
Wzmocnione 
uchwyty 

montażowe D

Ze względu na swoją szczególną funkcję, nasze poduszki uszczelniające kanał oferują możliwość 
bezpiecznego i kontrolowanego odpuszczania spiętrzonej wody / ścieków. . Istnieją jednak również 
zastosowania w ekstremalnych warunkach, w których nie ma czasu na usunięcie nagromadzonego słupa 
wody (maks. 5m). Dlatego też urządzenie musi być szybko i bezpiecznie zdemontowane i wytrzymać siłę 
nagromadzonej wody.
Do tego właśnie celu opracowaliśmy nasze wzmocnione uchwyty  D o obciążeniu zrywającym 40kN

Poniższa tabela przedstawia siły występujące w rurach o różnych średnicach :

Średnica rury Siła w kN przy słupie 
wody wynoszącym 5 m 

Wymagana liczba 
wzmocnionych uchwytów 
typu D (przedni lub tylny)

Absorpcja siły w kN przy 
obciążeniu zrywającym 
40 kN na uchwyt D

1000 mm 35,3 2 80 

1200 mm 49,7 2 80 

1400 mm 66,2 3 120 

1500 mm 75,1 3 120 

1600 mm 84,4 3 120 

1800 mm 104,3 4 160 

2200 mm 148,2 4 160 

2400 mm 171,8 5 200 

2800 mm 221,6 6 240 

3200 mm 274 8 320 

W przeciwieństwie do zwykłych uchytów D, które są przeznaczone wyłącznie do montażu i demontażu przy 
obciążeniu zrywającym wynoszącym ok. 10 kN, uchwyty wzmocnione D są przeznaczone do szczególnie 
dużych obciążeń. Mocowane za pomocą lin lub łańcuchów, wzmocnione uchwyty typu D bezpiecznie 
utrzymują poduszkę uszczelniającą kanału po tym, jak urządzenie straciło przyczepność do ściany rury i 
jest narażone na działanie siły naporu nagromadzonej wody. 



Wzmocnione uchwyty D - dodatkowe wyposażenie poduszek uszczelniających  LAMPE 
Art.-nr
73961 Wzmocniony uchwyt D dla typu 1-1000, 1-1200

Zalecana liczba 2 sztuki z przodu i/lub z tyłu dla każdego z nich 

73962 Wzmocniony uchwyt D dla typu 1-1400, 1-1500, 1-1600 
Zalecana liczba 2 sztuk z przodu i/lub z tyłu dla każdego z nich 

73963 Wzmocniony uchwyt typu D dla typu 1-1800, 1-2200, 1-2400, 1-2800, 
1-3200
Zalecana liczba:
4 z przodu i/lub z tyłu dla typu 1-1800, 1-2200 
5 z przodu i/lub z tyłu dla typu 1-2400 
6 z przodu i/lub z tyłu dla typu 1-2800 
8 z przodu i/lub z tyłu dla typu 1-3200 

*inne opcjonalne dodatki dostępne na zamówienie! Prosimy o kontakt!

Ważna wskazówka dotycząca zastosowania :

W celu absorpcji siły, wszystkie uchyty D muszą być połączone pojedynczymi linami/łańcuchami.
Użycie jednej liny lub łańcucha w przypadku kilku uchwytów typu D jest niebezpieczne i zabronione. 
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