
Vodotesné komory ELPLAST+ 



Komora SKO-1-PE 

Popis komory 

Veko Z600/DN 624-PE triedy A15 kN 

Korpus 

Tesnenie DN 624 

Hmotnosť veka = 6,0 kg 

Hmotnosť korpusu = 16,6 kg 

Hmotnosť tesnenia = 0,8 kg 



Komora SKO-2/4-PE 

Popis komory 

Veko Z600/DN 624-PE triedy A15 kN 

Tesnenie DN 624 

Korpus 

Hmotnosť veka = 6,0 kg 

Hmotnosť korpusu = 55,0 kg 

Hmotnosť tesnenia = 0,8 kg 



Komory SKO-1-PE a SKO-2/4-PE 

Popis komory 

Veko môže byť so zámkom 



Komory SKO-1-PE a SKO-2/4-PE 

Popis komory 

Dodatočné uzamykanie pozinkovanou oceľou



Komory SKO-1-PE a SKO-2/4-PE 

Využitie 

Používajú sa v oblasti konektivity a zaisťujú prístup k nainštalovaným systémom pre 

telekomunikačné siete, káblové a rádiové siete, datové siete a datové centrá, 

kamerové a bezpečnostné systémy, dopravnú telematiku apod.  

Pre pokládku na ceste alebo v dalších oblastiach mimo vozovku. 

Môžu byť použité ako komory distribučné, hlavné alebo rohové. 



Komora SKO-1-PE 

Tvar a rozmery

Komora SKO-1-PE 



Komora SKO-2/4-PE 

Tvar a rozmery 

Studnia SKO-2/4-PE 

Sp
.  z  o.o.

ELPLAST+

Sp
.  z  o.o.

ELPLAST+



Komory SKO-1-PE a SKO-2/4-PE 

Umiestnenie

Komory by maly byť umiestnené v súlade s projektom a maly by byť prispôsobené 
miestnym podmienkam. Napríklad hydrogeologických a nosných zaťaženiach.

Komory by maly byť umiestnené na trase káblovej siete. Sú doporučené v pásoch 
zelene a pod chodníky.

Komory umiestnené pod cestou musia mať zodpovedajúcu nadstavbu vo forme 
betónovej alebo železobetónovej dosky, nosného prstenca a zodpovedajúci poklop.



Komory SKO-1-PE a SKO-2/4-PE 

Skladovanie a ukladanie

Spôsob skladovania a ukladania by mal vylúčiť možnosť mechanického poškodenia a
deformácii elementov. Skladovanie v otvorených skladoch by nemalo byť dlhšie ako 4 roky

od dátumu výroby.  Uskladnené komory by maly byť vo vzdialenosti najmenej 1 m od zdrojov
tepla a mali by byť chránené pred kontaktom s ropnými látkami.

Spôsob skladovania a ukladania korpusu bez veka alebo s vekami.



Komory SKO-1-PE a SKO-2/4-PE 

Transport 

Elementy komôr sú prepravované k zákazníkom najčastejšie ako voľne ložené a v súlade s 
príslušnými prepravnými predpismy. Sú zabezpečené pred poškodením. Nakládka môže byť 
uskutočnená iba do takých vozidiel, ktorých nákladové plochy sú rovné a zbavené ostrých 
alebo vyčnievajúcich hran. Elementy by maly byť tesne vedľa seba a zabezpečené proti 
posunu. Nízka hmotnosť jednotlivých elementov umožňuje ľahkú ručnú prepravu v mieste 
inštalácie aj samotné usadenie za pomoci dvoch osob, ktoré eliminuje použitie špeciálneho 
zariadenia.



Komory ZZ -PE-1 a ZZ-PE-1W 

Popis a typy komôr

Zásobník jednotubusový ZZ-PE-1 a ZZ-PE-1W



Komory ZZ -PE-2 a ZZ-PE- 2W 

Popis a typy komôr

komory dvojtubusové ZZ-PE-2 a ZZ-PE-2W



Komora ZZ -PE- 0 

Popis a typy komôr

Zásobník pre káblovú rezervu ZZ-PE-0 bez tubusu na káblové spojky



Komora ZZ -PE-1 

Popis a typy komôr

Komora jednotubusová ZZ-PE-1 s bočným vekom



Komora ZKU typ A2 

Popis a typy komôr

Komora univerzálna ZKU Typ A2



Komora ZKU typ B2 

Popis a typy komôr

Komora univerzálna ZKU Typ B2



Komory ZZ a ZKU 

Využitie

Komory sú určené k inštalácii do kablových trás pre ochranu kablových spojok a vytváraniu 
rezerv káblov pre energetické, elektrické, svetelné, telekomunikačné, teletechnické, 
teleinformačné a riadiace káble; svetlovodiace, meďou kladené v káblových trasách a 
mikroobvody umiestnené v cestnom pruhu (pod, nad i okolo vozovky), na objektoch 
inžinierskych alebo i v iných oblastiach či objektoch, ktoré sú využité k úúčelom 
telekomunikačného inženierstva.

Komory sa skládajú so samotného telesa komory a plastového veka. Plastové veko je 
opatrené operným stĺpikom o priemeri 160 mm. Cez tento stĺpik je záťaž prenesená na jej dno. 
Veko je možné dodať bez oporného stĺpiku. Kontajner komory má zodpovedajúci tvar a 
konštrukciu, ktorá dovoľuje vhodné umiestnenie a uloženie komory v zemi. Rozmery a 
konštrukcia komory dovoľuje umiestnenie jednej alebo dvoch optických spojok až do 50 m 
rezervy optického káblu o priemere 15 mm. Plošky na stenách komory slúžia k zavedeniu 
trubiek do komory.



Komora ZZ -PE-1 a ZZ-PE- 1W 

Tvar a rozmery

Komory jednotubusové ZZ-PE-1 a ZZ-PE-1W 



Komora ZZ -PE-2 a ZZ-PE- 2W 

Tvar a rozmery

Komory dvojtubusové ZZ-PE-2 a ZZ-PE-2W



Komora ZZ -PE- 0 

Tvar a rozmery

Komora ZZ-PE-0 



Komora ZKU typ A2 

Tvar a rozmery

Komora univerzálna ZKU typ A2

Označenie H1 [mm] 

A2 230÷260 



Komora ZKU typ B2 

Tvar a rozmery

Komora univerzálna ZKU typ B2

Označenie H1 [mm] 

A2 230÷260 



Komory ZZ a ZKU 

Umiestnenie

Komory by mali byť umiestnené v súlade s projektom a mali by byť prispôsobené
miestnym podmienkam. Napríklad hydrogeologických a nosnému zaťaženiu.

V oblastiach nepoľnohospodárskych sa doporučuje použiť dodatočné zabezpečenie nad

komorou napr. vo forme železobetónovej dosky (nosný prstenec).

Komory doporučujeme inštalovať (ak je to možné) v miestach ľahko dostupných. Nie v 
miestach, kde hrozia zosuvy pôdy, záplavy apod.



Komory ZZ a ZKU 

Skladovanie a ukladanie

Spôsob skladovania a ukladania by mal vylúčiť možnosť mechanického poškodenia a

deformácii elementov. Skladovanie v otvorených skladoch by nemalo byť dhlšie ako 4 roky

od dátumu výroby.  Uskladnené komory by mali byť vo vzdialenosti nejmenej 1 m od zdrojov
tepla a mali by byť chránené pred kontaktom s ropnými látkami.

Spôsob skladovania a ukladania korpusu bez veka alebo s vekami



Komory ZZ a ZKU 

Transport 

Komory sú prepravováné k zákazníkom najčastejšie na paletách v súlade s príslušnými 
prepravnými predpismi. Sú zabezpečené pred poškodením a ovinuté fóliou stretch. Nakládka

môže byť prevedená iba do takových vozidel, ktorých nákladové plochy sú rovné a zbavené
ostrých alebo vyčnievajúcich hran. Elementy by mali byť tesne vedľa seba a zabezpečené proti

posunutiu. Je neprijateľné ich zvrhnutie. Nízká hmotnosť jednotlivých elementov umožňuje ľahkú 
ručnú prepravu v mieste inštalácie aj samotné osadenie za pomoci dvoch osôb, takže eliminuje

použitie špeciálneho zariadenia.




