvirzītajām prasībām.
Rekomendācijas un ieteikumus, kā sasniegt un izvēlēties atbilstošu sablīvēšanas darbu metodi, lai sasniegtu atbilstošu 
sablīvēšanas klasi, skatīt LVS CEN/TR 1046 standarta 5.1.6.4. punktā.
Sablīvēšanas (blietēšanas) darbu kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta 5.1.7. punktā izvirzītajām prasībām.

P18. tabula (Informatīvi- standarta Proktora blīvuma (SPD) un sablīvēšanas klašu raksturošanai pēc grunts materiāla grupām)

P19. tabula (Informatīvi- grunts materiālu grupu fizikāli-mehānisko īpašību raksturošanai pie dažādām sablīvēšanas pakāpēm)

Sablīvēšanas klases

Tranšejas aizbēršanā izmantojamā grunts pildmateriāla (materiāla) grupa
(saskaņā ar LVS CEN/TR 1046 standarta A. pielikuma grunts klasifikatoru)

G4 G3 G2 G1

SPD, % SPD, % SPD, % SPD, %

N (nav) 75 ÷ 80 79 ÷ 85 84 ÷ 89 90 ÷ 94

M (vidēja) 81 ÷ 89 86 ÷ 92 90 ÷ 95 95 ÷ 97

W (laba) 90 ÷ 95 93 ÷ 896 96 ÷ 100 98 ÷ 100

Standarta Proktora blīvums (SPD) noteikts saskaņā ar DIN 18127 standartu, kas atbilst LVS EN 13286-2 standartam.
Kur:
G1 – nesaistīgs grunts materiāls (piem., smilts, grants);
G2 – viegli saistīgs grunts materiāls (piem., saistīga smilts, gants);
G3 – saistīgs jaukts grunts materiāls (piem., rupjā smilts);
G4 – saistīgs grunts materiāls (piem., māls).

Grunts materiālu grupu fizikāli-mehāniskās īpašības (deformācijas/elastības modulis) pie dažādām sablīvēšanas pakāpēm, kas ir 
izteiktas pēc standarta Proktora blīvuma (SPD), skatīt P19. tabulā.

Grunts 
materiāla 

grupa

Grunts 
materiāla 
blīvums
γ, kN/m³

Grunts 
materiāla 
Iekšējais 

berzes leņķis
φ, °

Grunts materiāla deformācijas (elastības) modulis EB, (N/mm² = MPa),
pie sablīvēšanas pakāpes pēc standarta Proktora blīvuma (SPD), %

SPD 85 % SPD 90 % SPD 92 % SPD 95 % SPD 97 % SPD 100 %

G1 20 35 2,0 6 9 16 23 40

G2 20 30 1,2 3 4 8 11 20

G3 20 25 0,8 2 3 5 8 13

G4 20 20 0,6 1,5 2 4 6 10
Standarta Proktora blīvums (SPD) noteikts saskaņā ar DIN 18127 standartu, kas atbilst LVS EN 13286-2 standartam.
Kur:
G1 – nesaistīgs grunts materiāls (piem., smilts, grants);
G2 – viegli saistīgs grunts materiāls (piem., saistīga smilts, gants);
G3 – saistīgs jaukts grunts materiāls (piem., rupjā smilts);

G4 – saistīgs grunts materiāls (piem., māls).

Piezīme: Tabulā ir norādītas grunts materiālu vidējās vērtības.
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Blīvējamā grunts pildmateriāla slāņa kārtas biezuma un gājienu daudzuma (ciklu) nosacījumi drenāžas cauruļu un aku izbūvē 
tranšejā, lai sasniegtu nepieciešamo grunts pildmateriāla sablīvēšanas pakāpi ņemot vērā izvēlēto izbūves stadijā sablīvēšanas 
metodi (tehnisko iekārtu) šī procesa veikšanai, skatīt P20. tabulā.

P20. tabula (Informatīvi- grunts materiāla blīvēšanas darbu raksturošanai)

1. Blīvēšanas tehniku (galvenokārt izmanto tranšejas grunts materiāla pamatnes pamata blīvēšanai, kā arī blīvējot zonā ap akas pamatnes aploci)

Vibrobliete viegla < 30 kg v < 20 cm 2 ÷ 4 v < 20 cm 2 ÷ 4 x - -

vidēja 30 ÷ 60 kg o 20 ÷ 40 cm 2 ÷ 4 o 20 ÷ 30 cm 3 ÷ 4 x - -

smaga  60 ÷ 100 kg o 30 ÷ 50 cm 2 ÷ 4 o 20 ÷ 40 cm 3 ÷ 4 x - -

Eksplozijas bliete vidēja < 100 kg o 20 ÷ 40 cm 3 ÷ 4 o 20 ÷ 40 cm 3 ÷ 4 x - -

Vibroplātne viegla < 100 kg v < 20 cm 3 ÷ 5 v < 15 cm 4 ÷ 6 x - -

vidēja 100 ÷ 300 kg o 20 ÷ 30 cm 3 ÷ 5 o 15 ÷ 25 cm 4 ÷ 6 x - -

2. Blīvēšanas tehniku (izmanto tranšejas grunts materiāla blīvēšanai 1,0 m virs tranšejas pamatnes pamata, kā arī caurules zonā 1,0 m virs 
caurules virsas)

Vibrobliete
vidēja 30 ÷ 60 kg v 20 ÷ 40 cm 2 ÷ 4 v 20 ÷ 30 cm 2 ÷ 4 o 10 ÷ 30 cm 2 ÷ 4

smaga  60 ÷ 100 kg v 30 ÷ 50 cm 2 ÷ 4 v 20 ÷ 40 cm 2 ÷ 4 o 20 ÷ 30 cm 2 ÷ 4

Eksplozijas bliete vidēja < 100 kg o 20 ÷ 40 cm 3 ÷ 4 o 20 ÷ 40 cm 3 ÷ 4 o 20 ÷ 30 cm 3 ÷ 5

Vibroplātne
vidēja 100 ÷ 300 kg v 20 ÷ 40 cm 3 ÷ 5 o 20 ÷ 40 cm 3 ÷ 5 x - -

smaga  300 ÷ 750 kg v 30 ÷ 60 cm 3 ÷ 5 o 30 ÷ 50 cm 3 ÷ 5 x - -

Vibroveltnis smaga 600 ÷ 8000 kg v 30 ÷ 80 cm 4 ÷ 6 v 30 ÷ 60 cm 4 ÷ 6 o 30 ÷ 60 cm 4 ÷ 6

v- ieteicama;
o- vairumā gadījumu, piemērota, dažos gadījumos ir nepieciešams saskaņot;
x- nav ieteicama;
V1- nesaistīgas līdz vāji saistīgas, jauktas rupjgraudainas G1 grupas (GE, GW, GI, SE, SW, SI) un G2 grupas (GU, GT, SU, ST) gruntis;
V2- saistīgas jauktas G3 grupas (GŪ, GT, SŪ, ST) gruntis;
V3- saistīgas, smalkgraudainas G3 grupas (UL, UM) un G4 grupas (TM, TA) gruntis;
G1 – nesaistīgs grunts materiāls (piem., smilts, grants) atbilst granulētam (graudainam) grunts materiāla tipam:
          (GE, GW, GI, SE, SW, SI), skatīt P14. tabulā;
G2 – viegli saistīgs grunts materiāls (piem., saistīga smilts, gants) atbilst granulētam (graudainam) grunts materiāla tipam:
          (GU, GT, SU, ST), skatīt P15. tabulā;
G3 – saistīgs jaukts grunts materiāls (piem., rupjā smilts) grunts materiāla tips saistīgs:
          (GŪ, GT, SŪ, ST, UL, UM), skatīt P16. tabulā;
G4 – saistīgs grunts materiāls (piem., māls) grunts materiāla tips saistīgs:
          (TM, TA), skatīt P17. tabulā.
Piezīme: Tabula sastādīta balstoties uz Vācu būvnormatīvu DWA-A 139

Blīvēšanas aprīkojums 
tehnika

(ierīce/iekārta)

Blīvēšanas 
tehnikas ierīces/
iekārtas darba 

svars

Grunts materiāla minimālā blīvējuma pakāpe pēc Standarta Proktora blīvuma SPD ≥ 
97 %

Blīvējamā grunts materiāla kategorija

V1 V2 V3

Izmantojamais grunts (pildmateriāls) materiāls

G1 un G2 grupas
grunts materiāls

G3 grupas
grunts materiāls

G3 un G4 grupas
grunts materiāls
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UZMANĪBU!

TP



MP MP MP

TP

LP LP LP

UP

Veicot grunts materiāla sablīvēšanas 
pamatdarbus tranšejā virs drenāžas 
caurules zonas izmantojot smago 
blietēšanas tehniku (>0,60 kN) obligāti 
ir jāievēro šādi nosacījumi: zonā virs 
caurules ir obligāti jābūt ≥30  cm biezai 
apseguma grunts materiāla aizpildījuma 
aizbēruma slāņa virskārtai, bet zonā virs 
caurules savienojuma ≥20 cm.

Grunts materiālu var arī klasificēt pēc fizikālā mālu daļiņu (<0,01 mm) daudzuma tajā (tabula sastādīta saskaņā ar LV UTN 90000064161 – 05 – 
2009 standarta C. Pielikumu)

P21. tabula (Informatīvi- grunts materiāla raksturošanai)

Grunts materiāla klasifikācija Fizikālā māla daļiņu (<0,01 mm) 
daudzumsGrunts materiāla nosaukums Grunts materiāla apzīmējums

Smags māls (bez akmeņiem) m’ >80 %

Vidēji smags māls (bez akmeņiem) m² 65 ÷ 80 %

Viegls māls (bez akmeņiem) m³ 50 ÷ 65 %

Smags morēnu smilšmāls (ar akmeņiem) sm’ ak 40 ÷ 50 %

Vidēji smags morēnu smilšmāls (ar akmeņiem) sm² ak 30 ÷ 40 %

Viegls morēnu smilšmāls (ar akmeņiem) sm³ ak 20 ÷ 30 %

Smags putekļains smilšmāls psm’ 50 ÷ 50 %

Vidēji smags putekļains smilšmāls psm² 30 ÷ 40 %

Viegls putekļains smilšmāls psm³ 20 ÷ 30 %

Mālsmilts ms 10 ÷ 20 %

Saistīga smilts s’ 5 ÷ 10 %

Smilts (irdena) s 0 ÷ 5 %

Grants gr 0 ÷ 5 %
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Grunts materiāla raksturojums un mehāniskā sastāva noteikšana lauku apstākļos (tabula sastādīta saskaņā ar LV UTN 90000064161 – 05 – 2009 
standarta C. Pielikumu)

P22. tabula (Informatīvi- grunts materiāla noteikšanai un raksturošanai lauku apstākļos)

Grunts materiāla 
klasifikācija

Fizikālā māla 
daļiņu (<0,01 mm) 

daudzums

Grunts materiāla 
pazīmes, beržot to 

starp pirkstiem

Mitrs grunts materiāls
Sauss grunts materiāls 

(izžuvuši gabali)veidojamība Griezuma 
vieta

Smags māls >80 % Asums nav jūtams, 
smērējas un pielīp

Savelts tievs 
pavediens, liecot 
neplaisā un nelūst

Gluda un 
spīdīga Cieti, stingri plaisā

Vidējs un viegls māls 50 ÷ 80 % Niecīga asuma sajūta, 
smērējas un pielīp

Savelts tievs 
pavediens,
plaisā un pat plīst

Mazāk gluda
un spīdīga Cieti, plaisā

Smags morēnu 
smilšmāls
(ar akmeņiem)

40 ÷ 50 %
Sajūtams asums, 
smērējas un
daļēji pielīp

Savelts tievs 
pavediens,
liecot lūst

Mazliet 
nelīdzena Cieti, maz plaisā

Vidējs un viegls 
morēnu smilšmāls 
(ar akmeņiem)

20 ÷ 40 %
Jūtami asi smilts 
graudiņi, maz smērējas 
un pielīp

Savelts tievs 
pavediens,
ceļot lūst

Nelīdzena Veido drupatas

Smags putekļains 
smilšmāls 40 ÷ 50 % Nejūt asumu, putekļains

Savelts tievs 
pavediens,
liecot lūst

Nelīdzena Veido drupatas, 
saspiežot – izturīgas

Vidējs un viegls 
putekļains smilšmāls 20 ÷ 40 %

Jūtami asi smilts 
graudiņi, maz smērējas 
un pielīp

Veļot pavedienu,
tas trūkst Nelīdzena Veido drupas

Mālsmilts 10 ÷ 20 %
Labi izjūtams smilts 
asums, nedaudz 
smērējas, nepielīp

Var izveidot tikai 
nelielu lodīti Stipri nelīdzena Drupatas viegli izjūk

Saistīga smilts 5 ÷ 10 % Nesmērējas un nepielīp Nevar izveidot lodīti - Drupatas neveidojas

Nesaistīga smilts 0 ÷ 5 % Nesmērējas un nepielīp Nevar izveidot lodīti - Drupatas neveidojas
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Kūdras tipa raksturojums un sadalīšanas pakāpes noteikšana lauku apstākļos (tabula sastādīta. saskaņā ar LV UTN 90000064161 – 05 – 2009 
standarta C. Pielikumu)

P23. tabula (Informatīvi- kūdras tipa noteikšanai un raksturošanai lauku apstākļos)

Zāļu purva kūdra
Kūdras sadalīšanās 

pakāpe Ārējās pazīmes Triepums uz papīra

Maz sadalījusies,
≤ 20 %

Gaiši pelēka brūna kūdra ar diegveidīgām grīšļu, sakņu paliekām, dažreiz ar sfagnu un 
hipnu sūnu piemaisījumu. Ja kūdrā pārsvarā ir bijušas hipnu sūnas, tad tai ir bronzas 
nokrāsa. Ūdens viegli izspiežas, gaišā krāsā, dažreiz nedaudz duļķains.

Dzeltens ar brūnganu 
nokrāsu vai gaiši pelēks, 
redzamas šķiedras

Vidēji sadalījusies,
no 21 ÷ 35 %

Tumši pelēka, brūna kūdra. Tumšajā masā skaidri izšķiramas grīšļu saknītes, sūnu atliekas. 
Nospiežot ūdens, duļķains, gaiši pelēks vai brūngans.

Brūns vai pelēcīgi brūns, 
pielipušu šķiedru nav

Labi sadalījusies,
no 36 ÷ 50 %

Tumša, pelēki brūna kūdra. Augu atliekas grūti izšķiramas, nereti sastop koka mizas 
gabaliņus. Ūdens nospiežas ar pūlēm, duļķains, tumši pelēks, tajā redzamas kūdras 
daļiņas. Nospiestā kūdra nav elastīga.

Brūns līdz tumši brūns ar 
pelēku vai melnu nokrāsu

Ļoti labi sadalījusies,
> 50 %

Zemes melna kūdra, dažreiz ar brūnu nokrāsu. Nereti sastopami koksnes un koka mizas 
gabaliņi. Ūdeni izspiest nevar, jo caur pirkstu starpām izspiežas visa kūdras masa.

Tumši vai melngani 
brūns, labi saglabā pirkstu 
nospiedumus

Sūnu purva kūdra
Kūdras sadalīšanās 

pakāpe Ārējās pazīmes Triepums uz papīra

Nesadalījusies,
≤ 10 %

Gaiši brūna, dažreiz gandrīz dzeltena kūdra. Skaidri saskatāmi sfangu sūnu stiebriņi ar 
nozarojumiem, uz kuriem saglabājušās lapiņas. Izspiestais ūdens dzidrs vai gaiši dzeltens. 
Saspiestā kūdra elastīga, atgriežas sākotnējā stāvoklī.

Bezkrāsains vai mazliet 
dzeltens ar lielu pielipušo 
šķiedru daudzumu

Maz sadalījusies,
no 11 ÷ 20 %

Gaiši brūna, reti tumši dzeltena kūdra. Sfangu sūnu stiebriņi bez zariņiem un lapiņām. 
Izspiestais ūdens dzeltens, nedaudz duļķains. Saspiežot kūdru, jūtams tās elastīgums.

Dzeltens ar brūnganu 
nokrāsu vai gaiši pelēks, 
redzamas šķiedras

Vidēji sadalījusies,
no 21 ÷ 35 %

Brūna kūdra. Sfangu sūnu īsi stiebriņi, šķiedras un melnas spilvu saknītes. Izspiestais 
ūdens brūngans un duļķains. Saspiežot kūdru, elastīgums nav jūtams.

Brūns vai pelēcīgi brūns, 
pielipušu šķiedru nav

Labi sadalījusies,
30 ÷ 50 %

Tumši brūna kūdra. Manāmas spilvu tievās šķiedriņas. Ūdens izspiežams ar grūtībām, pa 
pilienam un ir tumši brūns.

Brūns līdz tumši brūns, ar 
pelēku vai melnu nokrāsu

Ļoti labi sadalījusies,
> 50 %

Tumši brūna kūdra, ar pelēku nokrāsu. Saskatāmas spilvu šķiedriņas, koksnes un priežu 
mizas gabaliņi. Saspiežot ūdens neatdalās, starp pirkstiem izspiežas visa kūdras masa.

Tumšs vai melngani 
brūns, labi saglabā pirkstu 
nospiedumus

PI
EL

IK
UM

S



205POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas

Ieteicamais izmantošanai apberamais grunts pildmateriāls EVOPIPES drenāžas caurulēm
Satiksmes slodzei SLW 60, saskaņā ar ATV-DVWK darblapu A 127 (ja vien nav norādīts citādi) ir ieteicams veikt statisko aprēķinu.

P24. tabula (informatīvi-ieteicamā izmantošanai apberamā grunts materiāla raksturošanai)

Apberamais grunts pildmateriāls

Frakcijas daļiņu (lielums) 
izmērs (frakcijas daļiņas 
ir vienmērīgi izkliedētas 

grunts materiālā)

EVOPIPES DN/OD sērijas drenāžas caurulēm

mm DN/OD 50, 63, 75, 90 mm DN/OD 110, 125, 160, 200 mm DN/OD 250, 315, 400 mm

Smilts materiāls zonā ap cauruli 0 ÷ 4 + + +

Graudaina smilts, grants zonā ap cauruli
0 ÷ 4 + + +
0 ÷ 6 + + +

Graudaina granulēta frakcija
(drupināts/sasmalcināts materiāls)

2 ÷ 4 + + +

2 ÷ 4 + + +

4 ÷ 8 + + +

8 ÷ 11 + + +

11 ÷ 16 + + +

16 ÷ 32 x x +

Skalota (graudaina) oļu grants,
oļu grants maisījums

4 ÷ 8 + + +
4 ÷ 16 + + +
8 ÷ 16 + + +

16 ÷ 32 x x +
0 ÷ 16 + + +
0 ÷ 32 v v +
0 ÷ 63 x x v
0 ÷ 75 x x v

Šķembu grants maisījums
(drupināts/sasmalcināts materiāls)

4 ÷ 8 + + +
4 ÷ 16 + + +
8 ÷ 16 + + +

16 ÷ 32 x x v
0 ÷ 16 + + +
0 ÷ 32 x x +
0 ÷ 63 x x v
0 ÷ 75 x x v

Šķirota/attīrīta un graduēta grants
(skalots/sijāts, drupināts/sasmalcināt materiāls)

0 ÷ 16 + + +
0 ÷ 32 x x +
0 ÷ 63 x x v
0 ÷ 75 x x v

Otrreizēji pārstrādāta grants
(šķirots, sijāts, drupināts/smalcināts materiāls)
Piem., no betona un ķieģeļu otrreizējās pārstrādes

0 ÷ 16 + + +
0 ÷ 32 x x +
0 ÷ 63 x x v
0 ÷ 75 x x +

Šķirota/sijāta silikāta smilts, graudaina 
silikāta smilts un graudains silikāts no 
otrreizējas pārstrādes

0 ÷ 8 + + +

No stikla ražotnes otrreizēji pārstrādāta 
šķirota/sijāta graudaina silikāta smilts

0 ÷ 8 + + +
4 ÷ 8 + + +

+ Ar satiksmes slodzi līdz SLW 60 ar kopējo svara slodzi 600 kN = 60 t;
v Ar satiksmes slodzi līdz SLW 60 ar kopējo svara slodzi 600 kN = 60 t (viena riteņa slodze 100 kN = 10 t), pārseguma seguma aizpildījuma grunts 
   materiāls ≥ 1,0 m;
x Ar satiksmes slodzi līdz SLW 30 ar kopējo svara slodzi 300 kN = 30 t (viena riteņa slodze 50 kN = 5 t), pārseguma seguma aizpildījuma grunts 
   materiāls ≥ 1,0 m.
Piezīme: Atkāpes un novirzes no standarta apberamā grunts pildmateriāla var izmantot tikai pēc konsultācijām ar EVOPIPES un saskaņošanas ar 
būvprojekta autoru.
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VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI UN STANDARTI DRENĀŽAS CAURUĻU IZBŪVĒ UN MONTĀŽĀ:

Lūdzu, sazinieties ar EVOPIPES pārdošanas nodaļas darbiniekiem vai izplatīšanas partneriem, lai saņemtu 
tehnisko atbalstu izbūves un montāžas norādījumu izpildei.

Notekūdeņu un kanalizācijas sistēmas 
ārpus ēkām

Plastmasas cauruļvadu un kanālu 
sistēmas. Sistēmas, kas novietotas 
ārpus ēku konstrukcijām, ūdeņu vai 
kanalizācijas novadei. Ieteikumi to 
montāžai zem zemes

Pazemes cauruļvadu konstrukciju 
projektēšana pie dažādiem noslodzes 
nosacījumiem - 2.daļa: Nacionāli atzīto 
projektēšanas metožu kopsavilkums

Statiskie aprēķini drenāžas un 
kanalizācijas kolektoriem un caurulēm. 
3. izdevums

Vadlīnijas statiskā aprēķina veikšanai 
atkrituma poligona filtrācijas drenāžas 
caurulēm pielikums pie ATV-A 127

Drenāžas un kanalizācijas kolektoru un 
cauruļu hidraulisko dimensiju (izmēru) 
noteikšana un to pārbaude

Drenāžas caurules atkritumu 
poligoniem - 1.daļa: Drenāžas caurules, 
kas izgatavotas no PE un PP

Plastmasas cauruļvadu sistēmas pašteces 
drenāžai un kanalizācijai. Daudzslāņu cauruļvadu 
sistēmas no neplastificēta polivinilhlorīda 
(PVC-U), polipropilēna (PP) un polietilēna (PE). 
3. daļa: Tehniskie noteikumi caurulēm un 
veidgabaliem ar gludu iekšējo un profilētu ārējo 
virsmu un cauruļvadu sistēmai, B tips

Ģeotekstīlijas un ģeotekstīliju 
izstrādājumi. Nepieciešamais 
raksturojums to lietošanai drenāžas 
sistēmās

Kanalizācijas cauruļvadu un kolektoru 
izbūve un testēšana

Statiskie aprēķini pazemes cauruļvadiem 
pie dažādiem slodzes nosacījumiem - 
1.daļa: Vispārīgās prasības

Pazemes cauruļvadu konstrukciju 
projektēšana pie dažādiem noslodzes 
nosacījumiem. 3. daļa: Vispārīga metode

Drenāžas un kanalizācijas kolektoru un 
cauruļu izbūve un pārbaude

Drenāžas nosusināšanas sistēmas ēkām 
un apbūves teritoriju zemes gabaliem

Caurules un veidgabali pazemes 
drenāžas sistēmām ceļu būvei un 
apakšzemes būvēm 1. daļa: caurules, 
veidgabali un to savienojumi no PVC-U, 
PP un PE

Plastmasas cauruļvadu sistēmas pašteces 
drenāžai un kanalizācijai. Daudzslāņu 
cauruļvadu sistēmas no neplastificēta 
polivinilhlorīda (PVC-U), polipropilēna 
(PP) un polietilēna (PE). 2 daļa: Tehniskie 
noteikumi caurulēm un veidgabaliem 
ar gludu iekšējo un ārējo virsmu un 
cauruļvadu sistēmai, A tips

Plastmasas cauruļvadu sistēmas. 
Termoplastisku materiālu šahtas 
skatakām un kontrolakām. Virsmas un 
satiksmes slodžu izturības noteikšana

Standarta specifikācija riņķveida 
cirkulārās - adīšanas ģeotekstilmateriāla 
izmantošanai segtās drenāžas sfērās1

LVS EN
752

LVS CEN/TR
1046

LVS CEN/TR
1295-2

ATV-DVWK-A
127E

ATV-M
127

1. daļa

ATV-DVWK-A
110E

DIN
4266-1

LVS EN
13476-3+A1

LVS EN
13252

LVS EN
1610

LVS EN
1295-1

LVS EN
1295-3

ATV-DVWK-A
A139E

DIN
1986

DIN
4262-1

LVS EN
13476-2

LVS EN
14802

ASTM
D6707-06
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EVOPIPES drenāžas cauruļu hidraulisko parametru diagrammas

EVODRAIN FLEX caurulēm pie pilnā (100%) pildījumā un raupjuma koeficienta 0,25 mm 208
EVODRAIN HARD caurulēm pie pilnā (100%) pildījumā un raupjuma koeficienta 0,25 mm 209
EVODRAIN HARD RF caurulēm pie pilnā (100%) pildījumā un raupjuma koeficienta 0,25 mm 210
RIGID MULTI UV10 caurulēm pie pilnā (100%) pildījumā un raupjuma koeficienta 0,25 mm 211
Hidraulisko parametru noteikšana EVOPIPES drenāžas caurulēm pie daļējiem (nepilnajiem) cauruļu pildījumiem 212
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Apzīmējumi:
1. Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID1000/600D;
2. Drenāžas kontrolaka ar nosēddaļu CID600D;
3. Drenāžas caurule EVODRAIN HARD PP SN8 DN/OD≥250 mm, tips R2, perforējuma veids TP (360°);
4. Drenāžas caurule EVODRAIN HARD RF PP SN16 DN/OD≥200 mm, tips R2, perforējuma veids TP (360°);
5. Drenāžas caurule EVODRAIN HARD RF PP SN16 DN/OD≥200 mm, tips R2, perforējuma veids UP (neperforēta);
6. Granulēta minerālmateriāla filtrs, piem., skalotas grants šķembas ar frakcijas izmēru 8/16 mm;
7. Hidrotehniskais ģeotekstila materiāla paklājs, piem., pēc pielietojuma atbilst: F+S (filtrācijai un atdalīšanai), saskaņā ar LVS EN 13252+A1

1

1

1

1

2

2

2

2
3

3

3
3

4
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ISO/TR 10358 tehniskā ziņojuma pārskata kopsavilkums EVOPIPES DN/OD sērijas drenāžas caurulēm par noturību pret 
dažādām ķīmiskām vielām. Detalizētāku informāciju, piemēram, to ķīmisko vielu un to koncentrātu iedarbību, kas nav iekļauti 
zemāk redzamajā tehniskā ziņojuma pārskata kopsavilkumā, skatīt ISO/TR 10358 tehniskā ziņojuma pārskatā.

P25. tabula (informativi-dažādu ķīmisko vielu iedarbības raksturošanai uz drenāžas caurulēm un to noturība pret tām)

Ķīmiskā viela vai produkts

Te
m

pe
ra

tū
ra

EV
OD

RA
IN

 FL
EX

 R1
 SN

4/
SN

8
DN

/O
D 

50
, 6

3 m
m

EV
OD

RA
IN

 FL
EX

 R2
 SN

4/
SN

8
DN

/O
D 

75
, 9

0, 
11

0, 
12

5, 
16

0 m
m

EV
OD

RA
IN

 H
AR

D 
R2

 SN
8

DN
/O

D 
63

, 7
5, 

90
, 1

10
, 1

25
, 1

60
 m

m

EV
OD

RA
IN

 H
AR

D 
R2

 SN
8

DN
/O

D 
20

0, 
25

0, 
31

5, 
 40

0 m
m

EV
OD

RA
IN

 H
AR

D 
RF

 R2
 SN

16
DN

/O
D 

16
0, 

20
0, 

25
0, 

31
5, 

40
0 m

m

RI
GI

D 
M

UL
TI 

UV
10

 R
3 S

N8
DN

/O
D 

11
0, 

16
0, 

20
0, 

25
0 m

m

Ķīmiskā viela vai produkts

Te
m

pe
ra

tū
ra

EV
OD

RA
IN

 FL
EX

 R1
 SN

4/
SN

8
DN

/O
D 

50
, 6

3 m
m

EV
OD

RA
IN

 FL
EX

 R2
 SN

4/
SN

8
DN

/O
D 

75
, 9

0, 
11

0, 
12

5, 
16

0 m
m

EV
OD

RA
IN

 H
AR

D 
R2

 SN
8

DN
/O

D 
63

, 7
5, 

90
, 1

10
, 1

25
, 1

60
 m

m

EV
OD

RA
IN

 H
AR

D 
R2

 SN
8

DN
/O

D 
20

0, 
25

0, 
31

5, 
 40

0 m
m

EV
OD

RA
IN

 H
AR

D 
RF

 R2
 SN

16
DN

/O
D 

16
0, 

20
0, 

25
0, 

31
5, 

40
0 m

m
RI

GI
D 

M
UL

TI 
UV

10
 R

3 S
N8

DN
/O

D 
11

0, 
16

0, 
20

0, 
25

0 m
m

°C PVC HDPE PP °C PVC HDPE PP
Acetaldehīds, ūdenī (40%) 40 d ® ® Glicerīns, šķidrums 60 ® ® ®
Etiķskābe (<10%) 40 ® ® ® Ūdeņraža hlorīda skābe, šķidrums 40 ® ® ®
Etiķskābe (10%-85%) 60 ® ® ® Ūdeņraža hlorīda skābe, koncentrāts 60 ® ® ®
Etiķskābe (85%-95%) 40 ® ® ® Ūdeņraža fluorīda skābe (40%) 20 ® ® ®
Etiķskābe (>95%) 20 ® ® ® Ūdeņraža fluorīda skābe (60%) 20 ® ® ®
Acetons (neliels daudzums) 20 x ® ® Ūdeņraža fluorīda skābe (100%) 20 ® ® ®
Amonjaks, ūdens šķidrums (20%) 40 ® ® ® Ūdeņradis (100%) 60 ® ® ®
Amonjaks, sausa gāze 60 ® ® ® Ūdeņraža pārskābe (20%) 20 ® ® ®
Amonija hloorīds (20%) 20 ® d d Ūdeņraža sulfīds, sauss vai mitrs 60 ® ® ®
Amonija fluorīds (2%) 20 ® d d Ūdeņraža sulfīds, šķidrums 40 ® ® ®
Amonija nitrāts (20%) 20 ® d d Ketons - x x x
Anilīns (piesātināts šķidrums) 60 d x x Pienskābe (10%-90%) 40 ® ® ®
Arsēna ortoskābe (<20%) 60 ® ® ® Metilspirts, šķidrums 40 ® ® ®
Alus 60 ® ® ® Minerāleļļa 20 ® ® ®
Benzols 20 x d d Nātrija hlorāts, šķidrums 20 ® ® ®
Balināšanas līdzeklis (13%) 40 ® ® ® Nātrija hidroksīds (<10%) 20 ® ® ®
Borakss, piesātināts šķidrums 60 ® ® ® Slāpekļskābe (<30%) 40 ® ® ®
Broma skābe, šķidrums (10%) 20 ® ® ® Slāpekļskābe (30%-45%) 45 ® ® ®
Butāns, gāze - ® x x Slāpekļskābe (50%-60%) 20 ® d d
Ogļskābe, sausa 40 ® ® ® Slāpekļgāzes, sausas vai mitras 60 d d d
Ogļskābe, sausa vai mitra 40 ® ® ® Eļļas un taukvielas 60 ® ® ®
Ogles terahlorīds 20 x x x Skābeņskābe, šķidrums (10%) 40 ® ® ®
Ogles disulfīds 20 d d d Skābeņskābe, šķidrums (koncentrāts) 60 ® ® ®
Kodīgais nātrijs (<40%) 40 ® ® ® Skābeklis 60 ® ® ®
Kodīgais nātrijs (40%-60%) 60 ® ® ® Ozons 20 ® d d
Cements, sauss 20 ® ® ® Perhlorskābe (10%) 20 ® ® ®
Cements, maisījums 20 ® ® ® Perhlorskābe (70%) 60 x d d
Hlors, sausa vai mitra gāze 20 d d d Permanganāts (<6%) 20 ® ® ®
Hlors, ūdens šķidrums 20 d x x Benzīns 60 ® d d
Hlorēts ogļūdeņradis - x x x Nafta 20 ® ® ®
Hlorsērskābe (100%) 20 d d d Fenols (<90%) 45 d d d
Hroma skābe, ūdens šķidrums (<50%) 50 ® ® ® Fosfora ortoskābe, šķidrums (<30%) 40 ® ® ®
Hroma skābe (20%) - d d d Fosfora ortoskābe, šķidrums (>30%) 60 ® ® ®
Hromsērskābe (20%) - d d d Kālija nitrāts 60 ® ® ®
Citronskābe, piesātināts šķidrums 60 ® ® ® Kālija hlorīds 60 ® ® ®
Krezols, šķidrums (<90%) 45 d d d Propāns, šķidrais - ® x x
Vara sulfāts, piesātināts šķidrums 60 ® ® ® Sāls šķidrums 40 ® ® ®
Vara hlorīds, piesātināts šķidrums 60 ® ® ® Jūras ūdens 40 ® ® ®
Dīzeļdegviela 20 ® ® ® Sēra dioksīds (visos stāvokļos) 40 ® ® ®
Foto attīstītāji 40 ® ® ® Sērskābe, šķidrums (<40%) 40 ® ® ®
Dekstrīns (18%) 20 ® ® ® Sērskābe, šķidrums (40%-80%) 60 ® ® ®
Esteris - x x x Sērskābe, šķidrums (80%-90%) 40 ® ® ®
Etilspirts (<40%) 40 ® ® ® Sērskābe, šķidrums (90%-96%) 20 ® ® ®
Etila ēteris 20 x d d Vārāmā sāls šķidrums (vājš) 40 ® ® ®
Sviestskābe 20 ® d d Vīnskābe (10%) 60 ® ® ®
Sviestskābe 40 ® ® ® Urīns 40 ® ® ®
Fluora hlorēts ogļūdeņradis - ® d d Ūdens 60 ® ® ®
Formaldehīds, šķidrums 30 ® ® ® Ksilols (100%) 20 x d d
Skudrskābe (<30%) 40 ® ® ® Cinka hlorīds, šķidrums (visi veidi) 60 d ® ®
Skudrskābe, koncentrāts 20 ® ® ® Cinka hlorīds, šķidrums (vājš) 60 ® ® ®

APZĪMĒJUMI:
® - ir noturīga pret ķīmiskās vielas iedarbību;
d - ir daļēji noturīga pret ķīmiskās vielas iedarbību;
x - neiztur ķīmiskās vielas iedarbību.
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RAŽOŠANA UN BIROJS

SIA „EVOPIPES“
Adrese: Langervaldes iela 2a, 
Jelgava, LV-3002, Latvija 
Tālrunis: +371 630-943-00
Fakss: +371 630-943-01
info@evopipes.lv 
www.evopipes.lv

EVODRAIN DRENĀŽAS SISTĒMA

POLIMĒRMATERIĀLU CAURULES UN AKAS DRENĀŽU TĪKLU SISTĒMĀM ID:KA.DR.LV-2.2V.17

Katalogs un tehniskā informācija


