
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Mechanikus csőkötés műanyag csövek javítására, 
hosszabbítására és leágazások készítésére  



                                               
 

A rendszer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. A Permasert csőkötés: A PE 
100 anyagból készült csőkötés 
DVGW VP 600 szerint 
bizonylatolt, az EN 1555-3 és EN 
682 követelményeknek megfelel. 

 

2. Nyomótárcsa: biztosítja az 
egyenletes erőelosztást a 
hüvelyen 

 

3. Támasztógyűrű: a kötéstestbe 
beépített saválló gyűrű biztosítja 
a szorítógyűrű feszességét és 
optimális tartását 

 

4. A belső támasztóhüvely: 
krómozott acélból készül és 
biztosítja a megfelelő beállítást és 
fokozza a támasztóhatást 

 

5. Nedvesség- és szennyeződés 
tömítés: megakadályozza a por, 
szennyeződés és nedvesség 
behatolását 

 

6. Kúpos szorítás: megakadályozza 
a cső kicsúszását 

 

7. Tömítő elemek. Egy NBR /nitril/ 
elasztomer gondoskodik a 
kötések tartós tömítettségéről 

 

8. Távolság biztosító gyűrű: 
garantálja a cső precíz 
központosítását és fokozza 
szorítóhatást 

Műszaki adatok 
 

Ház gázra alkalmas PE 100 anyag, DVGW AB 
G260 szerint vizsgált és bizonylatolt 

 Saválló támasztó gyűrű szorító funkcióval 
 

Szorító gyűrű Acetol /POM/ 
 

Nyomó tárcsa Poliethyle /PE/ 
 

Tömítő elemek NBR /Nitril/ 
 Távolság biztosító gyűrű:  
 Acetal /POM/ 
Belső támasztóhüvely krómozott szénacél 
 

Vizsgálat anyagvizsgálat  
DVGW- tömörségi vizsgálat túlnyomás és 

alacsony nyomásra 
VP600  hosszanti irányú zárási vizsgálat 
szerint  kitépési vizsgálat 
  hajlítási szilárdság 
 

Névleges nyomás vizsgálva és engedélyezve 
MOP 10 bar-ig 

 

Méret  20-63 PE-SDR11-es csövekre 
 

DVG regisztrálás 32-63 VP600 szerint 
DVG regisztrálási szám: dg-7521 BS0052 



                                               
 

Műszaki tájékoztató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
 

                                                                                         
 

A permasert csőkötés a piaci bevezetése óta a 
mechanikus csőkötések területén szerte a Világban 
numeró 1. nőtte ki magát. 
A 35 éves tapasztalattal és a több  mint 45 millió 
beépített csatlakozóval, a legkülönbözőbb klíma 
és talajviszonyoknál, termékünk az első helyen áll 
biztonság és megbízhatóság területén.  
 
Időt és pénzt takarít meg 
A mechanikus csőkötés a hagyományos csőkötési 
eljárásokkal összehasonlítva lényegesen olcsóbb és 
gyorsabb. 
 
Miért? Egész egyszerűen. .A permaser szerelése 
egy embert és néhány percet igényel és mindezt 
drága készülékek nélkül. Önnek a PE/PE-X 
csövet csak méretre kell vágni, a véget 
megfogni, a betolási mélységet bejelölni és 
utána a PE/PE-X csövet a csőkötésbe 
betolni. Ez minden. .Nem kell speciális 
szerszám, forgatónyomaték beállítás. 
G bi é ű

Előnyök az első pillantásra 
- Csak PE80/100 és PE-X  SDR11 

sorozatú csövekhez használható 
- Egy személy egyszerűen és gyorsan 

elvégzi a szerelést 
- Szerelés minden időjárási 

körülmények közt lehetséges 
- Nincs szükség áramforrásra az 

építési területen 
- Összehasonlítva a hagyományos 

hegesztési eljárásokkal a szereléshez 
minimális költség szükséges 

- A szereléshez nincs szükség drága 
szerszámokra és berendezésekre 

- A munkagödörben minimális a 
helyszükséglet 

- A szerkezet korrózióálló  
- A csőkötésnél minimális a feszültség 
- Több mint 30 éve biztos és 

megbízható felhasználás 
Megkönnyíti a gázömlés biztonsági 
szelep beépítését. Összehasonlítva a 
hagyományos szerelési technológiákkal a 
szerelési költségek 50%-al csökkent-
hetek. 

 

Permasert csatlakozó 
megkönnyíti a meghibá-
sodott csővezeték javí-
tását 
 
 
Egy végzáró sapka 
beépítése leegyszerűsíti 
egy későbbi csatlakozás 
kiépítését 
 
 
 

A Permasert segítsé-
gével házi csatlakozó 
leágazásokat gyorsan és 
egyszerüen el tud 
készíteni 

A komplett rendszerünk a fővezetéktől a házi 
bekötésig 
A mechanikus PE rendszer lehetővé teszi a fővezetékek 
összekötését a házi fogyasztókkal. Ehhez a családhoz 
tartoznak a Permasart csatlakozók, mellyel lehetséges a 
gyors és biztonságos csőösszekötés létrehozása 
speciális szerszám vagy drága segédberendezések 
nélkül. A sokoldalú csőkötés mellett ajánljuk 
figyelmükbe a PermaLock nyomás alatti mechanikus 
megfúró szerkezetet, a csőidomokat és a gázömlés 
biztonsági szelepet. 



                                               
 
 

A rendszer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Műszaki adatok 
 

Ház felsőrész/alsó rész/záró kupak 
A gázvezető alkotóelemek PE100 
agyagból készülnek és a DVGW-
AB-G260, DVGW-AB-A2 és az EN 
155 5 előírásai szerint gyártjuk, 
vizsgáljuk és engedélyeztetjük. 

 

Tömítőelemek:   Az elasztomer kompo-
nensek NBR-ből készülnek és az 
EN 682 követelmények szerint 
bizonylatoltak 

 

Megfúró szerszám: A stancoló a távolság-
tartó hüvellyel krómozott acélból 
készül. A fővezetékből kistancolt 
PE darab a szerelés után benn marad 
a stancolóban- 

 

Csavar + alátét: Az 5 mm-es belső hátlap-
fejű csavar és az alátét 304/A2/ 
savállóból készül 

 

DVGW VP304 szerinti vizsgálatok 
 Belső nyomásvizsgálat 
 Külső tömítettség vizsgálat 
 Szilárdság 
 Csavaró erő 
 Használati megfelelőség 
 Relaxációs tulajdonság 
 Anyagok 
 

Névleges nyomás: megengedett és vizs-
gált nyomás MOP 10 bar 

 

Mérettartomány: da63, da90, da100 
 

DVGW regisztráció: DG-4511BTO205 

A mechanikus nyomás alatti megfúró 
szerkezet-PermaLock-a szerelőknek a 
fővezetékről történő lecsatlakozásnál a 
biztonság, megbízhatóság és a gyorsaság  
egyedülálló kombinációját kínálja.  
A PemaLock berendezés időjárási 
viszonyoktól függetlenül alkalmazható a 
fővezeték elzárása nélkül. 
 

Felső rész NBR tömítő elemek 

Alsó rész Megfúró szerszám 

Zárókupak Saválló csavarok és alátétek 



                                               
 
 

Műszaki tájékoztató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előnyök az első pillantásra 
Egyszerű, gyors és biztonságos csatlakozás a 

gázhálózatra 
A csőidom PE 100 
A távolságtartó hüvely biztosítja, hogy a 

szerszám ne tudjon elfordulni 
Speciális szerszám a megfúráshoz 
Gázömlés biztonsági szeleppel is szállítjuk 
Permaser csatlakozóval is kapható 
Egy személy be tudja építeni bármilyen időjárási 

viszonyok mellett. Áramforrás és egyéb 
berendezés nem szükséges /a hagyományos 
eljárásokkal ellentétben/ 

Összehasonlítva a hagyományos eljárásokkal 
minimális költséggel alkalmazható. 

A PermaTite- elzáró kúp lezárja csővezetéket 
egyéb csavaros lezárás nem szükséges 

Varratmentes O gyűrű tömítés 
PE 80/100 fővezetéknél használható 
Szál- és feszültségmentes megfúrás 
 

 

gázömlés biztonsági 
szeleppel kombinált 
mechanikus megfúró 
berendezés Mertik 
Maxtirol TypZ 

mechanikus megfúró 
berendezés PermaLock 

                            Megnevezés                                                Fővezeték DA                      Leágazó vezeték DA                 Cikkszám 



                                               
 
 

Műszaki tájékoztató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PE 100 /EN 1555/anyagból készült Permasert 
korrózióálló. A javítási időt 50-75%-al lerövidíti. A 
javítás néhány perc alatt elvégezhető drága hegesztő 
berendezés és nagymennyiségű földmunka nélkül. A 
munkacsapat megkeresi a hibás vezetékszakaszt, 
kiválasztja a megfelelő átmérőjű csatlakozót, kivágja a 
hibás szakaszt és rátolja a csatlakozót. 

 

 

Előnyök az első pillanatra 
A beépítést egy személy eltudja 
végezni bármilyen időjárási 
körülmények között 
 

A leggyorsabb javítási módszer a 
PE-XPE csövekhez 
 

A hagyományos hegesztéses 
kötéssel összehasonlítva lényegesen 
kisebb a földmunka 
 

Egyrészes felépítés – nincsenek 
elemek 
 

Nincs áramszükséglet és egyéb 
készülék sem szükséges 
 

Csőidom hiteles PE 100 EN 1555/ 
 
Átmérő 32-63 mm közötti szabvány 
méretek 
 

A javítási idő 75%-al csökken, úgy 
hogy a munka költségek lényegesen 
csökkennek 
 

Csekély földmunka és visszaállítási 
költség 
 

A PE hegesztési vagy préseléses 
eljárásnál lényegesen olcsóbb 
 
Gyors és egyszerű beépítés, 
néhány perces munka 
 

A korrózióálló csatlakozó hosszú 
élettartamot garantál 
 

Minimális feszültség keletkezik a 
PE-X/PE csövön 
 

Több, mint 30 éves biztonság és 
megbízhatóság  a több, mint 45 
millió Permasert csatlakozón 
A csatlakozó szakító szilárdsága 
nagyobb, mint a PE csőé  

DA-Cső                            Beépítési hossz                         Cikkszám 



                                               
 
 

Műszaki tájékoztató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gázömlés biztonsági szelepek a gázelosztó 
vezetékekben elzárják a gázáramlást, ha a 
nyomásveszteség egy bizonyos értéket elér. A 
DVGW-G 459-1 megköveteli, hogy a házi 
lecsatlakozásokba gázömlés biztonsági szelepet 
építsenek be. 

 

Gázömlés biztonsági szeleppel kombinált 
csőcsatlakozót a németországi gázhálózati 
feltételekhez fejlesztették ki, 25 mbar és 5 bar 
nyomástartományban használható. A több 
tartományú biztonsági szelep lefedi az A/D és C VP 
305-2 szerinti nyomástartományokat. 
A biztonsági szelep lezár, ha az átfolyó 
gázmennyiség eléri a Vs értéket.  Újbóli nyitáskor 
önműködően nyit. Nyitott állapotban el van fedve, 
így nem is szennyeződik. 

Előnyök az első pillantásra: 
Egyszerűen beszerelhető utólag is 
A több tartományú biztonsági szelep 35 
mbar-tól 5 bar –ig alkalmazható 
Nyomásváltozáskor nincs szükség 
cserére 
Fém alkatrészekkel hosszú élettartam 
garantálható 
Kis záró faktorral hosszú vezetékek is 
biztonságban vannak 
A SENTRY GS lehetővé tesz rövid 
újranyitást 
Nem érzékeny a gázban levő 
szennyezésekre, száraz pora, acél vagy 
műanyag forgácsra 
Saválló nyomó rugó hosszú élettartamot 
garantál 
Könnyen visszakövethető 
Azonosító kódot is adunk a típus 
meghatározáshoz 
A SENTRY GS típusú gázömlés 
biztonsági szelep megfúró készülékkel 
együtt is szállítjuk 
PE gyűrű segítségével  SENTRY GS 
optimális feszültségmentes rögzítése 
lehetséges 
 

 

 

Megnevezés 
DA-cső 

PA-X/PE SDR11* Cikkszám 

nyitott zárt

áramlási nyitás 
PE gyűrű            O gyűrű 

Permasert gázömlés
biztonsági szelep 
Mertik Maxitrol Z típus 
35mbar-tó 6 bar-ig 



                                               
 
 

Termékek és építőelemek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szűkítők                                                                  Tartozékok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ív 
 
 
 
 
 
 
 
 

A korrózióálló végzáró sapka és végzáró darab 
lezárják a gázellátást vagy a gázelosztó vezeték 
végét biztosítják.  
A vezeték végzáró darabok a gázfolyást tartósan  
zárják le, míg a funkciós végzáró sapkák a vak 
végen, úgy vannak kialakítva, hogy egy későbbi 
időpontban a vezetékhez egy csatlakozást ki 
lehessen építeni, a végzáró sapka eltávolításával. A 
végzáró darabok és a sapkák a legkeresettebb 
mechanikus csatlakozók közé tartoznak, mert 
összehasonlítva más módszerekkel lényegesen 
olcsóbbak és megbízhatóbbak. 

 

Előnyök az első pillanatra 
A záró sapkákon a leszerelhető fejnél 
metszésvonal van kialakítva 
A vezeték lezárt oldalán a végzáró darabra egy 
figyelmeztető felirat van felragasztva 
Egyrészes felépítés 
A végzáró darab a gázvezeték gyors, megbízható 
és tartós lezárását biztosítja 
a hagyományos módszerekkel összehasonlítva 
olcsóbb a szerelés 
Gyors és egyszerű beépítés, rövidebb, mint egy 
perc 
A beépítést egy ember elvégzi minden időjárási 
körülmények között 
 

 

Egy funkciós végle-
záróval egy későbbi 
csatlakozó kiépítése 
könnyedén elvégezhető 



                                               
 
 

Szerelési útmutató 
 

 
 
 
 

Tisztítsa meg a csövet egy tiszta ruhával, 
ellenőrizze a cső sértetlenségét 

A PE cső felülvizsgálata után /repedés /hasadás, 
repedés/ vágja le a csövet derékszögben. 
Amennyiben a csövön hiba lenne, akkor vágjon le a 
csőről egy további darabot, azért, hogy a hibás 
csődarabot eltávolítsa. A PE cső felületi sérülése 
setén a tömítés környezetében egy rotációs 
tisztítóval megmunkáljuk. A PE csövet a DVGW 
GW 335-A2 előírásai szerint kell megmunkálni.

Használjon egy alkalmas sorjázó szerkezetet azért, 
hogy a külső kerület kúposan legyen lerézselve. Ez a 
rézselés lehetővé teszi a cső könnyű betolását, 
anélkül, hogy a megsérülne. 

Használjon egy filctollat, vagy zsirceruzát a betolási  
mélység bejelöléséhez. Ez a távolság a Permaser 
kötésnél az illesztési dudorodás elülső élétől a 
Permaser csatlakozó végéig tart. 
 

A PE csövet /SDR 11/ toljuk be a csőcsatlakozóba a 
jelig. A csővezetéket a csatlakozóba ütközésig kell 
betolni. 
 

A kötésnél végezzünk el a normális nyomáspróbát. 
A betolási mélység  jelei a nyomáspróba alatt pár 
mm-t kifelé mozdulhatnak. 

Figyelem: 
A szerelést csak szakképzett személy 
végezheti. 



                                               
 
 

Szerelési útmutató 
 

 
 
 

A hibás csőszakasznak megfelelően a javító 
kötést kiválasztjuk és bejelöljük a javítandó 
szakaszt. 
 

A hibás csőszakaszt PE ollóval vagy hasonló 
vágószerszámmal kivágjuk úgy, hogy a 
végek simák legyenek. 
 

A betolási mélységet egy alkalmas filctollal 
bejelöljük, a rajz szerint 
 

A másik csövön is kijelöljük a betolási 
mélységet. A csövek a kötésen belül 
érintkeznek. 
 

Először a csőkötés azon végét toljuk rá 
ütközésig, ahol a sárga figyelmeztető felirat 
van. 
 
 

A másik csövet is rátoljuk ütközésig. 
Elvégezzük a nyomáspróbát. A nyomáspróba 
alatt a jelölések néhány mm-ei 
elmozdulhatnak. 

Figyelem: 
A szerelést csak szakképzett személy 
végezheti. 



                                               
 

Szerelési útmutató 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A PE 80, PE100 csövet a 
szerelés helyén megtisztítjuk. 
Alaposan győződjünk meg 
arról, hogy a cső ne legyen 
hibás. A PE csövet a DVGW 
GW 335-A2 előírásai szerint 
kell megmunkálni. 

Az alsó O gyűrűt szappanos 
vízzel / vagy a tömörségi 
vizsgálathoz használt 
folyadékkal/ benedvesítjük.  

A megfúró szerszámot 
rászereljük a csőre. Addig 
csavarjuk rá a szerszámot , 
míg a két fél héj a négy 
sarkán érintkezik /a vezető 
stift környezetében a két fél 
között lehet egy hézag/. 

A Permaser szerelési 
útmutatás szerint a kötéshez 
csatlakoztatjuk a házi bekötő 
csövet vagy T idomot. 
Elvégezzük a nyomás próbát. 

A távtartó hüvelyt 
ráhelyezzük a vágó 
szerszámra. Hatlapfejü 
/8mm-es/ kulccsal addig 
szorítjuk, míg fixen rá nem 
ül. A csőből kivágunk egy 
korongot, amely tartósan a 
szerszámban marad. A fúrási 
átmérő 14-20 mm. 

Amikor a  távtartó hüvely a 
T idom felső élét eléri 
készen van  megfúrási 
folyamat. 

A vágószerszámot  /az 
óramutató járásával ellentétes 
irányba/ felfelé forgatjuk, addig 
amíg a vágószerszám felső éle a 
ház felső élét lezárja. Ekkor a 
bekötő vezeték gáz alá kerül.  
/a távolságtartó hüvely kijön/. 

Ráhelyezzük a zárókupakot és 
kézzel rászorítjuk. 

A max. áramlás 6,0 m3  
25mbar nyomásnál, 14 mm-
es megfúrásnál és d32-es 
csőnél. 

Figyelem:  
A szerelést csak szak-
képzett személy végez-
heti. 


