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NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A PROVOZ 
ZEMNÍHO REGULÁTORU HABR ME

typ Habr I ME, Habr II ME a Habr III ME

Kontakt:
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4 - Michle
http: www.ppsd.cz
e-mail: info@ppsd.cz
tel.: 267 171 111
fax.: 267 172 573
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ZEMNÍ MODUL HABR ME
  

Zařízení je určeno k regulaci zemního plynu se vstupním tlakem do 0,4 MPa a na výstupní 
konstantní tlak 2 kPa s maximálním odběrem až do 60 m3 / hod. podle použitého regulátoru, což 
představuje okamžitý výkon všech plynových spotřebičů až 600 kW. 
Zemní modul HABR ME je vhodný zejména pro použití v historických částech města, kde není z důvodu 
ochrany památek možno narušovat fasády domů nikami a montáží běžných skříněk.

Instaluje se do úrovně terénu a je určen výhradně pro použití v chodníku, eventuelně v zeleni.

Dodávají se tři základní typy zemních modulů, které se od sebe liší pouze typem použitého 
regulátoru:

HABR I  ME   - s regulátorem MESURA B25 ME VSI o max. průtoku plynu do 25m3/hod. výst. 
tlak 2,0 kPa.

HABR II  ME -  s regulátorem MESURA B40 ME VSI o max. průtoku plynu do 52m3/hod. výst. 
tlak 2,0 kPa.

HABR III  ME -  s regulátorem MESURA B50 ME VSI o max. průtoku plynu do 60m3/hod. výst. 
tlak 2,0 kPa.

Skříňka je vodotěsná a skládá se z vaničky a víka, které jsou vylisovány z polyesterového SMC 
kompozitu vyztuženého skelným vláknem  a vyznačuje se velkou odolností  povětrnostním vlivům, 
pevností a stálobarevností. Víko se zavírá na trojúhelníkový zámek na čtvrt otočení a jeho zatížení je 125 
kN. Skříňka je dodávána se 4 nohami z PVC, dlouhými cca 75 cm, upevněnými hliníkovými třmeny na 
bocích. Vnější rozměry skříňky jsou 522 x 330 x 249 mm.

        Zemní modul HABR ME    Technický popis :

Vstup do skříňky je přiveden spodem PE trubkou 
o Ø 25mm, výstup ze skříňky je PE trubkou o Ø 
40mm rovněž spodem.. Na vstupu je komplet 
vybaven kulovým kohoutem, plynovým filtrem 
s výměnnou filtrační vložkou s propustností do 
80 mikronů a regulátorem tlaku plynu  
MESURA B25 – B50 s patentovaným 
protizáplavovým systémem. K modulu je možno 
na speciální vstup a výstup připojit obtokový 
regulátor, což umožňuje čistit nebo měnit 
filtrační vložku bez nutnosti přerušení dodávky
plynu. Odvětrání, nezbytné pro provoz 
regulátoru, je zajištěno ohebnou PVC trubkou 
vyvedenou nad úroveň terénu do dutého 
ocelového profilu, který se připevní na fasádu 
nebo do oplocení objektu, případně lze odvětrání 
ukončit litinovým poklopem, umístěném 
v chodníku vedle zemního modulu. Systém 
samovolného odpouštění zkondenzované vody je 
umístěn ve dně skříňky, odkud je vyvedena
odvodňovací trubka do přirozené drenáže.
Využitím sférokonického spojení na středotlaké 
části se výrazně zvyšuje bezpečnost před únikem 
plynu. Celá středotlaká část modulu je výrobcem 
zkoušena na těsnost. 



Strana 3 (celkem 5)

Návod na instalaci

1. Podle místních podmínek zvolit upevnění 4 noh z PVC pomocí bočních třmenů k upravené 
skříňce tak, jak je standardně dodávána, nebo na výstupní straně skříňky nahradit nohy upevněné 
bočním třmenem nohami usazenými do objímek v rozích spodní části skříňky. V obou případech 
musí být boční třmeny pevně přišroubovány ke skříňce viz. Obr. č.1. 

2. Instalovat skříňku do konečné polohy. Nastavení této polohy se provádí pomocí potřebné 
rektifikace opěrných nohou, které je možné případně zkrátit uříznutím a poté se obetonují. Jiný 
způsob ustavení do konečné polohy je možný pomocí specielního přípravku umístěného shora. 
Přípravek se odstraní po provedení podsypu a zatuhnutí betonu.

3. Elektroobjímkou nebo mechanickou spojkou napojit vstupní a výstupní potrubí na přípojku.

4. Provést tlakovou zkoušku a zkontrolovat všechny spoje pomocí pěnivých roztoků.

5. Podle místních podmínek uříznout odvětrávací hadici v přiměřené délce a jedním koncem ji 
nasunout a pevně uchytit do objímky ve dně vaničky tak, aby její konec byl těsně pod víkem 
skříňky. Víko uzavřít.

6. Ocelový dutý odvětrávací profil připevnit v doporučené výšce jeho horní hrany cca 30 cm od 
úrovně terénu dvěma vruty k fasádě či oplocení a propojit ho odvětrávací hadicí, navlečenou do 
žluté síťové PE hadice, k vlastní skříňce. 

7. Zasypat výkop podle schematického obrázku uložení skříňky a zvláště dbát, aby byl všechen 
zásypový materiál řádně upěchován po vrstvách a tak, byla zabezpečena dobrá drenáž u 
odvodňovací trubky. Kolem skříňky vytvořit cca 20 cm betonovou vrstvu tak, aby nedošlo k
pozdějšímu sedání modulu.

8. Po dobu 24 hodin zajistit skříňku tak, aby mohl beton zatvrdnout a tak se zabránilo propadnutí 
krytu vlivem nadměrného zatížení.

9. Zkontrolovat pohyblivost víka, provést řádné očištění dosedacích ploch včetně vysátí z důvodu 
zajištění těsnosti mezi víkem a vaničkou. Víko uzavřít a uzamknout trojhranným klíčem. 
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Návod na obsluhu:

Uvedení do provozu:
1. Pomocí normovaného trojúhelníkového klíče pootočit uzavíracím čepem směrem vpravo o 90o, 

tak aby se víko odjistilo viz. obr.č.1.
2. Do jednoho ze dvou otvorů po obou stranách klíčové dírky krytu vložit šroubovák nebo jiný 

vhodný nástroj.
3. Překlopit víko směrem dozadu.
4. Otevřít kulový kohout č.1 dle obr.č.2 a uvést do chodu regulátor otočením páčky č.5 dle obr.č.2 ve 

směru hodinových ručiček.
5. Odvzdušnit výstupní potrubí. 
6. Zaklopit víko do odpovídající polohy tak, že se zasunou obě části příchytky víka do otvorů na to 

určených.
7. Pootočením uzavíracího čepu o 90o směrem doleva uzavřít víko.

Obrázek č.1

1 – TROJHRANNÝ KLÍČ
2 – UCHYCENÍ NOHY MODULU – FIXAČNÍ DESTIČKA
3 – INSTALAČNÍ NOHY MODULU
4 – BEZPEČNOSTNÍ NÁLEPKA
5 – UPEVŇOVACÍ TŘMEN / VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU/
6 – TĚLO MODULU CES 200
7 – POKLOP MODULU VČETNĚ NÁPISU „ GAS – HUP“
8 – UZAMYKATELNÝ ZÁMEK / TROJHRANNÝ KLÍČ/
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Obrázek č.2

                  

1 - KULOVÝ KOHOUT – UZÁVĚR PŘED REGULÁTOREM
2 - PLYNOVÝ FILTR S VÝMĚNNÝM SÍTKEM
3 - REGULÁTOR TLAKU PLYNU S VESTAVĚNÝM KPV a ABR
4 - OVLÁDACÍ PÁČKA PRO UVEDENÍ REGULÁTORU DO PROVOZU
5 - OTVOR PRO ZAÚSTĚNÍ ODVZDUŠNĚNÍ  a ODVZDUŠNĚNÍ / NA FASÁDU NEBO DO POKLOPU/
6 - OTVOR PRO ZAÚSTĚNÍ ODVODNĚNÍ a ODVODNĚNÍ DO ZEMĚ
7 - STŘEDOTLAKÝ VSTUP DO MODULU
8 - NÍZKOTLAKÝ VÝSTUP Z MODULU

Odstavení z provozu:

1. Uzavření kulového kohoutu č.1 viz. Obr.č.2.
2. Odplynění plynového rozvodu za regulátorem.
3. Zaklopit víko do odpovídající polohy tak, že se zasunou obě části příchytky víka do otvorů na to 

určených.
4. Pootočením uzavíracího čepu o 90o směrem doleva uzavřít víko.

Po každém otevření modulu se musí řádně vyčistit a vysát dosedací plochy i vnitřek modulu před 
dalším uzavřením !

  Zemní regulátor HABR ME podléhá inspekčním činnostem např. dle vyhl. č.85/1978, ČSN 38 64 05, 
TPG 609 01, TPG 905 01, a.j.. Doporučená četnost inspekčních činností je min. 1x ročně, kdy se 
kontroluje především stav a funkce zařízení, funkce armatur, těsnost zařízení, stav filtračního sítka před 
regulátorem a funkce vestavěného bezpečnostního zařízení. 

Cena Modulu HABR s regulátorem 25 13.700,- Kć bez DPH
Cena Modulu HABR s regulátorem 40 15.250,- Kć bez DPH
Cena Modulu HABR s regulátorem 50 17.400,- Kć bez DPH




