
HOD/TERRA Lock® System
pro navrtávací pasy

Prodejní program
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HOD/TERRA®Lock 
koleno 90° 
s výstupem DN 32

TERRA®Lock
rohový ventil 
s výstupem DN 32

TERRA®Lock M1 objímka, HOD/TERRA®Lock M objímka
pro kovová potrubí DN 80 až 500

HOD/TERRA®Lock K 
objímka pro plastová potrubí 
DN 80, 100 a 150

HOD®Lock 
navrtávací pas 

pro kovová potrubí 
DN 80 až 500

HOD/TERRA®Lock 
navrtávací pas 

pro plastová potrubí 
DN 80, 100 a 150

HOD/TERRA®Lock 
spojka s jištěním 

proti posunu pro PE 
Da 32, 40 a 50

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA spol. s r.o.
Lipová alej 3087/1, 695 01 Hodonín
Tel.: 518 318 111, Fax: 518 354 003
E-mail: sales@jmahod.cz, www.jmahod.cz

Poznámka:
Výrobky označené HOD/TERRA®Lock jsou použitelné jak pro boční tak horní navrtávku.

Jsme s Vámi již od roku 1990



HOD/TERRA®Lock navrtávací pasy
Důvtipný variabilní systém

Technické detaily

TERRA®Lock pro horní navrtávku
HOD®Lock pro boční navrtávku

• Jmenovitý tlak PN 16

• Jmenovitá světlost DN 32

• Standardní vrták průměru 30 mm s redukcí 
pro navrtávací soupravu VODOREGULA

• Spojky pro připojení domovní přípojky pro PE Da 25, 
PE Da 32, PE Da 40 mají jištění proti posunu (v souladu 
pravidly pro redukování +/– jeden světlostní stupeň)

• Standardní objímky z nabídky společnosti JMA
pro plastová a kovová potrubí

Výhody

• Díly nemají závitové spoje

• Flexibilita spojů +/- 3° umožňuje eliminovat tlaky 
z venkovního prostředí při zakopání do země

• Patentovaný blokovací systém Lock proti pootočení dílů

• Jednoduchá a rychlá montáž bez nářadí 

• Robustní a pevná konstrukce všech dílů

• Protikorozní ochrana epoxidovým nástřikem 
v souladu s pravidly pro těžkou protikorozní 
ochranu GSK

Lock pojistka proti vytažení a pootočení 
spoje po montáži

Spojka pro připojení 
PE potrubí

Možnost vyosení PE trubky 
ve spojce +/- 3° 

Zasunutím nátrubku do hrdla a následným
pootočením o 90° se vytvoří flexibilní, 
ale nerozebiratelný bezzávitový spoj

Maximální možná ochrana proti korozi

Jednoduchá demontáž dílů
nadzvednutím pojistky

TERRA®Lock navrtávací pasy

HOD®Lock navrtávací pasy

www.jmahod.cz
sales@jmahod.cz

– Rohový ventil má stoupající vřeteno 

– Stoupání představuje hodnotu 25 mm

– Ucpávkový šroub z kované mosazi

– Bezpečnost proti stržení je v souladu s EN 
a činí odolnost proti kroutícímu momentu 135 Nm

– Pomocný kulový uzávěr pro navrtání 
domovní přípojky pod tlakem

– Navrtávání se provádí běžným způsobem 
prostřednictvím navrtávacího přístroje VODOREGULA
pomocí speciálního adaptéru

– Systém jištění proti posunu je originálním řešením
vyvinutým v JMA

– Těsnost PE roury a její zabezpečení proti posunu 
se provede vysunutím vyčnívajících křídel pojistky
směrem od rohového ventilu

– Deaktivace spoje se provede zasunutím křídel 
pojistky směrem k rohovému ventilu

– Výhodou navrtávacích pasů pro boční navrtávku je to,
že pomocný uzávěr pro navrtáku pod tlakem současně
slouží jako uzávěr domovní

– Robustní konstrukce kulového kohoutu s teflonovými sedly
zaručuje dlouhodobou životnost uzávěru.

– Kohout je uvnitř chráněný těžkou protikorozní ochranou, 
která snižuje riziko ulpívaní inkrustů ve vnitřní části ventilu

– Podobně jako u rohového ventilu je zaručena bezpečnost
proti stržení momentem 135 Nm
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