
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pružné potrubí IRIMON - QUICK JOINT 20 mm

Použití
Zahrady, parky

Pružné připojovací potrubí systému IRIMON–QUICK 
JOINT 20 mm se používá pro osazení všech typů 
výsuvných rozprašovacích rozstřikovačů a dodává se v 
50 m balení. U rotačních postřikovačů se s úspěchem 
používá u modelů s 3/4" připojovacím závitem. Výhodou 
je mimo jiné snadnější osazení postřikovačů ve svislých 
polohách.
Pružné připojení výsuvných postřikovačů umožní 
pozdější snadné výškové úpravy osazení postřikovačů v 
případech, kdy se z různých důvodů změní výšky terénu. 
Díky snadné, rychlé instalaci a vysoké pevnosti spoje a 
nízké ceně je tento způsob připojování postřikovačů 
velmi používaný. Konstrukce spojek s převlečnou 
matkou a nástrčným hrotem zajistí 100% ochranu před 
možným uvolněním spojů. Potrubí je na rozdíl od většiny 
běžných spojek sevřeno z obou stran, tedy zevnitř i 
zvenku.
Doporučené použití pružného potrubí QJ 20 mm je pro 
rozprašovací i rotační rozstřikovače s 1/2 " nebo 
3/4" závitem až do průtoku 0,75 l/s (45 l/min). Odbočka 
by neměla být kratší než 40 cm. Na toto potrubí lze díky 
dostatečné dimenzi zapojit několik rozstřikovačů. Jejich 
celková potřeba vody nesmí 
přesáhnout 45 l/min.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prvky systému IRIMON - QUICK JOINT - 20 mm 

Použití
Zahrady, parky

Potrubní systém IRIMON - QUICK JOINT - 20 mm    Navrtávací objímky

328 25 x 1/2"
329 25 x 3/4"
330 32 x 1/2"
331 32 x 3/4"
464 32 x 1"

317 20 mm
318 20 x 1/2"
526 20 x 3/4"
319 20 x 1/2"
458 20 x 3/4"
459 20 x 3/4"
460 20 x 3/4" x 20
461 20 mm
462 20 mm
463 20 mm

Koleno
Zátka

K instalaci pružných tvarovek IRIMON – QUICK JOINT 
20 mm není třeba žádného zvláštního nářadí. Pokud si 
nejste jisti dotažením převlečných matek rukou, 
postačují obyčejné instalatérské kleště. Našroubování 
postřikovače na závitové koleno se provádí výhradně 
přes teflonovou pásku a bezpečné dotažení je možné 
provést i rukou bez použití nářadí.
Navrtávací objímku lze instalovat několika způsoby. 
Nejběžnější je ten, kdy se nejprve nasadí objímka s 
těsněním na požadované místo na sekčním rozvodu a 
klíčem se stáhnou šrouby s matkami. Poté se vyvrtá 
otvor do trubky v místech závitové odbočky. K tomu se 
obvykle používá akumulátorová vrtačka s malými 
otáčkami a ostrým vrtákem, který vytáhne šponu, 
popřípadě speciální ruční nástroj.

Přímý přechod, vnější závit
Přímý přechod, vnitřní závit
T-kus s vnějším závitem
Spojka

Pružné potrubí IRIMON QJ
Koleno, vnější závit
Koleno, vnější závit

Katalogové číslo Rozměr

Přímý přechod, vnější závit

Katalogové 
číslo RozměrPopis
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