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Účel a použití výtokových armatur

Účelem výtokových armatur je vypouštět ze zásobníků vody, dodávat vodu k
zařizovacím předmětům, pro kropení zahrad, umývání automobilů apod.

V případě, že se vyměňuje nebo opravuje ohřívač vody nebo akumulační
nádrž na vodu, musí se nejprve vypustit. K tomu se používá výtokový ventil
nebo kohout, který je umístěný na nejnižším místě nádrže nebo na potrubí.

Jiným účelem je dodávka vody k zařizovacím předmětů, nejčastěji je to k
umyvadlu, k výlevce apod. K těmto účelům se vyrábějí výtokové armatury
určené k vnitřnímu použití.

Dále se používají výtokové armatury umístěné na venkovní obvodové stěně
budovy. Jsou to speciální výtokové nezamrzající armatury.



Rozdělení výtokových armatur

Podle konstrukce se rozdělují na:
1. S pevným ramínkem
2. S otočným ramínkem

Podle účelu se rozdělují na:
1. Pro výtok vody k zařizovacímu předmětu
2. Pro vypouštění vody z ohřívače nebo akumulační nádrže
3. Pro napojení na zahradní hadici
4. Pro připojení pračky

Podle umístění se rozdělují na:
1. Vnitřní
2. Venkovní



Připojení

Výtokové armatury se připojují k potrubí závitem. Nejběžnější průměry
připojení jsou ½ˮ a ¾ˮ. Připojují se na potrubí nebo k nástěnnému kolenu
(nástěnce).

Těsnění spoje se provádí konopím nebo teflonovou nití. Při těsnění
konopím je třeba jej potřít fermeží a zbytek (přečnívající) konopí odstranit.
Odstranění se provádí odřezáním nožem nebo plátkem pilky, nikoliv
zapálením.

Vypouštěcí kohout může být také součástí uzavíracího kohoutu – viz obr. 2.
Připojení je rovněž závitové. Tyto vypouštěcí kohouty mají menší průměr
připojení, a to ⅜ˮ.



Obr.1: Vypouštěcí kohout pro       
vypuštění vody z ohřívače 
vody 



Obr. 2: Kohout s vypouštěním na vodoměrové soupravě



Obr. 3: 

Dva 
samostatné 
výtokové 
kohouty na 
studenou a 
teplou vodu



Ventily pračkové

Ke každé pračce se vede samostatný výtokový ventil. Jde o ventil, nikoliv
kohout. Ventil se otevírá a uzavírá otáčení o 360 stupňů několikrát dokola.
Kohout má plné otevření nebo uzavření průtoku vody otočením o 90 stupňů.

K pračce musí být instalován na potrubí ventil, protože je v potrubí voda o
tlaku 3 až 6 barů. Při použití kohoutu by tento tlak způsoboval rázy v potrubí.
Velké rázy by mohly poškodit upevnění potrubí a způsobovat namáhání spojů
na potrubí.

Pračkové ventily se vyrábějí v různém tvarovém provedení – viz. obr. 4.
Povrchová úprava je obvykle chromováním.

Kohouty se používají v místech, kde není vysoký tlak, ale jen atmosférický. Jsou
to zásobníkové nádrže.



Obr. 4: Výtokové ventily pračkové



Ventily zahradní

Tyto ventily se připojují na vodovodní potrubí, ve kterém je tlak v rozsahu
3 až 6 barů. Pokud se stříká zahrada do velké dálky, může se pomocí
čerpadla zvýšit tlak vody. Ventily se vyrábějí běžně pro tlak vody 10 barů.

Všechny zahradní ventily mají možnost napojení na zahradní hadici.
Nevýhodou je u dlouhých hadic pokles tlaku vlivem tření.

Zahradní ventily se používají nejen ke kropení trávníků a zahrad, ale také k
umývání aut, nebo dvorů u domů.

Ventily se vyrábějí v různém ozdobném provedení. Na horní části ventilu
nebo na výtokové trubici jsou umístěny ozdoby ve tvaru různých zvířátek.



Obr. 5:

Zahradní 
výtokové 
ventily s 
připojením 
na hadici



Obr. 6: Výtokové ventily s horním ramínkem, se spodním 
ramínkem, s pevným krátkým ramínkem, s možností 
napojení hadice



Kontrolní otázky:

1. K čemu slouží výtokové armatury? 

2. Jak se rozdělují výtokové armatury ?

3. Jak se připojují?

4. Proč jsou k pračce vedeny ventily a ne kohouty?

5. Jak velký může být tlak vody přivedený do výtokové armatury?
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