
IBP

Bánninger présfittÍng.rendszer

alkalmazástechnikáj a gázszerelésh ez tu. r .ol

ABM KUPRÁL KFT
1037 Budapest' Törökkő u. 5-7 '

TeI.:436-7750
Fzx:,436-7155
www.abmhuoral.hu



1. Fogalmak

Préskiités: sajtolással létrehozott oldhatatlan kapcsolat présidom és rézcső, szerelvény vagy idom
között.

o Présszerszám: a préskötés kialakítására kifejlesztett, a présidomot deformáló célszerszám, amely
présgépből és az adott méretrí présidomhoz alkalmas, cserélhető szorítópoflából áll.

2. TermékÍsmertető

90 éve jelenti a Bánninger a szereléstechnikában a minőséget. A préskötéses technológia speciálisan a

Íiildgáz- és PB-gázvezeték szereléséhez lángnélktili (hideg) megmunkálást tesz lehetővé a szerelőknek,

lényegesen lecsökkentve ezzel a munkaidőt. A présfitting sorozat vörösrézből, ill. a menetes átmeneti

idomok vörösöntvényből készülnek.

A terméket a DVGW vizsgá|ja és felügyeli. Regisztrációs szám: DG-4550BM048.

MBF-TMB engedélyezési szám : 2483 -0 I l 3 6000 / 200 4

Fővárosi Gázművek Rt engedély ezési szám.. K-220A{FO /2002

DélalÍt'ldi G ázszo|géitató Rt. engedélyezési száma : K-2 3 0- 1 7- 1 8/0 1

Középdunanfu |i G ázszolgá|tatő Rt. engedélyezé si szám: 9 5 3 A{ 1 3 0/2 0 0 1

Dél-Dunrántu|i G ázszolgáltatő Rt. engedélyezési szám.. 22l 53 50 l 2001

Tiszántuli Gázszo|gáitató Rt engedélyezési szám: 27 81 8-322/200I

Északdunántu|i Gázszolgáltató Rt engedélyezési szám: 23O l 7 .2-I1 /200 1 .K.

}il}L-G ^Z Kft engedélyezési szám: Sz-I 447 l2}0t

A f,rttingekben sárga HNBR tömítőgyuní van, ami optimálisan illeszkedik a tömítési körvonalra, igazodik

a gtuszereIés speciális követelményeihez és öregedésálló. A horony előtti hengeres megvezetés kizárja

cső peremeződését és a tömítőgrírű sérÍilését. A horony előtti- és mögötti kettős bixonsági sajtolás

tartósan tömít és kirepedés-álló.

A fittingek (v<irösréz, vörösöntvény) 15-54 mm-ig terjedő méretben kerülnek forgalomba.



3. MűszakÍ adatok

A > B@< press Gas a G26o/Iés a G 260/IDVGW-munka1apok szerint alkalmas giuoY,hozés folyékony
gázoh,hoz történő felhasználásra, ill. a DVGW TRGI 86 (96. évi kiadás) DVGW G 600 munkalapja
szerint épületek falon kívtili és vakolat alatti szereléseihez is használható, Az tizemi nyomás épü1eten
kívüli és fold feletti fektetésnél legfeljebb 5 bar (PN 5) lehet.

Műszaki adatok Alkalmazási tartománv

Kötési mód oldhatatlan, tartósan tömített csőkötés présfittingekből vörösrézcsőve| az

EN 1057, a DVGW GW 392 munkalap és a RAL 64llI szerint. Bevizsgált a

DVGW VP 614-es munkalap a|apján.

Tomítési mód A kötés tömítettsége egy srírga HNBRtömítőelem révén jön léhe
Könryezeti hőmérséklet -20 "C és +70.C között

Max. iizemi nyomás 5 bar (PN 5)

Üzemi nyomás épületben l bar (GT 1)

Sűrített levegő 10 bar l 30,C

4, Jelölések

A > B@< press gázfitting mindkét oldalán siárga színnel és típusjellel ellátott és így összetéveszthetetlen.
Jelölési példa:

Gas : gázszere|éshez

GT/l : PN 1 (650 "C-on több mint 30 perces) magasabb termikus terhelhetőségre

PN 5 : 5 bar max. üzemi nyomás

DVGW : DVGW által engedé|yezett

>B(D < : Bánninge

22-|5-22 : méretek, pl. T-idom, éúmérő 22-|5-22 mm

A présidomhoz tartoző tömítéseket nem szabad eltávolítani és kicserélni' Figyetem: a tiimítőelemeket
olajjat vagy zsírral bekenni tilos!



5. Szerelési útmutató

A > B@< Bánninger présgépek és préspofák speciálisan a >B< press présfittingre beállítottak, javasoljuk

tehát ezekhaszná|atát.Haszná|ható továbbá minden olyan présszerszám, melyről a szerczám gyártója úgy

nyilatkozik, hogy az IBP présfittinghez alkalmas. A présszerszámot a gyártója által előirt időközönként

ellenőriztetni kell a hibátlan préselés érdekében

A gépek haszná|atához előfeltétel a min' 30 kN, ill. max. 40 kN állandó tolóerő biztosítása.

Mind akkumulátoros , mind há|őzati szerszámma|al5-54 mm méretrí idomok szerelhetők.

A préskötéses technológiát olyan szakember a|ka|mazhatja, aki ezt szakiskolában a tarrrenden belül

elsajátította vagy más szakoktatás keretében ebből vizsgát tett (p1. Magyar Rézpiaci Központ vagy a

gy ártő tanfolyama stb.).

Gázvezeték szerelésénél fokozottan ügyelni: Falon kívül szerelt vezetéket gumibetétes csőbilinccsel és

fémdűbellel kell szerelni, megakadéiyozva ezze| az elektrokémiai konózió kialakulását és túz esetén a

cső leszakadását.

A cső baj|itását, a|akitását úgy kell elvégezni, hogy az Ia%-náI nagyobb keresztmetszet csökkentést ne

szenvedjen. Hidegen a 15, 18 és 22 mm átmérőjú csöveket lehet hajlítani ar::a alkalmas szerszámmal.

Szerelés során gondot kell fordítani arra, hogy avezeték keresámetszete ne csökkenjen, és eltömődést

okozó szennyeződés a vezetékbe ne keriiljön.

A vezetékek nyomáspróba és üzembe helyezés előtt gondosan ki kell fuvatrri. Gázvezeték szerelésénél

klzárőIaga DVGW 392-es munkalapja szerinti rézcsövek a|ka|mazhatók (p1.: SUPERSAN) 15-28 mm-ig

félkemény és kemény, 35-54 mm-ig kizárőIagkemény szálakban.

Menetes k<ités csak készülék e1őtti elzárónáI, acéI-réz átmeneti idomnál, gázmérőné|,

nyomásszabá|yozőnál a|ka|mazhatő. A zárőszerelvényeket és az oldható ktjtéseket könnyen hozzáférheto

helyre kell szerelni.

A derékszögben méretre vágott rézcső végét sorjátlanítani kell, hogy a présidomban lévő tömítés ne

sérüljön' Ellenőrizni kell' az idomban lévő gyári tömítőelem meglétét. A cső és idom összetolásakor a

csövön meg kell jelö|ni a betolási mélységet, így figyelemmel lehet kísérni ha a csőből az idom kicsúszik

(táb|ázat)' A présszerszám pofáját merólegesen kell felhelyeái a fittingre és így kell a préselést

elvégezni.

A préselést egy helyről kiindulva sorban kell elvégeznikizátwa ezze|, hogy egy-egy kötés kimaradjon.

A préselés folyamán minden egyes préselésnél a fittinget préselés után meg kelljelölni (Pl. alkoholos

filccel). A préselés elvégzésére utal még, hogy a fittingen látszódik a préspofa lenyomata. A préselés

elvégzését a nyomáspróba során is ellenőrizni kell oly módon, hogy minden egyes kötést meg kell

vizsgálni, ami nyomáspróbánál elkerülhetetlen.

Minimális távolságok és betolási mélységek
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1' A rézcső meroleges levágása

4' A csövet kis csavarással ütkö-
zésigaz idomba kell tolni.
A bedugási mélység jelölése.

Szerelési Utasítás

2. A csővég belso és kiilső felületének
felületének sorj átlanítása

5' A szorítópofák merőleges elhe.
lyezése a kötésen. A szerszám
bekapcsolása. A szorítópof,íknak
teljesen záródniuk kell.

3. A tömítés épségének és elhe-
lyezkedésének ellenőrzése. Az
',o'' gÉrűt olajozri és zsíromi
tilos.

6. Az elkészült press kötés.
Az elkészült préskötést
alkoholos filctollal mes kell
jelölni.


