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Információ mindenkinek!
A padlóösszefolyó rendszerek termékismertető katalógusunk
összeállításakor arra törekedtünk, hogy a tervezők, a kivitelezők
és a végfelhasználók egyaránt könnyen megtalálhassák a
számukra fontos információkat.

Segítség tervezők számára
A folyóka termékcsalád elemeinek modelljeit rendelkezésre
bocsátjuk tervezők számára 3D-pdf és stl-fájlok formájában,
amelyeket kérésre megküldünk.

DL-standard
modulárisfolyókarendszer
folyókarendszer
Standard moduláris
A A különböző
különböző tulajdonságokkal
tulajdonságokkal jellemezhető
jellemezhető szennyvizek
szennyvizek
összegyűjtésének
feladatát
az az
esetek
95%-ában
kiválóan
meg
összegyűjtésének
feladatát
esetek
95%-ában
kiválóan
meg
lehet
oldani
a
DIRECT-LINE
Kft.
„házi
szabványa”
alapján
készülő
lehet oldani a DIRECT-LINE Kft. „házi szabványa” alapján készülő
DL-standard
folyókaépítő
építőelemekkel.
elemekkel.
standard folyóka

Egyedi igények kiszolgálása
Egyedi megoldású folyókaelemek tervezése és gyártása akkor
szükséges, ha azt valamilyen szokásostól eltérő beépítési
körülmény indokolja. Ezekben a kivételes esetekben cégünk
megtervezi és legyártja az egyedi igények szerinti műszaki
megoldásokat.

További információra van szüksége?
Ezeket megtalálja a Direct-Line Kft. honlapján
(www.dldh.hu),
vagy
keresse
kollégáinkat
www.dldh.hu),
elérhetőségeink egyikén, készséggel állnak az Ön
rendelkezésére!

Direct-Line Kft.
2330-Dunaharaszti,
Jedlik Ányos u. 14.
+36 (24) 492 111
info@dldh.hu

Folyókarendszer jellemzői
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Egyszerű telepítés

Rugalmas variálhatóság

A rendszer telepítése könnyen elvégezhető,
a magasság állíthatóságnak köszönhetően
a járófelület és az aljzatbeton közötti
szintkülönbség tökéletesen kiegyenlíthető,
bármilyen
térburkolókő
esetében
alkalmazható.

Könnyű
tisztíthatóság
Az
alkalmazott
felületkiképzések
miatt
a
tisztítása
könnyen
elvégezhető, így biztosítva
a maximális higiéniát.

Az előre
méretsor
készülnek,
egymáshoz
bővíthetők.

gyártott elemek rögzített
szerinti
csatlakozásokkal
így azok csereszabatosak,
jól illeszthetők és könnyen

Széles termékválaszték
A rés- és sávfolyóka elemek 5, 3, 2 és 0 ‰ lejtéssel
készülnek, amelyek egyetlen szakaszon belül is
variálhatók. A szükséges méretű csatornákhoz lefolyó,
tisztító és fordító dobozok illeszthetők, amelyek
különböző tartozékokkal (bűzzár, szennyfogó, stb.)
láthatók el.

Időtálló kivitel
A
saválló
és
rozsdamentes
anyagokból készült lefolyó rendszer
ellenáll a korróziónak, savaknak és
lúgoknak.

Magyar fejlesztés, gyártás
A folyókarendszerek valamennyi eleme 100 %ban magyar termék, ami garantálja a gyors és
színvonalas kiszolgálást.

Széles felhasználási terület
●
●
●
●
●

Élelmiszeripar, mezőgazdaság: állattartó telepek, borászatok, feldolgozó üzemek
Vegyipar, gyógyszeripar, olajipar
Vendéglátó-, turisztikai ipar: konyhák, éttermek, szállodák, panziók, termálfürdők, uszodák
Építőipar: családi házak, irodák
Közterek, közlekedés: parkolóházak, piacok, parkok, úttestek

Minősítések, szabványok és tanúsítványok
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A Direct-Line Kft, mint a folyókarendszerek gyártója kijelenti,
hogy a forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel
rendelkezik, összes terméke magas színvonalon kerül
legyártásra, s megfelel a vonatkozó szabványoknak. Minden
általunk gyártott folyókarendszer elem rendelkezik CE
jelöléssel.
A rés-, sávfolyóka és összefolyó rendszerek kielégítik az MSZ EN 124:1999 számú
szabvány követelményeit és megfelelnek az élelmiszer előállítás és forgalmazás
területein kötelező HACCP minőségbiztosítási rendszer előírásainak.
Folyóka rendszereinkhez rendelkezésre bocsátjuk mindazokat a minőséget
tanúsító igazolásokat, minősítéseket,
minősítéseket, amelyekre az élelmiszeripar, a vegyipar,
vagy éppen a gyógyszergyártás területein szükség van.
Az általunk kifejlesztett modulrendszerű rés-, sávfolyóka és
összefolyók elemek segítségével Ön is könnyedén összeállíthatja azt
az ideális és szakszerű lefolyó rendszert, amely megfelel a vonatkozó
hazai és nemzetközi szabványoknak.
Valamennyi termékünkről kérésre gyártóművi tanúsítványt adunk.

Terhelési osztályok
A DL-folyókák fedlappal ellátott elemei mind csúszásmentes kivitelben készülnek.
A fedlapok az alábbi terhelési osztályokba sorolhatók:
A 15 - gyalogos és kerékpáros használatra
B 125 - járdák, gyalogutak, sétálónegyedek, személygépkocsi-parkolók
C 250 - víznyelők az út-szegély térségében
D 400 - útpályák, sétáló utcák, útpadkák, parkolóterületek
minden közúti jármű számára

Csúszásmentes járórács
B125 vagy C250

Mandorlás fedlap
(teherautó és targonca
közlekedésre ajánlott)

Egyedi rácsok
(gyalogos közlekedésre
ajánlott)

Folyókarendszer tervezésének menete
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1. Folyóka típusának meghatározása
A szennyvíz mennyisége, a helyi lehetőségek és követelmények együttesen
határozzák meg, hogy
●
Pontösszefolyót
●
Résfolyókát
●
Sávfolyókát
válasszunk-e.
A beépítésre tervezett folyókarendszert mind hidraulikai, mind pedig szilárdsági
szempontból méretezni, illetve ellenőrizni szükséges. Ebben cégünk szakemberei
állnak rendelkezésére.

Résfolyóka

Sávfolyóka

2. Elrendezési vázlat készítése
Rajzoljuk meg a kiépítendő rendszer nyomvonalát, tüntessük fel rajta a
hosszméreteket, a kifolyási pontokat, valamint az egyes szakaszok elvárt lejtéseit,
ahogy az az alábbi példában látható.
A különböző elemek jelölésében a termékleírásokban található jelölésrendszer
nyújt segítséget.

Magyarázat:

L = folyókaelem hossza
Mx = folyókaelem magassága (számozás a doboztól kifelé)

Folyókarendszer tervezésének menete

6

3. Modulelemek kiválasztása
A folyókaelemek méreteiről és műszaki jellemzőiről az egyes termékek leírásában
tájékozódhat. A termékek kiválasztásában az itt található jelölésrendszer nyújt
segítséget.
1. Pontösszefolyó dobozok
A pontösszefolyó dobozok egyrészes és kétrészes kivitelben készülnek.
2. Rés- és sávfolyóka elemek
A folyóka elemkészletből a szükséges lejtésviszonyok figyelembevételével szinte
tetszőleges ágakat építhetünk fel. Arra kell csupán figyelnünk, hogy két egymást
követő elem azonos profilmérettel (karima) csatlakozzon egymáshoz.
A lejtési viszonyok előírása után a mélységi méreteket a doboz felőli irányból
kezdjük el meghatározni. Amennyiben a terv szerint egy vízgyűjtő ág mindkét
végén doboz található, célszerű a kialakuló két ágat karimával összekötni. A
hosszviszonyoktól függően ezt vagy közvetlenül, vagy pedig 0-s lejtésű elemekkel
oldhatjuk meg a legcélszerűbben.
A résfolyóka dobozok kialakítása megegyezik a négyzetes egyrészes
pontösszefolyókéval, amelyekhez a nyomvonalrajz szerint elvárt irányokba 135
mm hosszú folyóka profilú bekötések csatlakoznak. A dobozokhoz 115 mm
mélységben karimával csatlakoznak a maximálisan 3 m hosszú folyókaszakaszok.
A sávfolyóka elemek is karimával csatlakoznak egymáshoz, a lefolyási helyeken
hegesztéssel „integrált” doboz vagy alsó lefolyócsonk gondoskodik a szennyvíz
elvezetéséről.
elvezetéséről.

4. Telepítés előkészítése
A folyókarendszer terv szerinti könnyű
és
szakszerű
telepíthetősége
érdekében szintező- és rögzítő elemek
állnak rendelkezésre.

5. Telepítés
A folyókarendszer szakszerű telepítését a cégünk által kiadott útmutató szerint
célszerű elvégezni, amely itt tölthető le PDF-formátumban:

Telepítési és Karbantartási Útmutató

Egyrészes négyzetes pontösszefolyó doboz
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Kisebb mennyiségű szennyvizek összegyűjtése a
padlóburkolatba beépített lejtéssel a pontszerűen
elhelyezett összefolyó dobozokkal megoldható.

Anyagminőség:

1.4404 (V4A)

Felület:

Pácolt

Kivitel:

Egyrészes, négyzetes

Beömlő keresztmetszet:

150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 250 x 250 mm

Kifolyás helyzete:

Alsó, oldalsó

Kifolyás mérete:

Ø63 mm, Ø110 mm

Peremkialakítás:

Fedlap típusok:

Csúszásmentes rács, mandorlás lemez,
egyedi mintás

Fedlap terhelési osztályok:

Gyalogos, tehergépkocsi terhelés

Rögzítés:

Betonozva

Alsó kifolyás

Oldalsó kifolyás

Egyrészes pontösszefolyók felépítése, jelölése

Rács

Szennyfogó
Bűzzár

Doboz

Kifolyócsonk
B: Beömlő keresztmetszet
szélessége: 150/ 200/ 250 [mm]
P: Perem szélesség: B+40 [mm]
D: Kifolyó csonk mérete: Ø63/ Ø110 [mm]
W: Doboz szélessége: B-27 [mm]

Példa: A képen látható négyzetes, pontösszefolyó
doboz jelölése, 200 x 200 mm beömlő
keresztmetszettel, oldalsó 110 mm átmérőjű
kifolyóval és gyalogos terhelésre méretezett
csúszásmentes ráccsal a következő:
PN_200_O_110_B125
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Kétrészes hengeres pontösszefolyó doboz
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A
hengeres
pontösszefolyó
szigetelt
betonba telepíthető és kisebb mennyiségű
szennyvizek összegyűjtésére alkalmas.
Előnye, hogy mélysége a kétrészes
kivitelnek köszönhetően állítható. A felső
rész
beömlő
keresztmetszete
lehet
nagyobb a négyzetes dobozénál és akár
egyedi méretű felső rész is helyezhető rá.

Anyagminőség:

1.4404 (V4A)

Felület:

Pácolt

Kivitel:

Kétrészes, állítható mélységű

Beömlő keresztmetszet:

200 x 200 mm, 250 x 250 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 500 x 500 mm

Kifolyás helyzete és mérete:

Alsó (Ø110
(Ø110 mm, Ø125 mm),
mm), oldalsó (Ø110
(Ø110 mm)
mm)

Bűzzár kivitelek:

Egyrészes, osztott

Felső rész peremkialakítása:

Alsó rész peremkialakítása:

Szigetelt perem

Fedlap típusok:

Csúszásmentes rács, mandorlás lemez,
egyedi mintás

Fedlap terhelési osztályok:

Gyalogos, tehergépkocsi terhelés

Rögzítés:

Szerelve

B: Beömlő keresztmetszet szélessége:
200/ 250/ 300/ 400/ 500 [mm]
P: Perem szélesség: B+40 [mm]
d: Doboz átmérője: Ø159/ Ø219 [mm]
D: Kifolyó csonk mérete: Ø110/ Ø125 [mm]

Kétrészes pontösszefolyók felépítése, jelölése
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Rács

Doboz felső
rész

Perem
Bűzzár
Alaptest
Kifolyócsonk

Példa: A robbantott ábrán látható hengeres pontösszefolyó doboz jelölése, 400 x 400 mm
beömlő keresztmetszettel, alsó 110 mm átmérőjű kifolyóval, egyrészes bűzzárral és
tehergépkocsi terhelésre méretezett csúszásmentes ráccsal a következő:
PH_400_A110_EB_C250

Résfolyóka
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A szennyvizek vonalszerű összegyűjtésére a résfolyókák
szolgálnak. A felső síkjukkal vízszintesen elhelyezett folyóka
szakaszokat a megrendelő által kiválasztott lejtéssel
gyártjuk. A résfolyókák által összegyűjtött szennyvizeket a
pontösszefolyókkal azonos felépítésű és felszereltségű
dobozok
vagy
karimásan
rögzített
kifolyócsonkok
segítségével kötik be a csőhálózatba.

Anyagminőség:

1.4404 (V4A)

Felület:

Pácolt

Folyóka szélessége:

70 mm

Résméret:

20 mm

Lejtés:

0 ‰, 2 ‰, 3 ‰, 5 ‰

Alaphossz:

3m

Induló magasság:

115 mm

Csatlakozás:

Karimával

Peremkialakítás:

Terhelési osztályok:

Beton határozza meg

Merevítés:

Opcionális zártszelvény merevítés

Rögzítés:

Betonozva szerelt karmokkal és szintezőkkel

Résfolyóka mérete és jelölése

●

●
●
●

A résfolyóka elemek DL-szabvány szerinti hossza 3 méter,
méter, de a folyóka hosszához
igazodva lehet ennél rövidebb egyedi méret is.
A kívánt beépítési hossz alapján adódó 3 m-nél rövidebb utolsó tag tetszőleges
hosszúságú lehet, lezárása hegesztett vagy karimával csatlakozó véglappal történik.
A vastagon írt értékeknél javasolt toldási helyek vannak.
A különböző lejtésű szakaszok kombinálhatók, ha azt a beépítési hosszak indokolják.
A folyóka technológiai és áramlástechnikai okból minimálisan 65 mm mélységű.
mélységű.

Típus

RP5

RP3

RP2

RP0

dH/L

15/3000

10/3000

5/3000

0

S [‰]
[‰]

5

3.33

1.67

0

H

Karimás toldási helyek

115

0

0

0

110

1000

1500

3000

105

2000

3000

6000

100

3000

4500

9000

95

4000

6000

12000

90

5000

7500

15000

85

6000

9000

18000

80

7000

10500

21000

75

8000

12000

24000

70

9000

13500

27000

65

10000

15000

30000

Magyarázat:

Tetszőleges méretekkel

●
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Opcionális
zártszelvény
merevítés

S [‰]:
[‰]: Lejtés
L [mm]: Elemek DL-szabvány-hossza: 3000 mm
H [mm]: Profil magasság
X [mm]: Résszélesség: 20 mm vagy egyedi méret

Példa: Egy résfolyóka elem jelölése, 2 ‰ lejtéssel, merevítés nélkül a következő:

RF_L2

Résfolyóka lefolyás típusai
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Résfolyóka doboz

A résfolyóka által összegyűjtött szennyvizet általában karimásan csatlakozó
összefolyódobozba vezetik, amelynek specifikációi a következő oldalon találhatók.

Lefolyócsonk

Oldalsó kifolyás

Alsó kifolyás

Anyagminőség:

1.4404 (V4A)

Felület:

Pácolt

Kifolyó csonk mérete:

Ø50 mm

Példa: A képen látható résfolyókához karimával csatlakozó alsó kifolyócsonk jelölése a
következő: RC_A50

Résfolyóka összefolyódoboz
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A résfolyóka dobozok kialakítása megegyezik az
egyrészes pontösszefolyókéval, amelyeket karimával
ellátott, 135 mm hosszú résfolyóka elemekkel
gyártunk. Ezekre csatlakozhatnak a résfolyóka
szakaszok
az
alábbi
vázlat
szerint
5-féle
elrendezésben. A dobozokhoz alapváltozatban
lapváltozatban
a
a
bekötési pontokon 115 mm-es karimával történik a
maximálisan 3 m hosszú résfolyóka szakaszok
csatlakoztatása.

Csatlakozási módok

1 csatlakozás

2 csatlakozás
egyenes
derékszögű

3 csatlakozás

4 csatlakozás

Anyagminőség:

1.4404 (V4A)

Felület:

Pácolt

Kivitel:

Négyzetes egyrészes

Beömlő keresztmetszet:

150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 250 x 250 mm

Kifolyás helyzete:

Alsó, oldalsó

Kifolyás mérete:

Ø63 mm, Ø110 mm

Peremkialakítás:

Résfolyóka
csatlakozások száma:

1, 2 (vízszintesen vagy derékszögben
elhelyezve), 3, 4

Fedlap típusok:

Csúszásmentes rács, mandorlás lemez,
egyedi mintás

Fedlap terhelési osztályok:
Rögzítés:

Gyalogos, tehergépkocsi terhelés
Szerelve

Résfolyóka összefolyódobozok jelölése

Alsó kifolyás
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Oldalsó kifolyás

Példa: A képen látható 3 résfolyóka csatlakozással ellátott résfolyóka összefolyó doboz jelölése,
200 x 200 mm beömlő keresztmetszettel, alsó 110 mm átmérőjű kifolyóval és gyalogos terhelésre
méretezett csúszásmentes ráccsal a következő:
RD_3_200_A_110_B125

Sávfolyóka
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A szennyvizek felületen való összegyűjtésére szolgálnak
a sávfolyókák. A különböző folyókaszakaszok karimával
csatlakoztathatók.
Az összegyűjtött szennyvíz elvezetésére a folyókán
elhelyezett lefolyócsonkok vagy a pontösszefolyó
dobozokkal
megegyező
felszereltségű
dobozok
szolgálnak.

Anyagminőség:

1.4404 (V4A)

Felület:

Pácolt

Folyóka szélessége:

150 mm, 200 mm, 250 mm

Lejtés:

0 ‰, 2 ‰, 3 ‰, 5 ‰

Alaphossz:

3m

Induló magasság (doboz felől):

115 mm

Csatlakoztatás:

Karimával

Opcionális alsó lefolyócsonk méretei:

Ø63 mm, Ø110 mm, Ø125 mm

Peremkialakítás:

Fedlap típusok:

Csúszásmentes rács, mandorlás
lemez, egyedi mintás

Terhelési osztályok:

Gyalogos és tehergépkocsi terhelés

Rögzítés:

Betonozva szerelt karmokkal és
szintezőkkel

Kifolyócsonk nélkül

Alsó kifolyócsonkkal

Sávfolyóka elemek

●

●
●
●

A sávfolyóka elemek DL-szabvány szerinti hossza
hossza 3 méter,
méter, de a folyóka hosszához
igazodva lehet ennél rövidebb egyedi méret is.
A kívánt beépítési hossz alapján adódó 3 m-nél rövidebb utolsó tag tetszőleges
hosszúságú lehet, lezárása hegesztett vagy karimával csatlakozó véglappal történik.
A vastagon írt értékeknél javasolt toldási helyek vannak.
A különböző lejtésű szakaszok kombinálhatók, ha azt a beépítési
beépítési hosszak indokolják.
A folyóka technológiai és áramlástechnikai okból minimálisan 55 mm mélységű.
mélységű.

Típus

SP5

SP3

SP2

SP0

dH/L

15/3000

10/3000

5/3000

0

S [‰]
[‰]

5

3.33

1.67

0

H

Karimás toldási helyek

115

0

0

0

110

1000

1500

3000

105

2000

3000

6000

100

3000

4500

9000

95

4000

6000

12000

90

5000

7500

15000

85

6000

9000

18000

80

7000

10500

21000

75

8000

12000

24000

70

9000

13500

27000

65

10000

15000

30000

60

11000

16500

33000

55

12000

18000

36000

Magyarázat:

S: Lejtés [‰]
L: Elemek DL- szabvány-hossza:
szabvány-hossza: 3000 [mm]
H: Profil magasság
V: Profil szélesség: 150/200/250/egyedi [mm]

Tetszőleges méretekkel

●
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Sávfolyóka felépítése és jelölése
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Rács

Sávfolyóka
elem

Karima

Alsó kifolyócsonk

Példa: A fenti robbantott ábrán látható 250 mm széles sávfolyóka, lejtés és merevítés nélkül,
alsó 63 mm átmérőjű kifolyócsonkkal, gyalogos terhelésre méretezett csúszásmentes ráccsal a
következő:
SF_200_C63_L0_B125

Sávfolyókába beépített doboz jelölése

19

Rács
Szennyfogó

Sávfolyóka elem
Integrált doboz

Bűzzár
Karima

Kifolyócsonk

Anyagminőség:

1.4404 (V4A)

Felület:

Pácolt

Beömlő keresztmetszet:

150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 250 x 250 mm

Kifolyás helyzete:

Alsó, oldalsó

Kifolyás mérete:

Ø63 mm, Ø110 mm

Rögzítés:

Sávfolyóka elembe hegesztve

Példa: A képen látható sávfolyókába beépített
beépített doboz jelölése, 150 x 150 mm beömlő
keresztmetszettel, oldalsó 63 mm átmérőjű kifolyóval a következő:
SD_150_O_63

Direct-Line Kft.
- a padlóösszefolyó
rendszerek szakértője
Cégünk több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik
padlóösszefolyó rendszerek tervezésében és gyártásában.
Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére szaktanácsadói
és tervezési szolgáltatásunkkal.
Keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén:

Direct-Line Kft.
2330-Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 14.
+36 (24) 492 111

info@dldh.hu
www.dldh.hu
Direct Line Kft

