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Tiszte|t Hö|gyem!

Hozzánk intézett |evelére tajékoztatj.uk, hogy a > B < Press Gas Fitting
rez és vÖrósöntvény préselhető szerelvények a DDGÁZ szogláltatási
területi$n az MBF-TMB Engedélyezési Fe|ügyelet 20657-tse/2o01 sz.
engedélyében fog|alt feltétetekke| a{ka|mazhatók.
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Tárgy: Rézcsöves szere|ési technológia

Tiszte|t Társaság!

A rézcsö a|kalmazásáró| belső - csatlakozó és fogyasztói - vezetékek esetén a
társaságunk által kidolgozott és kozreadofr Rt-TU.04 sz. ,'Csat|akozó vezetékek és
fogyasztii berendezések létesítése, üzembe he|yezése, el|enózése, karban.
tartása,' című techno|lgiai utasítás rende|kezik'
Társaságuk á|ta| benyÚjtott TBF.TMB engedé|y, va|amint a német DVGW minősítés
és techno|ógiai dokumentumok alapján megá||apítottuk, hogy az aján|ott <B> Press
Gas Fitting réz és voroaontvény prése|hető szere|vények eljárása mind a7,
a|apanya$okban, mind a műveletekben megfe|elnek a kidolgozott techno|ógiai
utasításnak' ísy társaságunk szo|gáltatási teríiletén annak alkalmazásához
hozzájáruIunk.

Fe|hívjuk figyelrniiket, hogy az ismertető nem he|yettesíti a szerelési technológiák
e|mé|etl és gyakorlati megisrnerését és e|sajátítását.

$zeged, 2aa2, január 1 8.
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miiszaki igazgatóhe|yettes
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Tárw; rézcstivec gr{zezere|és
Taatett [Itlüpem!

Kérésere az l ewel ezelótt írt levelerftátolvasva az abban leírtakat továbbra is
fenntartom, tehát: ':5

'l'{;i?t'i!ii:
A >B< PressGas Fittíng réz- és voloEónispry préselhető alkatrészek behozatalának
engedétyezése elősegiti az alkalnra@.telÍffigegeket ugyan' de nem elégíti ki azt
maradéktalanul, mert a megktil{qg;$i*n*t.'t{tryű szóróInp ffiawar fordítása nem
helyettesíti a szerelési technoffiiák elmffi. és gyakorlati megisrnerését ill,
elsajátítrását. Ha a gínsznre|őkttr$fuá ezen a terüH&r is megfeleli, akkoÍ a rézcsÖvek
a >B< PressGas Fitting préselhető.i"l&*uészekkeÍ tÓrténő szerelésének nincs akadálya.

A réscs{ives szerelésekfe.is vonat}ozrrak termószetesen a Gazszolgáltatási Koziiuemi
Se*bál5aat előírasai. ...ÉEek.á sgabátiitat 'Á.fo'gyasáo-k.bekapcso1ásához $ztiks€ges
vezeték letesítése'' cirnú fejezetében ta1álhatóak.
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>B<Press Gas téz' és viiröeönwérry.idomok

BudaBest, nÜ2.Ü3.13,
K-z2ÜlMFo /2a02

Idapják ABMHuqária Kupiál Kft.
Csallókőzi Za\tán
Kraft Péter
kmke Frigles

108t Budapesq KöztÉtsaság tét !0', 1963 Budapeag Pf.; 30.
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alkalmazhatóságí vizsgála tál*ól

Vtzsgálatot végeztel Dr. SzentkeÍeszty Gábor

Co.szárn: 5660CI0681 , .r**==q=*_
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7, Előzmények

Á2 ÁBM HUNGÁRIÁ KUPRÁL l{ft. Q037 Budapest, ,Iörökkő utca 5-7.) a K.
579/20a1,-vsz. számű vállalkozási szeződésben megbízta társaságunkat a >B<Ptcss
Gas márkáiű téz- és vörösönwény-idomokkal szere|t gázvezeték vizsgálatával abból
a célból, hogi az megfelel-e a Fővárosi Gázművek követelményeinek'

2. Dokumentáció

Á r'izsgálathoz a következő dokumentációt kaptuk:

prospektus

IBP Bánninger GmbH minőségügyi tendszerének tanúsítási bizonyírványa

lv{PÁ NRw észak.rajrn-vesztfáliai anyagvizsgáIó hir'atal vizsgá|att jelentése
(ele ntésszám: 1 200071 1 / 74.02,2001, ')

D\rGw tetmélitanúsítási bizon yiw ány a (a j stromszám: D G-4 5 50BI\,Í004 8)

N{BF-TN,{B engedély >B<Press Gas Fitting ftz és r'örösöntvény ptéselhetó
s zetelvények be ho z atalá.ra (enged é|,7 szám: 20 6 51 -B e / 200 1 .)

IBP >B< Bánninget présfitting-rendszer alkalmazástechníkája gázszeteléshez

IBP (Intemational Building Products) GmbH ny-ilatkozata a )B(Press PG4000
és PG5000 sorozatú présidonrolriroz alkalrnas szerszámokról

3. Vizsgálat

A dokumentáció vizsgá|ata

Á >B<Press Gas márkájú réz- (PG5000 sorozat) és vörösönwény.idomok (PG4000
sofozat) és tanozékok választékátak egy tészét és a rnagyat fotgaLmazó ismertetését
az /. nzelhklet tastalmazza.

áz idomokat gya*ő, németországi IBP Bánninger GmbH tátsaságnak
EN ISo 9a02:7994 szerinti minőségügyi rendszere t'an, am.it az Egyesűlt l(ráiyság.
beli BSI @tit Szabványosítási Intézet) IJM 30879 számű tanúsítási bizonyítványa
igazo! (2' nellékk)

A 203 idomból ál1ó termékcsaládot, valamint a Klauke gyfutmányű présszcrszámot
és a NussbaumlViega gyáttrnányú szorítópofát az észak-tajna-vesztfáliai
anyagr'izsgáló hivatal (lv{PA NRv) megvizsgálta. A vizsgálat az azonosilásta, a
felhasználható csövek és tömítések minóségéte, a szetelési utasításta, a kötéselr
tomörségére, sztlátdságáta, taÍtós szilárdságára, húzószilátdságáta, statikus és
dinamikus hajlítószilárdságáta, hőmétsékletá|Ióságáta, csavarószilátdságáta te{edt kí.

Műsz akr fejlesztési oszaly
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A 72,a00777 szám'ő (2001. 02, 14.í) vizsgálati jelentés szeÍint a fendszeÍ a DVG\)7 (a
Német Gáz- és Yízipat Egyesülése) követelményeinek megfelelt. A vizsgálati jelentés
összefoglal ő |apiát a 3. ne lléklet mutatja.

A vizsgálati jelentés a|apján a DVG!7 a termékcsalád fellrasznáIását gázvezetékek
kötőelemeként engedélyezte, a termékcsaládot a DG-4550RM0048 laistromszámon
rcglsztÍáLt^ (a, n e //é,k/e ).
Áz MBF-TMB engedélyezési felügyelet magyarotszági behozatali engedélyt adott a
DvGw minósítő irata valarnint, a kezelési és szerelési útnrutató alapján a >B<Ptess
Gas Fitting téz és vötösönwény préselhető szerelvények behozataLan
(engedélyszám: 20657-Be/2001,) az ABIVI Hungátia I(uptál l{ft. 1037. Budapest,
Törökkő u. 5-7. részére (5' nellékle).

Áz idomok kezelési és szetelési útmutatójáta 6, nelléklet tttalmazza.

Az lnternational Building Products GmbH ZAU.,1.2.18-ai nyilatkozata felsorolja a
>B<Press PG4000 és PG5000 sotozatu ptésidomokhoz a|kaknas szerszámokat
(7, nellékkt). Ezek a következők:

Mannesmann $trovopress)
Viega

Gebetit

I{lauke

EFP1, EFP2, ACO1, ECO1

Typ2, PT3 -H, Akku-Presshandy

PWI.I75

UÁP1, UÁP2, UP2EI,(14), UNP2

4.

Á nyilatkozat szeint a|kalmazhatók tor'ábbá a Rems gyártmánni V-kontúri
ptéspofák és a Viega cég Profipress rendszetéhez alkalmas ptéspo[ák.

Á nyilatkozat szerint ezek a SzeÍSzámok legalább 30 kN és legfeljebb kb' 40 kN
tolóetőt fejtenek ki, mráltal elegendő erőtattalék á1l rendelkezésre a DN 54
méretű idomok préseléséhez is, de az erő nem akkora, amely a ptéspofákat
törrktetenné.

E szenzámok alkalmasságát igazolő tanúsíwányokat az idomr:lk forga|mazoja
nem bocsátotta tendelkezésünkte.

Á dokumentáció lgazo|)a a >B<Press Gas idomok műszaki megfelelóségét,
mcgfelelő.

osszefoglalás

Az AtsM Hungátia I(uptál I{ft' által forgalmazott, IBP Bánninget GmbH által
gyáÍtott >B<Press Gas márkáji: téz- és vörösönwény.idontokkal szerelt gázvezeték
e szetelésre való alkalmasságot igazoló tanúsírvánnyal tendelkező ptésszetszámmal
szerelve megfelel a Fóvárosi Gázmrivek Rt. követelrnénycinek'

Ezétt, elkészítetttik a Ptéskötéses rézcsószerelés €G-III_B31-I\ÍU002J00z
tötzskönyvi számú) műveleti utasítását, melyet a 8. nellékkttata|maz.

Mírsz aki feilesz tési osztáIy
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Titzt*tt e**n** Km*IÍn Ássmny!

É*esiux, hogy az trBP gyártararyu ,'B.keea G&s' Fiting ree ág vöriisorrtvé*y préselbetö

sze*e1$ény6fu tl*gr.r*m etrg*délyszám ?ta657-Bel2Üo1) rézcsoves q{tzszefelesi tecbnológit

rés***é!tt bcépítésre kxtirlhetne* a MÜL ÁZ 'Kft' gázszolgáttatási tert$ctén.

$sslnsh 2ÜÖ.1' Éev.gÍIber 19.

Mo'''GÁ'u
K*i"eskedelrnl KFT. 2'

5000 $zolna<, lt'!égzáros L. u' Z
I Tel.:56/5C2-*05. Fax:5S/502-5S7
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ABM KUPRÁL KERESKEDELMI
És szorcÁrraró rpr
1037 Budapest
Torökkő u' 5-7.

Tárev: Bánninger gyártmanÉ réz és vorösöntvény présidomok alkalmazhatósága

TÍsztelt Sándor István Úr!

Társaságunk miikodési területen továbbra is alkalmazhatók az ABM KUPRÁL
KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO I$T' által forga|maztltt, az MBF.TMBEF
2ifr65,|-Be/2001. Behozatali Bngedé|ye a|apján az IBP Deutschland GnrbH (Banninger)
által gyártott réz és vörtsÖntvénv présidomok, mivel a Műszaki Biztonsági
Felügyelőség 2483-0IÍ360Ü017t04' iktatószámú, 2oo4' június 27-én ke|t, batározata
szerint- változatlan műszaki tartalommal -'az engedély visszavonásig- érvényes.

A préskotések kialakítását az a gáaszere|ő végezheti aki a présidomos kotés
technoligiajfb$| a forgalmazó vagy a Magyar Rézpiaci Kiizpont ÍL|ta| szeÍvezett
oktatáson résá vett. szerelési tJtasítással rendel kezik.

Hajdúszoboszló, 2004, július 07.
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KÖZÉPDUNÁNTÚLI cÁzszoLGÁLTÁTT RÉszVÉNYTÁRsAsÁG
Alapítva: l950.

ABM I{IJNGÁRIA KIJPRÁL Kft. Technológiai o. : Részleg
953 /M|30l200 1 . . ]ktatósránr

Soós Árpád : Ügyintózó
: ]vÍe|léklet

BT]DAPEST
Törolr.d<ő u. 5-7.
1037

Tfugy' IBP ryártmányú 
''B-Press Gas'' márkájú présfitting.

A 2001. Ü7.L7-én kelt leveliikben Íbglalt bejelentésüket, melyben az IBP Deutscland
GmbH által,'ts-Press Gas'' típusjellel gyártott réz présidomok (mérct: d1.: 15, l8. 22,28,
35, 42, 54 mm) forgalmaz.ásaról nyilatkoznak, a mellékelt és alább felttintetett
dokumenÍm alapj án tudomásuI vesszük'
A KOGÁZ Rt. szolgáltatási teri.iletén, tátgyi szerelvények fogyaszJói rendszerekbe való
beépítésevel szemben _ a vonatkozó technológiai utasítások betartása mellett _ kifÓgríst
nem emelünk.

Mellékletként kapoÍt irafunasolat:
MBF'TMB engedély B-Press réz és vörösöntvény présethető alkatrészekre
(érvényes z004,június 1 9.ig).

Nagykanizsa 2001. augusztus 06.
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