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Nepodstatnou výhodou je i dlouhá životnost kabelových komor což je dáno použitým materiálem pro výrobu kabelových 
komor - ty jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu (HDPE), Který se vyznačuje vysokou houževnatostí, vysokou 
odolností vůči chemikáliím, je lehce obrobitelný, ekologicky nezávadný atd. Využívá se také jeho svařitelnosti – především 
pak při výrobě nejmenšího typu šachet ZEKAN S, které se standartně dodávají i ve vodotěsném provedení pro menší 
instalace jako náhrada rotačních kabelových komor.

Pro podporu projektování systému kabelových jsou ke všem typům kabelových komor ZEKAN zpracovány statické zprávy, 
které umožňují zjednodušený návrh vhodného typu komory pro dané řešení. Součástí této zprávy jsou i detailní montážní 
postupy. Stačí vybrat typ komory, potřebnou tř. zatížitelnosti dle evropské normy EN 124 a spolu do prováděcí a kolaudační 
dokumentace zařadit tento spis. Kromě postupů dle normy EN 124 je také součástí zprávy výpočet a montážní postup pro 

uložení komor na železnici dle drážního předpisu SŽDC S3. Více informací na stránkách WWW.CWS.CZ

Plastové kabelové komory se navíc oproti v některých 
instalacích používaných monolitním betonovým či 
zděným kabelovým šachtám vyznačují snadnou a 
rychlou instalací, dostatečnou variabilitou a díky 
technickému řešení také daleko vyšší únosností, než je 
tomu u běžně nabízených řešení.

Kabelové komory ZEKAN z plastu se používají jako 
přístupová místa kabelových tras a to pro potřebu instalace 
prvků kabelových tras nebo pro nutnost přístupového 
místa pro vlastní instalaci IS, popřípadě revizi, doplnění, 
opravu atp. 

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMOR Z 
HDPE PRO PŘÍSTUP PŘI  
INSTALACI, REVIZI A SPRÁVĚ 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
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Jen  4 základní díly a 4 typy poklopů 
dle třídy zatížitelnosti stačí pro 
sestavení jakéhokoliv kabelové 
komory ZEKAN od typu S  až po typ  
XXL.

Díky tomu a díky univerzálnímu Díky tomu a díky univerzálnímu 
využití tohoto systému je snazší 
plánování zásob, výrazně se snižují 
náklady na skladování a přepravu 
zvýšením obrátkovosti tohoto 
sortimentu.

ZEKAN S
1 100 X 420

ZEKAN M
1 100 X 840

ZEKAN L
1 100 X 1 260

ZEKAN XL
1 100 X 1 680

ZEKAN XXL
1 100 X 2 100

ZDE JSOU UVEDENY JEN ZÁKLADNÍ TYPY SESTAV
MODULARITA SYSTÉMU UMOŽŇUJE PŘIPRAVIT RŮZNÉ VÝŠKY A DÉLKY KOMOR DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

PRODUKTOVÁ
ŘADA

ZATÍŽITELNOST KOMOR ZEKAN

Technické řešení systému komor ZEKAN umožňuje při 
dodržení doporučeného montážního postupu použít 
jakoukoliv sestavu od tř. A 15 do tř. D 400 dle EN 124

ODOLNOST PROTI DEFORMACÍM

Chráněný jedinečný systém uchycení dílů komory v 
místě spojů pomocí systému kotevních prvků a 
standartních armovacích tyčí zajišťuje v případě 
dodržení jednoduchého montážního postupu 
maximální stabilitu konstrukce

SYSTÉMOVOST KOMOR ZEKAN

Systém je připravený pro snadnou instalaci kabelových 
chrániček do ø 110 mm (pro větší průměry se 
připravují tvarové díly) bez narušení statiky celé 
konstrukce

TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ



Rozdělení zatížitelnosti poklopů a 
souvisejících konstrukcí se řídí 
normou EN 124, která rozlišuje 6 
zátěžových tříd, značeny písmeny A až 
F. Systém kabelových komor ZEKAN 
umožňuje použítí 4 nejběžnějších 
zátěžových tříd A 15 až D 400. 
Vhodnost použití jednotlivých typů je Vhodnost použití jednotlivých typů je 
popsána výše zmíněnou normou. 
Volba dané třídy zatížitelnosti je do 
určité míry v kompetenci 
odpovědného projektanta v závislosti 
na konkrétních podmínkách umístění 
kabelové šachty.

KOMPOZITNÍ POKLOPY SE 
VYZNAČUJÍ NÍZKOU HMOTNOSTÍ, 
ODOLNOSTÍ A VARIABILITOU 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
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• nekradou se
• nízká hmotnost

• tvarová a rozměrová variabilita
• pevnost a tuhost výrobku

• samozhášivost
• barevné provedení dle stupnice RAL

• p• povrchová tvrdost
• hygienická nezávadnost

• tepelný izolátor
• nemagnetické

• chemicky a mechanicky odolné
• nízké náklady na údržbu

• odolné proti počasí
• m• možnost opracování běžným nářadím

PŘÍKLADY POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOMPOZITNÍCH POKLOPŮ

IMITACE BETONU
DLE STUPNICE RAL

BETONOVÁ DLAŽBA
ZÁMKOVÁ, VYMÝVANÁ,JINÁ

UMĚLÁ TRÁVA JINÉ POVRCHY
TARTAN, ŽULA, OCEL ATP.

VÝHODY

RÁM POKLOPŮ KOMOR ZEKAN

Poklopy pro tř. B, C a D jsou dodávány s kompozitními 
nebo duralovými  rámy, které plní opěrnou funkci, 
slouží jako nulová výška pro instalaci a zároveň kryje 
hranu komory proti deformacím, poškozením.

UZAMYKÁNÍ POKLOPŮ

Místo běžných zámků s dvěmi polohami se poklopy 
uzamykají závitovým spojem pro zajištění pevného 
spojení poklopu s tělem komory. V případě požadavku 
je možné na přání zákazníka zajistit atypický tvar hlavy 
pro zajištění autorizovaného přístupu do kabelovodu

SNADNÁ MANIPULACE

Použití kompozitních poklopů umožňuje snadnou 
manipulaci a to i pro komory velkých rozměrů při 
všech třídách zatížitelnosti. Vhodně umístěné prvky 
pro manipulaci zamezují taktéž průsaku vody do 
vnitřního prostoru tělesa kabelovodu.

TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ



PRODUKTOVÁ ŘADA

Průměr   Síla stěny   Váha 1m/kg

32 mm   2,1 mm    0,26 kg
40 mm   2,3 mm    0,35 kg 
50 mm   1,8 mm    0,35 kg 
50 mm   2,4 mm    0,48 kg 
63 mm63 mm   1,9 mm    0,47 kg 
63 mm   2,4 mm    0,59 kg 
63 mm   3,0 mm    0,74 kg 
75 mm   1,8 mm    0,54 kg 
75 mm   2,2 mm    0,65 kg 
75 mm   3,6 mm    1,05 kg 
90 mm   1,8 mm    0,65 kg 
90 mm90 mm   2,7 mm    0,96 kg 
90 mm   4,3 mm    1,50 kg 
110 mm   2,2 mm    0,97 kg 
110 mm   3,2 mm    1,40 kg 
110 mm   5,3 mm    2,27 kg 
160 mm   3,2 mm    2,05 kg 
160 mm   4,7 mm    2,98 kg 
160 mm160 mm   7,7 mm    4,79 kg 
200 mm   4,0 mm    3,20 kg 
200 mm   5,9 mm    4,67 kg

PVC trubky se používají jako kabelové chráničky pro ochranu kabelů v 
energetice a telekomunikacích. Jsou hrdlované, což umožňuje snadné 
spojování trubek. Vyrábějí se ve třech třídách zatížitelnosti pro různé 
zátěžové prostředí. Jejich spektrum použití je široké. Dají se položit volně 
do výkopu, zalít do betonové směsi (např. při výstavbě tunelů), nebo je lze 
protlačit pod vozovkou, kolejovým tělesem atd.

Vyrábí se extruzí z PVC-U, které odpovídá normě ČSN EN 31386-24 a DIN Vyrábí se extruzí z PVC-U, které odpovídá normě ČSN EN 31386-24 a DIN 
16875. Trubky jsou opatřeny hrdlem. Lze je snadno spojovat nasunutím. Při 
požadavku na pevnější spojení nebo utěsnění spoje je možno trubky v 
hrdlení lepit běžným lepidlem na PVC.

ŠIROKÝ SORTIMENT 
KRUHOVÝCH KABELOVÝCH 
CHRÁNIČEK V RŮZNÝCH 
TŘÍDÁCH ZATÍŽITELNOSTI PRO 
OCHRANU VŠECH TYPŮ IS
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4 x 7 - 33 x 3

2 x 42 x 32 x 2

ZDE JSOU UVEDENY JEN ZÁKLADNÍ TYPY SESTAV
MODULARITA SYSTÉMU UMOŽŇUJE PŘIPRAVIT KABELOVODY Z RŮZNÝCH PRŮMĚRŮ A ZATÍŽITELNOSTI 
CHRÁNIČEK  DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

PŘÍKLADY
SESTAV

MECHANICKÁ A POŽÁRNÍ ODOLNOST

Použitý materiál zajišťuje nejen daleko vyšší 
mechanickou odolnost proti mechanickému poškození 
než je tomu u HDPE chrániček, díky svým vlastnostem  
navíc zvyšuje požární odolnost (hořlavost tř. A2)

ŠIROKÝ SORTIMENT DOPLŇKŮ

K PVC kruhovým chráničkám je běžně dostupný široký 
sortiment doplňků - od ohybových a redukčních dílů, a 
tvatovky typu T po těsnící, odvětrávací a zaslepovací 
prvky., které jsou cenově daleko dostupnější než jiné 
systémy určené pro ochranu IS.

2 TYPY SPOJENÍ

Použití kompozitních poklopů umožňuje snadnou 
manipulaci a to i pro komory velkých rozměrů při 
všech třídách zatížitelnosti. Vhodně umístěné prvky 
pro manipulaci zamezují taktéž průsaku vody do 
vnitřního prostoru tělesa kabelovodu.

TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ



ROZPĚRKY CHRÁNIČEK
Rozpěrky se využívají pro přesné polohování trubního vedení a chrániček. Jejich správné Rozpěrky se využívají pro přesné polohování trubního vedení a chrániček. Jejich správné 
použití zajistí polhu jednotlivých chrániček a nutné oddělení prostorem pro potřebu izolace 
jednotlivých řádů. Pokládka je jednoduchá a rychlá. Na vysypání prostoru mezi rozpěrkami se 
používají materiály v závislosti na velikosti chrániček a jejich mechanické odolnosti. Při použití 
nejběžnějších chrániček PVC chrániček průměru 110 mm, tř. zatížitelnosti 3 postačí ve většině 
případů původní materiál z výkopu (pokud neobsahuje větší a ostré úlomky kamene a 
stavebních materiálů).

PROSTUPY KABELOVODU
K systému kabelovodu Zekan zajišťujeme výrobu průchodek do velkých betonových 
komor. Průchodky se mohou instaovat přímo do bednění při betonování stěěn kabelové 
komory a to jak v případě výroby ve specializovnm závodě, tak přímo v místě instalace. 
Na vyžádání můžeme opatřit otvory drážkou s těsněním, které se běžně používají při 
utěsnění spoje chrániček PVC jako součásti systému kabelovodu Zekan.

K SYSTÉMU DODÁVÁME ŠIROKÝ 
SORTIMENT DOPLŇKŮ PRO 
SNADNOU A PRECIZNÍ INSTALACI
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STATICKÉ 
VÝPOČTY

EKO KOMISO 
9001:2001

KABELOVÉ 
KOMORY

PVC
CHRÁNIČKY

POKLOPY

ATESTY A
CERTIFIKÁTY

JINÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
K systému dodáváme i nejběžnější spotřební materiál, ať už se jedná o vykružovací korunky, 
těsnící prvky a materiály nebo speciální lepidla pro vodotěsné spoje PVC chrániček.

Vykružovací korunky jsou k dostání téměř v jakémkoliv rozměru. Jako službu zákazníkům 
běžně zapůjčujeme korunky pro průměr 110 mm s objednanými kabelovými komorami.

STUPAČKY NOSNÍKY
Vnitřek šachet lze vybavit různým příslušenstvím dle přání zákazníka – ať už jsou to 
kabelové žebříky - stupačky, rošty nebo držáky. Vnitřek komor má v pravidelných roztečích 
upínací body (zalisované kovové prvky) ke kterým snadno připevníte jak atypickou výstroj 
kabelovodu, tak i běžně dostupné DIN lišty, které slouží pro uchycení širokého sortimentu 
spojek a dalšího elektrotechnického materiálu.



KONTAKTY
CWS s.r.o.
SÍDLO SPOLEČNOSTI
Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem, ČR
VÝROBNÍ ZÁVOD
Nádražní 4, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ČR
 
MMobil: +420 725 037 152 | E-mail: cws@cws.cz
Tel.: +420 569 731 070 | Fax: +420 569 731 072


