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VÝHYBKA POTRUBNÍ POŠTY VPP 
 

Výhybka se používá k rozbočení nebo sbočení potrubních tras potrubní pošty. Je 

navržena pro těžký průmyslový provoz, 

je však možno jí použít i v lehkých 

provozech. Vyrábí se v tří- až 

pěticestném provedení, tj. s jedním 

vstupním (resp. výstupním) a dvěma až 

čtyřmi výstupními (resp. vstupními) 

hrdly. K dopravním potrubím potrubní 

pošty se napojuje potrubními spojkami. 

Výhybka potrubní pošty je celoocelová, 

sestává ze skříně, otočného segmentu, 

elektromotoru, řemenového převodu, 

koncových spínačů a elektroinstalace. Standardně se vyrábí se světlostí dopravního 

potrubí 100 mm, na přání je možno dodat výhybku s jinými světlostmi.   

Výhybka je ovládána vestavěným elektromotorem, nastavení segmentu proti hrdlu je 

zajištěno použitím indukčních koncových spínačů. Výhybku je možno umístit do trasy 

v libovolné poloze. Provedení výhybky (levá – pravá), počet a polohu hrdel 

předepisuje projektant v závislosti na prostorových možnostech instalace.   



Výhybka potrubní pošty VPP: 

LEGENDA: 
1. Skříň výhybky s výklopným víkem  
2. Otočný díl 
3. Elektromotor  
4. Ovládací skříň 

 
Parametry: 
Jmenovitá světlost: DN 65, 80, 100, 125, 150 

Elektromotor: 

 napětí 24 V DC 

 příkon 50 W 

Doba přestavení výhybky o 180° do cca 7 s 

Teplota okolí a dopravního media: do +80 °C 

Rozměry a hmotnost: viz tabulka 
 

 
Tabulka: Rozměry (v mm) a hmotnosti (v kg) výhybek (pro světlosti DN 65 a 80 bude doplněno). 

 
 

Jmenovitá světlost DN 65 80 100 

Průměr dopravního potrubí 70x2 85x2 104x2 

Délka K   600 

Výška L   410 

Hloubka H   400 

Zástavbový rozměr M   800 

Rozteč hrdel R   200 

Hmotnost 33 34 35 


