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Gyorscsatlakozós csőidomok
szaniter és fűtésrendszerekhez

A John Guest a gyorscsatlakozós csőrendszerek világviszonylat-
ban vezető gyártóinak egyike, a gyorscsatlakozók területén hos-
szú távú tapasztalatokkal rendelkezik. 

Többéves tapasztalataink segítettek egy optimális minőségbiz-
tosítási rendszer felépítésében. A fejlesztés, a gyártás és ös-
szeszerelés teljes folyamatát egy kiforrott minőségbiztosítási
rendszer ellenőrzi. A John Guest 1989 óta rendelkezik DIN-ISO
9001 minősítéssel.

A John Guest Speedfit terméksora használati hideg- és meleg-
víz, valamint fűtésrendszerek ideális rendszere. 

A Speedfit gyorscsatlakozók alkalmasak műanyag és vörösréz
csövekkel való használatra, 10, 12, 15, 22, és 28 mm méretben
készülnek, vezető vizsgálóintézetek ellenőrzésével. Átfogó
vizsgálatok tanúsítják, hogy a Speedfit gyorscsatlakozók a nor-
mális körülményektől eltérő magas hőmérsékletekkel és nyomá-
sokkal szemben is ellenállók.

A JG-Speedfit terméksor tartalmazza a kiváló minőségű tér-
hálósított polietilén műanyag Speedpex csöveket is (DIN16892
szerint és ÉMI által bevizsgált), így komplett csőkötési rendszert
kínálunk. 
A rendszerünk alkalmas:

hidegvízrendszerek

melegvízrendszerek

fűtésrendszerek

biztosított fűtésrendszerek

kiépítésére.

A klórral, agresszív vegyi folyadékokkal vagy gázokkal való fel-
használás kerülendő.

Előnyök az installációnál
felére csökkenthető az installációs idő

nem áll fenn a forrasztólámpa használatából adódó
tűzveszély

a flexibilis cső ideális szűk helyeken történő
installációnál

nincs szükség speciális szerszámokra

a rendszer szétszerelhető a cső, vagy a
gyorscsatlakozó sérülése nélkül

hosszú élettartam

egyszerű kezelhetőség

További előnyös tulajdonságok:
korróziómentes

nincs üledékképződés

a cső és a csatlakozók rugalmassága csökkenti
a szétrepedés veszélyét fagy esetén

ólommentes, mérgező anyagokat nem tartalmaz

csekély vízátfolyási- és hőtágulási zaj

a csatlakozóknál nincs keresztmetszet-szűkülés
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John Guest GmbH
Ludwig-Erhard-Allee 30
D-33719 Bielefeld
Phone: (49)-5  21  /  9  72  56-0
Fax: (49)-5  21  /  9  72  56-80
e-Mail: info@johnguest.de

John Guest Speedfit® gyorscsatlakozó rendszer

A csövet derékszögben, sorjamentesen kell
elvágni, ügyelve arra, hogy a csövön ne
legyenek éles hosszanti barázdák, vagy
egyéb sérülések.

A csatlakozás oldása előtt biztosítani kell,
hogy a kötés ne álljon nyo más alatt. 

A rögzítőelem csőidomba nyomása után a
kötés oldható. A csatlakozó újból felhasz-
nálható.

A csövet ütközésig kell betolni a csatlako-
zóba. A nemesacél fogazású rögzítőelem
szorosan tartja a csövet a csőidomban. Az
O gyűrű által tökéletesen tömített kötés jön
létre. Műanyag cső alkalmazása esetén a
cső alkalmazhatóságát felhasználás előtt
ellenőrizni kell.

Mindig ellenőrizze, hogy a cső megfelelően
lett-e betolva. Ez széthúzással könnyen el-
végezhető.

FIGYELEM:
Ne dugja az ujját a gyorscsatlakozó-
ba, mivel a rögzítőelem acélfogai
sérüléseket okozhatnak.

A csőkötés oldása

Vágja el a John Guest Bpex csövet egy
jelölésnél merőlegesen, és a támasz-
tóhüvelyt helyezze a csőbe. Tolja a csövet
az O gyűrűn keresztül ütközésig a csatla-
kozóba. Ha helyesen vágta el a csövet, úgy
a következő jelölés a csövön pontosan a
rögzítőelem elé esik. A támasztóhüvelyen
található O gyűrű tovább növeli a csatlako-
zás biztonságát.

PEM-rendszer
Twist and Lock (csavard és rögzít)

A PEM cikkszámú gyorscsatlakozók szintén egy nemesacél fogazású rögzítőelemet, és egy
O gyűrűt tartalmaznak. Emellett rendelkeznek egy "csavard és rögzít” funkcióval is. A csa-
varkupak kézi erővel történő elfordításával a cső rögzül a csatlakozóban, ill. az O gyűrű a
nagyobb biztonság érdekében a cső falának feszül.

Kötés létrehozása
A kötés létrehozása előtt győződjön meg
róla, hogy a csatlakozó csavarkupakja
kicsavart állapotban van. Ebben a
helyzetben a csavarkupak és a
csatlakozótest között kis rés található.

Ebben az állapotban a csőkötés a 
csatlakozóba tolásával létrehozható. A csa-
varkupak 1/4  fordulattal való elfordításával
az O gyűrű a csőfalra préselődik, és a cső
rögzül a csatlakozóban.

A kötés oldása
A csavarkupakot vissza kell csavarni, amíg
a csavarkupak és a csatlakozótest között
egy kis rés keletkezik, és a jelölőnyilak
egymással szembe kerülnek. A rögzítőelem
csatlakozóba nyomásával (ujjbeggyel, vagy
a segítségképpen rendelkezésre álló oldási
segédlettel) a kötés oldható.

Kötés létesítése

A kötés ellenőrzése széthúzással

A kötés tart mielőtt tömítene

1
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2
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Réz cső Nemesacél
fogak

Rögzítőelem"O” gyűrű

Műanyagcső
cső hüvellyel

A csövet ütközésig
kell betolni

Csővég

A kötés ellenőrzése

A rögzítőelemet
benyomni

csövet
eltávolítani

Rés a csavarkupak és a
csatlakozótest között
(szétcsavart állapot)

második tömítés

jelölés

� ���

� �� �

Standard-rendszer
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Hasznos tanácsok (Speedfit® + Blue Speedfit®)
Műanyag cső előkészítése
A csövet merőlegesen vágja el, és bi-
zonyosodjon meg róla, hogy nem talál-
hatók rajta sorják, hosszanti rovátkolá-
sok, vagy egyéb sérülések.
Az ujját ne dugja a csatlakozóba, mert a
rögzítőelem acélfogakat tartalmaz, és
sérüléseket okozhat.
Speedpex- vagy metrikus rézcső esetén
is a fentiek szerint járjon el.

Rézcső megmunkálása A cső meg-
munkálása a szokásos csővágóval tör-
ténhet, ill. lehetőség nyílik csővégzáró
kupak alkalmazására.
Javítási munkák esetén, vagy a rendszer
bővítésekor a csővégzáró kupak alkal-
mazása lehetővé teszi, hogy egyszerűen
és hatékonyan tömítse le a csövet, és
gond nélkül tovább dolgozzon. A
csővégzáró kupak emellett hasznos
segédeszköz adott csőszakasz tömí-
tettségének tesztelésére.

A védősapka és a biztosítógyűrű plusz védelmet jelentenek a csatlakozás oldása el-
len. Például falon kívüli, vagy vakolat alatti installációknál. A védősapka kapható fehér,
piros és kék színekben, ami lehetővé teszi az egyes szakaszok színkódolását.

A biztosítógyűrűk a csővezeték színkódolásához fehér, kék vagy piros színekben
kaphatók.

Lösehilfe

A rendszer nyomása megnövelheti a csőre ható tartóerőt. Az oldási segédlet nagyobb
felületet biztosít oldáskor a rögzítőelem visszanyomásához.

Fém cső Fém cső

JG Speedfit-Fitting

Földelés

Fém cső
Földelés

Fém cső

JG Speedfit-Fitting

Műanyag cső

Földelés

Kérjük, ügyeljen arra, hogy fémcsövek darabolásakor lehetőleg csak csővágót hasz-
náljon (törés, fűrészelés nem megengedett). Műanyag cső esetén a termékeink között
megtalálható JG-TS28 csővágó használatát javasoljuk. 
Darabolás után a csővégeket ellenőrízze, és ha szükséges a sorját távolítsa el.

A csővégen tiszta vágási felületet kell képezni.

Ne dugja az ujját a csatlakozóba! A rögzítőelemen található nemesacél fogak sérülé-
seket okozhatnak.
Az installáció befejezte után végezzen nyomáspróbát az 5. oldalon található leírás sze-
rint.

Védősapka/Biztosítógyűrű

A csövet ütözésig tolja a csatlakozóba. A csőnek keresztül kell haladnia mind a rög-
zítőelemen, mind a tömítőgyűrűn.

Műanyagcsövek alkalmazásakor min-
denképpen ajánlott a csőhüvelyek hasz-
nálata.

Csőtámasztó hüvelyek

A JG BPEX csőhöz a JG Superseal tá-
masztóhüvelyeket ajánljuk, ami kétsze-
res biztonságot ad.

A csőhüvely, és az annak végén található O-gyűrű egy második tömítést hoznak létre
a Speedfit fitting belsejében. A csatlakozóban található O-gyűrűvel együtt egy biz-
tonságos, szivárgásmentes csatlakozás jön létre.

A támasztóhüvelyek nagyobb stabilitást adnak a csőnek, és szélsőséges igénybevé-
telek esetén csökkentik az esetleges tömítetlenségek létrejöttének az esélyét.
A támasztóhüvely kialakítása leegyszerűsíti annak csőbe helyezését. Az STS… és
TSM… cikkszámú támasztóhüvelyek csak diffúzióstőmítő John Guest Speedpex -
csövekkel ellátott (Katalógus 9. oldal) kötéseknél használhatóak.
Kérjük, forduljon hozzánk.

Védősapka
Biztosítógyűrű

Oldási segédeszköz

Az ütközési pontok a következő távolságokra vannak:

Cső Ø 10 mm 12 mm 15 mm 22 mm 28 mm

Illesztési mélység 20 mm 26 mm 30 mm 35 mm 44 mm

Másodlagos tömítés

Fő O-gyűrű Nemesacél fogak

� �� � � ��

A csatlakozás rögzít mielőtt tömítene

Támasztóhüvely használataesetén a cső
jelölése a rögzítőgyűrűn kívül essen

Illesztési mélységek Superseal csőtámasztó hüvelyek alkalmazásával

Oldási segédeszköz

� �
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Műszaki információk a Speedfit®fittingekhez
Ø 10  -  Ø 28 mm külső csőátmérőig

Cső
A Speedfit csatlakozók felhasználhatók:

- BS2871 / DIN1754 vagy DIN1786
szabványoknak megfelelő rézcsővel

- térhálós polietilén csővel
- diffúziómentes Speedpex csővel

A Speedfit csatlakozók nem alkalmazhatók acélcsövekkel.
Igény esetén keresse meg munkatársunkat!

Engedélyek
A Speedfit csatlakozók és a Speedpex cső rendelkeznek
WRC és TÜV engedéllyel, az EMI és az OKK által
bevizsgáltak, és engedélyezettek.

Alkalmazás
Hidegvíz rendszerekhez (szaniter)
Melegvíz rendszerekhez (szaniter)
Fűtésrendszerekhez

Nem alkalmas
Klór, forrasztó adalékanyagok, fertőtlenítőszerek,
agresszív vegyi folyadékok vagy gázok használata esetén.

Üzemi hőmérsékletek és nyomások

Magas hőmérsékletek (max.) –PKM-széria
Rövid ideig 114 °C.

Anyag
A gyorscsatlakozó anyaga kiváló minőségű hő-és
folyadékálló műanyag.

Repesztőnyomás (csatlakozó)
Réz és műanyagcsővel 20ºC-on: A Speedfit csatlakozók
réz vagy műanyagcsővel szerelve ellenállnak a normális
üzemi nyomás feletti terheléseknek is.

Szigetelés
A cső és a csatlakozók szigetelése a hagyományos réz,
vagy műanyagcsőrendszereknél megszokott módon
történik.

Minimum hajlítórádiuszok (Speedpex cső)
Cső Ø 10 mm 12 mm 15 mm 22 mm 28 mm

Min. Radius 100 mm 120 mm 175 mm 225 mm 300 mm
Min. Radius
csőhajlítóval 30 mm 55 mm 75 mm 110 mm

(csőrögzítők alkalmazása esetén). Ld. 9. oldal

Csőfajták
Műanyagcsövek PE, PA, PB vagy PUR csövek,

amelyek a lentebb felsorolt
tűréseknek megfelelnek. Lágy vagy 
vékony falú csövek alkalmazásakor 
támasztóhüvelyek használata
mindenképpen javasolt. Ha nem a 
John Guest cégtől származó 
műanyagcsövet használna,
javasoljuk, keresse meg
képviselőnket, hogy az adott cső
alkalmazhatóságát ellenőrizhessük.

Fémcsövek (lágy) Sárgaréz, vörösréz, lágy fémek, 
amelyek megfelelnek tűréseknek.

Fémcsövek (kemény) A Speedfit csatlakozókat nem
ajánljuk keményfém csövekhez. 
Ha ilyen alkalmazáshoz keres
csatlakozót, keressen meg minket.

A fittingek alkalmazása előtt az esetleges sérülések miatt
(pl. hosszanti rovátkák) feltétlenül ellenőrízni kell a csövek
külső felületét.

A cső rögzítése (ajánlott rögz. távolságok)

Cső átm. Vízszintes Függőleges
rögzítésnél rögzítésnél

10 - 15 mm 300 mm 500 mm
22 mm 500 mm 800 mm
28 mm 800 mm 1000 mm

Maximális meghúzási nyomaték (BSP + BSPT)
Speedfit csatlakozóink használata esetén a BSP és BSPT
menetek meghúzási nyomatékát az alábbi táblázatban
találja:

Menet méret Max. meghúzási nyomaték

Műanyag 1/2“ 3.0 Nm
3/4“ 4.0 Nm

Réz 1/2“ 4.0 Nm
3/4“ 5.0 Nm
1“ Kérésre

A megadott meghúzási nyomatékok betartását minden
esetben biztosítani kell.

Csőkivitelek
Csőátmérő (külső) 10-28 mm
Tűrés � 0,10 mm

Hőtágulás Pex és B-Pex cső
+20 és +82 ºC között a teljes csőhossz kb. 1%-a

Alkalmazás Ø Hőmér- Max. üzemi Max. 
séklet hőmérséklet üzemi

nyomás
Hidegvíz + 20° C + 20° C 12 bar
Melegvíz + 65° C + 95° C 6 bar
Fűtés + 82° C + 105° C 3 bar

(hibásodás esetén
rövid ideig +114 ºC)
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Szelepek és csapok
A 15 és 22 mm szelepek és csapok nem alkalmasak
fűtésrendszerekhez.

Biztosítósapka
A biztosítósapkák és biztosítógyűrűk plusz biztonságot
adnak a csatlakozás kioldódásával szemben. Rendelhetők
fehér, piros, vagy kék színben. (ld. még 3. o.)

Hőterhelhetőség rézcső forrasztásánál
Rézcső forrasztásánál minimálisan 450 mm távolságot
kell tartani a John Guest csatlakozó elemektől, hogy
azok a hőtől ne károsodjanak.

A rendszer tesztelése
Egy új vagy már meglevő, de átépített rendszer használatba
vétele előtt nyomáspróbával meg kell győződni arról, hogy
helyesen lett-e telepítve.

- a rendszert 10 bar üzemi nyomáson minimum 10
percig tesztelni kell

- a rendszer nyomástalanítása 0 bar-ra

- végül a rendszert 2 bar üzemi nyomáson ismételten 
minimum 10 percig tesztelni kell

Ez alatt az idő alatt semminemű tömítetlenség nem léphet
fel a kötési helyeken. Hasznos segítséget nyújtanak a tesz-
telés során a tömítődugók, és a végzáró kupakok, mivel ál-
taluk a csővezeték nyílásai egyszerűen lezárhatók.

A rendszer átmosása
Használatba vétel előtt ajánlott a rendszert átöblíteni, a
rendszerbe eselegesen bekerült szennyeződések
eltávolítása céljából.

Átmenet más csatlakozófajtákhoz
Hollanderes kötésmódra történő átmenet esetén kérdezze
munkatársunkat.

Garancia
Bár garanciát vállalunk az anyag ill. gyártási hibákra,
mindenkor a felhasználó felelőssége megbizonyosodni
affelől, hogy a fittingek, vagy hasonló termékek
alkalmasak-e az adott felhasználásra.
A szereléseket az ajánlásainknak megfelelően, az adott
ország szabványainak és érvényes engedélyeinek
figyelembevételével kell kivitelezni.

A PKM terméksor nem adható el az Egyesült
Államokba. További részletekkel kapcsolatban
keressen meg bennünket.
Speciális engedélyek csak írásbeli engedéllyel
adhatók ki.

Szállítás csak csomagolási egységekben.

Mindenkor az általános szállítási és fizetési
feltételeink érvényesek.

Átfolyás
Hasonló a fémrendszerekhez

Tisztítószerek, adalékok, vízkőoldók
Használatukkal kapcsolatban kérjük, kérdezze
munkatársunkat!

Kártevők
A Speedfit termékeket a kártevőktől (különösképp a
rágcsálóktól) védeni kell.

Kémiai behatások
Csak vízalapú festékeket használjon. Kerülje az érintkezést
olaj vagy cellulózbázisú anyagokkal, forrasztó adalékokkal,
vagy forrasztófolyadékokkal, fertőtlenítőszerekkel, vegyi
anyagokkal (pl. hígító és más agresszív vegyszerek, különös
tekitettel az agresszív háztartási tisztítószerekre).

Folyékony tömitőanyag
Folyékony tömitőanyag használatánál (Loctite) kérjük,
forduljon hozzánk. 

Heggesztő és forrasztó anyagok
Általános körülmények közt a csatlakozók és a Bpex  csövek
a Speedfit terméksorbol nem szabad heggesztő vagy for-
rasztó anyagokkal érintkezniük.
Ha a berendezés elkészitéséhez forrasztás szükséges, akkor
óvatosan kell eljárni, úgy hogy a forrasztófelület ne érintkez-
zen a JG termékekkel. További technikai kérdésekkel kérjük
forduljon hozzánk.

Klór
A csatlakozók és a csövek a Speedfit terméksorbol nem al-
kalmasak magas klórkoncentráció használatánál, mint
például tömény mosószereknél, uszodákban, stb. Szükség
esetén technikai kérdésekkel kérjük forduljon hozzánk.

Fényérzékenység
Állandó UV sugárzás esetén a csövet védeni kell, takarással,
vagy védő festéssel.

Rögzítőkapcsok
A rögzítőkapcsokat a csővégtől max. 60mm távolságra kell
rögzíteni.

Támasztóhüvelyek
Minden esetben, ha műanyag csővel dolgozik, a csőhüvely-
eket használnia kell, ügyelve azok megfelelő illesztésére a
csőben.

Csatlakozás a bojlerhez
A bojler és a Speedfit rendszer közé legalább 1 m rézcsövet
kell beiktatni.
(BS5955 P.8:1980)

Vakolat alatti elhelyezés
A csatlakozásokat szakszerűen védeni kell, hogy ne
juthassanak idegen anyagok vagy szennyeződések a
csatlakozóba. Továbbá figyelembe kell venni a cső és a
csatlakozó hőtágulását. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön
munkatársunknál.

Földelés
Amennyiben a Speedfit csatlakozókat fémcsővel (pl. réz)
együtt alkalmazzák, úgy használatbavétel előtt ezeket földelni
kell. (ld. még Katalógus 3. oldal)

Műszaki információk a Speedfit®fittingekhez
Ø 10  -  Ø 28 mm külső csőátmérőig
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Egyenes összekötő csőidom

Cikkszám Cső k. Ø
PEM0410W 10
PEM0415W 15
PEM0422W 22
PEM0428W 28

90°-os összekötő csőkönyök 

Cikkszám Cső k. Ø

PEM0310W 10
PEM0315W 15
PEM0322W 22
PEM0328W 28

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

90°-os dugaszolható összekötő csőkönyök

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

T-összekötő csőidom

Cikkszám Cső k. Ø

PEM0210W 10
PEM0215W 15
PEM0222W 22
PEM0228W 28

Szűkítő T-összekötő csőidom

Cikkszám Cső k. Ø
1      2      3

PEM3015BW 15 x 10 x 10
PEM3015AW 15 x 15 x 10
PEM302210AW 22 x 22 x 10
PEM3022AW 22 x 22 x 15
PEM3022BW 22 x 15 x 15
PEM3022CW 15 x 15 x 22
PEM3022DW 22 x 15 x 22
PEM3028BW 28 x 22 x 22
PEM302815AW 28 x 28 x 15
PEM3028AW 28 x 28 x 22
PEM3028DW 28 x 22 x 28

Csővégzáró sapka

Cikkszám Cső k. Ø

PSE4610W 10
PSE4615W 15
PSE4622W 22

Egyenes felcsavarozható összekötő csőidom

Cikkszám Cső k. Ø

PEMSTC1514 15 mm x 1/2“ 
BSP

PEMSTC1516 15 mm x 3/4“
BSP

PEMSTC2216 22 mm x 3/4“
BSP

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Sárgaréz hollandi anyával 
és tömítő tárcsával
Óvatosan kell meghúzni
a menetet

Felcsavarozható összekötő csőkönyök

Cikkszám Cső k. Ø

PEMBTC1514 15 mm x 1/2“
BSP

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Sárgaréz hollandi anyával 
és tömítő tárcsával
Óvatosan kell meghúzni a menetet

Minden adat mm-ben, ha nincs másként jelölve.
A csomagolási egység legalább 10 vagy többszöröse (kérjük, forduljon hozzánk).

Cikkszám Cső k. Ø

PEM221010W 10 x 10
PEM221015W 10 x 15
PEM221515W 15 x 15
PEM222222W 22 x 22

1 2

3

új

új

Dugaszolható T- összekötő csőidom

Cikkszám Cső k. Ø
1      2      3

PEM532210W 22 x 22 x 10
PEM532215W 22 x 22 x 15

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

1 2

3



Cikkszám Cső k. Ø
belső menet

MW501514N 15 mm x 1/2“
BSP

MW502216N 22 mm x 3/4“
BSP

Cikkszám Cső k. Ø
külső menet

MW051504N 15 mm x 1/2“
BSPT

MW052206N 22 mm x 3/4“
BSPT

MW052818N 28 mm x 1“
BSP

Cikkszám Cső k. Ø
külső menet

MW011504N 15 mm x 1/2“
Kegelgewinde BSPT
MW012206N 22 mm x 3/4“
Kegelgewinde BSPT
MW012808N 28 mm x 1“
Kegelgewinde BSPT
MW012818N 28 mm x 1“
Parallelgewinde BSP
10MC (1/2“) 10 mm x 1/2“
Parallelgewinde BSP
12MC (3/8“) 12 mm x 3/8“
Parallelgewinde BSP
12MC (1/2“) 12 mm x 1/2“
Parallelgewinde BSP
15MC (1/2“) 15 mm x 1/2“
Parallelgewinde BSP
22MC (3/4“) 22 mm x 3/4“
Parallelgewinde BSP
22CMA 22 mm x 1“
Parallelgewinde BSP

7
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Szűkítő csőidom
Cikkszám Csőcsonk k Ø Cső k. Ø

PEM061510W 15 x 10
PEM062215W 22 x 15
PEM062815W 28 x 15
PEM062822W 28 x 22

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Egyenes szűkítő összekötő csőidom
Cikkszám Cső k. Ø

PEM201510W 15x10
PEM202215W 22x15

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Záródugó
Cikkszám Cső k. Ø
PL10* 10
PL15* 15
PL22* 22
PL28 28
* Dizájnbeli különbség

Belső menetes, egyenes összekötő csőidom  

Cikkszám Cső k. Ø

PSE3210W 10 mm x 1/2“ BSP
PSE3201W 15 mm x 1/2“ BSP
PSE3202W 22 mm x 3/4“ BSP
PSE3203W 15 mm x 3/4“ BSP

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Műanyag menetek nem vehetők 
úgy igénybe, mint fémmenetek,
csak kézi erővel szabad 
meghúzni (lásd a 4.+5. oldalon)
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Minden adat mm-ben, ha nincs másként jelölve.
A csomagolási egység legalább 10 vagy többszöröse (kérjük, forduljon hozzánk).

Légtelenítőszelep (sárgaréz)

Cikkszám Cső k. Ø

15BDC 15

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken
A védősapka ezzel a termékkel nem
alkalmazható
A légtelenítőszelep biztosítógyűrűvel
biztosítható

Külső menetes, egyenes összekötő csőidom (sárgaréz)

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Külső menetes, becsavarható csőcsatlakozó (sárgaréz)

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Belső menetes, becsavarható csőcsatlakozó (sárgaréz)

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Négyes elosztó

Cikkszám Cső k. Ø

SFM512210S 22x10

Adapter PE csőhöz

Cikkszám Cső k. Ø

JG601B 20x15
JG603B 25x15
JG602B 25x22

Alkalmazható fűtés és szaniter
területeken

Fali-csőkönyök
Cikkszám Cső k. Ø
15PWB 15 x 1/2”

Négyszeres elosztó

Cikkszám Cső k. Ø

SFM522210S 22x10
SFM522215S 22x15

sárgaréz cső ellenálló cinkbevonattal
(élelmiszer kompatibilis)

sárgaréz cső ellenálló cinkbevonattal
(élelmiszer kompatibilis)

sárgaréz cső ellenálló cinkbevonattal
(élelmiszer kompatibilis)

sárgaréz cső ellenálló cinkbevonattal
(élelmiszer kompatibilis)

új

Max. vízhőmérséklet 65 °C



Cikkszám Cső k. Ø
belső menet

15WB 15 mm x 1/2“
BSP

22WB 22 mm x 3/4“
BSP

rövid kivitel

15WB2 15 mm x 1/2“
BSP

Speedfit®
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Fali korona (réz)

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Cikkszám Cső k. Ø

22CFA 22 mm x 1“
BSP

Belsőmenetes csatlakozó (réz) (párhuzamos menet)

Adapter-összekötő idom

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területen

Cikkszám Cső k. Ø

NC471 15 x 5/8“
(15,88 mm)

Adapter-összekötő idom
Col/metrikus

Összekötő csőidom hőkiegyenlítőhöz

Cikkszám Cső k. Ø

CM-SC-15S 15

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben 

Max. vízhőmérséklet 65 °C

Minden adat mm-ben, ha nincs másként jelölve.
A csomagolási egység legalább 10 vagy többszöröse (kérjük, forduljon hozzánk).

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Cikkszám Cső k. Ø

NC1514FES2 15 mm x 1/2“
BSP

Fali könyök (réz)

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Cikkszám Cső k. Ø

NC1514FT2 15 mm x 15 mm x 1/2“
BSP

Menetes T csatlakozó (réz)

Cikkszám Cső k. Ø

JGRail 4 4-szeres 22 x 15
JGRail 6 6-szoros 22 x 15
JGRail 12 12-szeres 22 x 15

Sárgaréz elosztó

Cikkszám Cső k. Ø

JGMAN2-R kétnyilású 3/4“ x 15
JGMAN3-R háromnyilású 3/4“ x 15
JGMAN4-R négynyilású 3/4“ x 15

JGMAN2-B kétnyilású 3/4“ x 15
JGMAN3-B háromnyilású 3/4“ x 15
JGMAN4-B négynyilású 3/4“ x 15

Elosztó

sárgaréz cső ellenálló cinkbevonattal
(élelmiszer kompatibilis)

sárgaréz cső ellenálló cinkbevonattal
(élelmiszer kompatibilis)

Cikkszám Cső k. Ø
Tömlő b. Ø

NC448 15 mm x 1/2“
NC473 22 mm x 3/4“
NC737 22 mm x 1/2“

NC863-02* 10 mm x 10 mm
NC757* 12 mm x 12 mm
NC448 Brass* 15 mm x 1/2“
NC448N Brass* 15 mm x 1/2“

* Szállítás és a minimális rendelési 
mennyiség érdeklődésre.

Összekötő csőidom tömlőprofillal

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben 

Max. vízhőmérséklet
65 °C Nikkelezett sárgaréz

Sárgaréz

Sárgaréz

Nikkelezett sárgaréz

piros

kék

Összekötő csőidom víztartályhoz

Cikkszám Cső k. Ø

CM0715S 15
CM0722S 22
CM0728S 28

Csak hideg- és melegvízhezCsak Kézi erővel  kell meghúzni 

Cikkszám Cső k. Ø

15 APT 15 mm x 3/4“
BSP

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben Max. vízhőmérséklet 65 °C

Elzárócsap kétoldali dugaszolótechnikával

Cikkszám Cső k. Ø

15 ESOT 15

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben 

Max. vízhőmérséklet 65 °C

Elzárócsap külső menettel és dugaszolótechnikával

Szervízszelep

Cikkszám Cső k. Ø

15SVSTC 15 x 1/2“ szürke

15SVSTC-W 15 x 1/2“ fehér

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben Max. vízhőmérséklet 65 °C

Szervízszelep könyökízülettel

Cikkszám Cső k. Ø

15SVBTC 15 x 1/2“ szürke

15SVBTC-W 15 x 1/2“ fehér

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben Max. vízhőmérséklet 65 °C

A műanyag menetekre vonatkozó meghúzási nyomatékokat
a Technikai információk fejezetben találja

új

új
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Minden adat mm-ben, ha nincs másként jelölve.

Hajlékony tömlő

Hajlékony tömlő szervízszelep (Sárgaréz)
Cikkszám Cső k. Ø
Sárgaréz szelep
FLX24 15 x 1/2“
FLX25 22 x 3/4“
FLX31 15 x 1/2“
FLX38 15 x 3/4“
FLX32 22 x 3/4“
Műanyag szelep
FLX37 15 x 1/2“
FLX39 22 x 3/4“
Műanyag szelep fogantyúval
FLX37-H 15 x 1/2“
FLX39-H 22 x 3/4“
PVC
WFLX37-H 15 mm x 1/2“
WFLX39-H 22 mm x 3/4“

Cikkszám Cső k. Ø

FLX43 15 x 1/2“
FLX34 10 x 1/2“
FLX35 15 x 3/8“
FLX15 15 x 1/2“
FLX16 15 x 3/4“
FLX22 22 x 3/4“
FLX18 15 x 1/2“
FLX20 15 x 3/4“
FLX19 22 x 3/4“
FLX23 22 x 3/4“
FLX40 15 x 1/2“
FLX42 15 x 3/4“
FLX41 22 x 3/4“
PVC
WFLX15 15 x 1/2“
WFLX16 15 x 3/4“
WFLX22 22 x 3/4“
WFLX18 15 x 1/2“
WFLX20 15 x 3/4“
WFLX19 22 x 3/4“

Hossz

150 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm

1000 mm
1000 mm
1000 mm

300 mm
300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
500 mm

Hossz

300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
500 mm

300 mm
300 mm

300 mm
300 mm

300 mm
300 mm

Hajlékony tömlő
Cikkszám Cső k. Ø

FLX33 15mm x 10mm
FLX17 15mm x 15mm
FLX26 22mm x 22mm
FLX21 15mm x 15mm
FLX27 22mm x 22mm
FLX47 15mm x 15mm
PVC
WFLX17 15mm x 15mm

Hossz

300 mm
300 mm
300 mm
500 mm
500 mm

1000 mm

300 mm

Csak fűtésrendszerekhez
alkalmazható.

Állítható elzárószelep kétoldali dugaszolótechnikával (Sárgaréz)

Cikkszám Rohr Ø

15BSC 15

Szabályozható elzárócsap kétoldali dugaszolótechnikával 

Cikkszám Cső k. Ø

15STV 15
22STV 22

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben

Szervízszelep, krómozott sárgaréz 1/2" menettel

Cikkszám Cső BSP

15PTSV 15 x 1/2“
22PTSV 22 x 3/4“

Alkalmazható fűtésrendszerekhez
és szaniter területeken

sárgaréz cső ellenálló cinkbevonattal (élelmiszer kompatibilis)

Mindegyik szelepen van egy piros és egy kék jelzőpont.

Szervízszelep mükődésifogantyúval, Műanyag

Cikkszám Cső k. Ø

10BV 10
15BV 15
22BV 22

Alkalmazható fűtésrendszerekhez
és szaniter területeken

Szervíz-szelep, Műanyag

Cikkszám Cső k. Ø

15SV-H 15
22SV-H 22

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben

Max. vizhőmérséklet hajlékony tömlőkhez 65 ºC

új

új

Hajlékony tömlő szervízszelep (Sárgaréz)
Cikkszám Cső k. Ø

FLX44 15 mm x 15 mm
FLX45 15 mm x 15 mm

Hossz

300 mm
500 mm

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben

Kettős visszacsapószelep kétoldali dugaszolótechnikával

Cikkszám Cső k. Ø

15 DCV 15

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben 

Nem alkalmazható fűtésrendszerekben

Max. vízhőmérséklet 65 °C

Max. vízhőmérséklet 65 °C

Szerviz-szelep kétoldali dugaszolótechnikával, Műanyag

Cikkszám Cső k. Ø

15 SV   15

22 SV  22

Nem alkalmazható fűtésrendszerekben

10 HSV* 10
15 HSV* 15
22 HSV* 22

* Krómozott sárgaréz
Alkalmazható fűtésrendszerekhez és
szaniter területeken

Szerviz-szelep kétoldali dugaszolótechnikával, Sárgaréz

új
új

Cikkszám Cső k. Ø

15 HSV-Brass 15



Speedfit®

10 Minden adat mm-ben, ha nincs másként jelölve.
A csomagolási egység legalább 10 vagy többszöröse (kérjük, forduljon hozzánk).
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Diffúziótömítő Speedpex-cső

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és szaniter területeken

K = KIWA-Engedélyezés

Rúdköteg (20x)

Oxigén-diffúziózáró John Guest Barrier műanyag csövek
szaniter- és fűtés-felhasználási területeken való alkalmazásokhoz

Cikkszám Cső k. Ø Cső k. Ø Cső b. Ø Csomagolási
Tekercshossz egység

12BPEX-20x2L Ø12 mm x 2 m 8,7 40 m/20 Cső
15BPEX-20x3L-K Ø15 mm x 3 m 11,55 60 m/20 Cső
22BPEX-20x3L Ø22 mm x 3 m 17,7 60 m/20 Cső
28BPEX-10x3L Ø28 mm x 3 m 22,5 30 m/10 Cső

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és szaniter területeken     2 m, 5 m, 6 m rudak érdeklődésre

K = KIWA-Engedélyezés

Diffúziózáró Speedpex-cső

Cikkszám Cső k. Ø Cső k. Ø Cső b. Ø Csomagolási
Tekercshossz egység

10BPEX-25C 10 mm x 25 m 6,7 25 m
10BPEX-50C-K 10 mm x 50 m 6,7 50 m
10BPEX-100C-K 10 mm x 100 m 6,7 100 m
12BPEX-100C 12 mm x 100 m 8,7 100 m
15BPEX-25C-K 15 mm x 25 m 11,55 25 m
15BPEX-50C-K 15 mm x 50 m 11,55 50 m
15BPEX-100C-K 15 mm x 100 m 11,55 100 m
22BPEX-25C 22 mm x 25 m 17,7 25 m
22BPEX-50C 22 mm x 50 m 17,7 50 m

Diffúziózáró Polybutylén cső

Cikkszám Cső k. Ø Tekercshossz

15BPB-25C 15 mm 25 m
15BPB-50C 15 mm 50 m
15BPB-100C 15 mm 100 m
15BPB-120C 15 mm 120 m
15BPB-150C 15 mm 150 m
22BPB-25C 22 mm 25 m
22BPB-50C 22 mm 50 m

Alkalmazható fűtésrendszerekhez és szaniter területeken

Hajlékony tömlő Speedfit × Külsőmenet

Cikkszám Cső k. Ø

FLX49 15mm x 3/8“

Hossz

300 mm

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben

Hajlékony tömlő csőcsonkkal

Cikkszám Cső k. Ø Csőcsonk k Ø

FLX53 15mm 15mm
PVC
WFLX51 15mm 15mm

Hossz

300 mm

200 mm

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben

Hajlékony tömlő könyökcsatlakozóval

Cikkszám Cső k. Ø

FLX36 15mm x 1/2“
PVC
WFLX36 15 mm x 1/2“

Hossz

300 mm

300 mm

Hajlékony tömlő külsőmenettel

Cikkszám Cső k. Ø

FLX48 12 x M10
FLX28 15 x M10
FLX29 15 x M12
PVC
WFLX28 15 x M10
WFLX29 15 x M12

Hossz

300 mm
300 mm
300 mm

300 mm
300 mm

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben

Nem alkalmazható
fűtésrendszerekben

új
új

Max. vizhőmérséklet hajlékony tömlőkhez 65 ºC



Csővágó olló

Oldási
Cikkszám Cső k. Ø

10RA 10
15RA 15
22RA 22
28RA 28

Alkalmazható fűtésrendszerekhez
és szaniter területeken

Csőtámasztóhüvely

Tartóelem / tartalék alkatrész
Cikkszám Méret mm

PXC10 10
PXC15 15
PXC22 22
PXC28 28

Fűtőtest csatlakozó (kimenet)

Cikkszám

JG ROP

EPDM ‘O’ gyűrű/ tartalék alkatrész
Cikkszám Méret mm

10EPR 10
15EPR 15
22EPR 22
28EPR 28

A belső menetes, egyenes összekötő
csőidomokhoz alkalmazható:
Cikkszám: PKM3201W

PKM3202W
PKM3203W

Menettömítő gyűrű / tartalék alkatrész
Cikkszám Méret mm

1/2EPW 1/2
3/4EPW 3/4

Biztosítógyűrű

Biztosítógyűrű a csővezeték
színkódolásához

Hajlítórugó
Cikkszám Méret mm

JG-BS10 10
JG-BS12 12
JG-BS15 15
JG-BS22 22

Cikkszám Cső k. Ø

JG-TS-28 Ø4-Ø28 mm
pótpenge 28

Cikkszám Cső k. Ø

CM1810W, R, B, S 10
CM1815W, R, B, S 15
CM1822W, R, B, S 22

Cikkszám Cső k. Ø

TSM10N 10
TSM15N 15
TSM22N 22
TSM28N 28

Alkalmazható fűtésrendszerekhez
és szaniter területeken

Csőtámasztóhüvely
Cikkszám Tamasztóhüvely Cső k. Ø

STS10 5,15 10
STS12 6,65 12 
STS15* 8,15 15
STS22* 13,85 22
STS28* 18,3 28

Ezek a támasztóhüvelyek a diffúziótömítő Speedpex
Barrier-csővel való felhasználáshoz (lásd a 9. oldalon) lettek
kifejlesztve a tömítőtechnikánál egy pótlólagos biztonság
elérése érdekében.

W = fehér, R = piros, B = kék

*

* Dizájnbeli különbség

Védősapka

Ø 10, 15, 22 mm érdeklődésre. 
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JG Kiegészítők a csövekhez és az csatlakozókhoz

Csőszorító
Cikkszám Cső k. Ø Csomagolási egység

JG-RK 10 10 100
JG-RK 12 12 100
JG-RK 15 15 50
JG-RK 22 22 50
JG-RK 28 28 50

Cikkszám Cső k. Ø Csomagolási egység

15PIP-50C-E 15 mm x 50 mm 1

22PIP-50C-E 22 mm x 50 mm 1

Csőszigetelő
Cikkszám Cső k. Ø Csomagolási egység

15BLK 15 mm 25
CON-25 C

15BLK 15 mm 50
CON-50 C

22BLK 22 mm 25
CON-25 C

22BLK 22 mm 50
CON-50 C

Védőcső

Rögzítőkönyök

Cikkszám Cső k. Ø Csomagolási egység

CONELB 10, 15, 22 mm 10

Rögzítőív
Cikkszám Cső k. Ø Csomagolási egység

10CFB 10 mm 10
15CFB 15 mm 10
22CFB 22 mm 10

új

Speedfit®
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Speedfit®

Különböző csatlakozások megvalósítása JG
gyorscsatlakozókkal fűtés és szaniter területen



Alkalmazási példák falfűtés, vagy mennyezethűtési rendszer
bekötéséhez JG csatlakozókkal

Rendszerpéldák
Alkalmazás: Mennyezethűtés - Réz

Toldó a csőhüvelyen

Csatlakozó
tömlőprofillal

Alkalmazás: Mennyezethűtés – Műanyag

Egyenes toldó

Könyök csatlakozó

T-csatlakozó

13

Speedfit®
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Hajók: A rugalmas Speedfit rendszer szem elől rejtve,
egyszerűen elhelyezhető a beltérben.
Lakóautók/-kocsik: Rugalmassága, csekély súlya és a korró-
zióval szembeni ellenállósága által a Speedfit a lakókocsik ideá-
lis rendszere.
Kiállítások: A Speedfit rendszer egyszerű felépíthetősége,
lebonthatósága és újrafelhasználhatósága miatt ideális erre a
felhasználási területre.
Agrár- és tartástechnika: A Speefit rendszernek ez a terület szá-
mos alkalmazási lehetőséget kínál, például az állattartás
vízellátásában.
Mobil toalettek és hasonlók: : Lakókocsikhoz hasonlóan itt is
számos alkalmazási terület található a Speedfit rendszer
számára.

Arra fejlesztettük ki, hogy a
gyorscsatlakozó szűk helyeken
is felhasználható legyen.
Alkalmazásával egy körbeforgat-
ható csatlakozási hely jön létre,
így a cső bármely irányba
elforgatható.

Csapok vagy keverőcsapok beépítésénél veheti hasznát, hogy
megkönnyítse ezek cseréjét, vagy karbantartását.

A szelepek golyóscsap mechanikája egy csavarhúzó segítségével
könnyen kezelhető.

A szelepek beépített állapotban is elforgathatók, ami
megnehezíti a véletlen működtetést.

A Speedfit terméksor számos egyenes és könyök kivitelű csap-
telep csatlakozást kínál.

A terméksor tartalmaz többek közt egy
speciális csaptelep csatlakozót, amely-
et csak kézi erővel kell meghúzni. Az in-
tegrált tömítésnek köszönhetően továb-
bi tömítőanyagra nincs szükség. A cs-
atlakozó hasznos, meglevő csapok
cseréjekor, vagy szűk helyeken sze-
reléskor.
A csatlakozás a cső egyszerű bedu-
gásával létrehozható, semmilyen spe-
ciális szerszámot nem igényel.

Speedfit x Speedfit szervízszelep A szelep elforgatható

Különleges alkalmazások

Csaptelep csatlakozások

Rugalmas tömlők

Speedfit négyes-elosztó
Dugaszolható könyökcsatlakozó

Szerviz szelepek

A Speedfit rugalmas tömlők magas
minőségi előírások szerint készülnek, a
WRAS (Water Regulations Advisory
Scheme) és a NHBC (National House-
Building Council) által engedélyezettek.
A tömlők 300 és 500 mm-es hos-
szúságban kaphatók. A rendszerhez
választhatóan menetes- vagy gyorscs-
atlakozással csatlakoztathatók.
A tömlő külső felén található acélszövet
a belső gumicső védelmét szolgálja.

A Speedfit rendszerhez tartozik az innovatív 22mm-ről 10mm-re
redukáló négyes-elosztó is. A hagyományos kivitellel szemben ez
a termék egy oldalon négy kimenetet biztosít. Ez a forma egy
kompaktabb méretet eredményez, ami lehetővé teszi a szűk hely-
eken történő szereléseket is. További előnyei a jobb átfolyási mu-
tatók, illetve a meleg víz egyenletesebb elosztása.
Bár eredendően fűtésrendszerekhez fejlesztettük, az elosztó
használható használati melegvíz és hidegvíz alkalmazások
esetén szaniter területen is, pl. konyhába vagy fürdőszobába te-
lepített keverőelemek bekötéséhez.
Ezáltal hatékonyabban építhető ki a rendszer, mivel nem szüksé-
ges minden csatlakozáshoz külön csővezetéket fektetni.

A Speedfit sorozat tartalmaz csatlakozóelemeket mosógépek, ill.
mosogatógépek bekötéséhez is.

Az egyszerű beköthetőség érdekében a csatlakozó egyik vége
gyorscsatlakozós, míg a másik menetes kialakítású. A csap nagy
méretű fogantyújával a folyadékkör egyszerűen nyitható és zár-
ható.

Csatlakozó csapok

Speedfit®

Alkalmazási példák és útmutató

Győződjön meg róla, hogy felhasználásig a csatlakozó és a cső
tisztán, és a megfelelő csomagolásban kerül raktározásra. 
A Speedfit termékeket ne rakja az építkezés padlójára.
Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók O-gyűrűi nem
szennyezettek, illetve a csatlakozókban nem találhatók idegen
testek.
Kérjük, használja a mellékelt kést a Speedfit csövek
csomagolásának felbontására.

A csatlakozó és cső kezelése
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A Speedfit rendszer csatlakoztatható zárt ill. nyílt rendszerekhez,
mint pl. hőtárolós, vagy átfolyós rendszerű vízmelegítőkhöz.

Központifűtés rendszereknél, ahol a fűtőtesteket az emeletről ér-
kező csőrendszer látja el melegvízzel, külön ügyelni kell a követ-
kező dolgokra.
Az effajta szereléseknél előfordulhat, hogy a csőrendszer felső
részében összegyűlik a levegő, ami a fűtés bekapcsolása után a
hőtágulás hatására megrepesztheti a csövet.
Ezért fontos, hogy a csőrendszert úgy építsük fel, hogy a legfel-
ső pontján a levegő manuálisan vagy automatikusan leengedhető
legyen.

A Speedfit BPEX csővel nem hozható létre közvetlen csatlakozás
a bojlerhez.
Bár a modern bojlerek termosztáttal szabályozhatók előfordulhat,
hogy a hőcserélő továbbvezeti a maradékhőt. 
Ezért fontos, hogy vízmelegítő felől legalább az első méteren réz-
csővel szereljen.
Az összekapcsolt készülékek legyenek biztositórendszerrel
ellátva, annak érdekében hogy a katalógusban megadott
nyomások és hőmérsékletek a határértéken belül maradjanak.
Ha a biztositórendszer hiányzik akkor külsö felügyelet szükséges.

Csatlakozás a bojlerhez

Csatlakozás vízmelegítőkhöz

Ejtőcsöves rendszerek

Vízmelegítő készülékek

Csatlakoztatás pumpákhoz és szelepekhez

Előbb rögzít, aztán tömít

A csövet acél-
fogak rögzítik

Fő O-gyűrűs tömítés

A támasztóhüvely egy
második tömítést biztosít

Fontos, hogy a nem szellőző vízmelegítők (15 l űrtartalomig) főve-
zetékét fémcsővel építsük.

Csatlakozás fémrendszerekhez és fémcsőhöz

Ha szorítógyűrűs csatlakozást alkalmazunk Speedfit BPEX
csővel, akkor TSM cikkszámú standard csőhüvelyt kell használ-
ni, hogy a szorítógyűrű ne roppantsa össze a csövet.
A szorítógyűrűnek a csőhüvely tartományába kell esnie, és a
csövet teljesen be kell tolni a csatlakozóba. Miután a szorítógyűrű
megszorul a csövön, maximum kétszeri körbefordítása elegendő
a kötés rögzítéséhez. 
A vörösréz szorítógyűrűk a sárgaréz szorítógyűrűkkel szemben
előnyben részesítendők.

A csőhüvely csőbe helyezése előtt kérjük, győződjön meg arról,
hogy a szorítógyűrű és az anya a csőre húzható-e!

Keringetőszivattyúk vagy szelepek bekötésénél a
"Csatlakoztatás fémrendszerekhez és fémcsőhöz” felyezetben
leírtak szerint kell eljárni. Amennyiben a Speedfit cső nem rög-
zíthető a vázhoz, úgy mindenképpen szükséges az aggregáthoz
közel csőrögzítő kapcsokkal rögzíteni az optimális csővezetés és
a vibrációk csökkentése érdekében. 
Nehéz aggregátok esetén ezeket megfelelő módon rögzíteni kell,
hogy ne a cső egyedül tartsa a súlyt.

Rézcsövek hegesztésekor minimálisan 45 cm távolságot kell tar-
tani a John Guest csatlakozóktól, hogy azok a hőterhelés követ-
keztében ne károsodjanak.

Hegesztési hőterhelés

Csatlakozás hidegvíztartályokhoz

Speedfit víztartály-csatlakozó telepítése:
A tartóanyát teljesen csavarja le, a csatlakozótestet a tömítéssel
a tartály belseje felől tolja át a furaton, a tartóanyát kézi erővel
húzza szorosra, és csatlakoztassa a csövet a csatlakozóhoz.
Tipp: A tartóanya kézi erővel történő szorosra húzása elegendő.
A különféle szerszámok általi további húzás tönkreteszi a csatla-
kozót.

A Superseal támasztóhüvely kifejlesztésével fokoztuk a biz-
tonságot a Speedfit csatlakozó és a BPEX cső csatlakozásánál.

A támasztóhüvely is rendelkezik egy O-gyűrűvel, ami egy má-
sodlagos tömítést biztosít, ezen túl a csőbe helyezésével a cső
átmérőjét is kalibrálhatjuk. 

A cső kalibráltsága által a gyorscsatlakozóban található O-gyűrű
előfeszített állapotba kerül, a cső pedig biztosabban feszül a cs-
atlakozóba. Ez csökkenti a tömítetlenségek esélyét a csatlakozás
erős oldalirányú terhelése esetén is. 

A csőhüvely emellett különleges kialakításának köszönhetően
megkönnyítheti a cső csatlakozóba tolását is.

Superseal csőtámasztó-hüvely

•

tömítés

furatátmérő
15mm cső 29mm
22mm cső 36mm
28mm cső 46mm

Hidegvíz tartály

•

•

A tartály max. falvastagsága 4 mm

A Speedfit terméksor tartal-
maz egy 15DCV típusjelű vis-
szacsapószelepet is, ami le-
hetővé teszi, hogy szennyezett
víz, vagy egyéb folyadék vis-
szafolyását megakadályozzuk.

Visszacsapószelep

Hollanderes menet

Standard támasztóhüvely

Hollander Speedfit cső

Speedfit®
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A John Guest Speedpex cső kapható tekercs és rúd kiszerelé-
sekben. A csövön található jelölések jelzik milyen mélyen kell a
csövet csőhüvelyestől a csatlakozóba tolni, így hasznosak a mun-
ka során.

Általában a bemeneti és a visszafolyó csöveket a fűtőtest mögött
középen helyezik el.

A csövet ezután a falon talál-
ható elosztódobozból vezetik a
szelephez. Ez védi a csövet a
megrongálódástól. 
A a falak gipszkarton burko-
latának felépítése után a cső a
fűtőtest csatlakozáson keresz-
tül vezethető, így nincs
szükség további furatokra.

A Speedfit PEX Barrier csövet az angol szabvány (British
Standard 7292 Class1, és Class3) szerint gyártják, és rendelke-

zik Kitemark engedéllyel is.
A cső térhálós polyetilénből készül, és 5 ré-
tegből áll. A középső kékre színezett réteg
megakadályozza az oxigén rendszerbe ju-
tását, ezáltal csökkenti a korrozió kiala-
kulását a fém elemeken.  
A csőfal kis hővezetőképességének kös-

zönhetően meleg víz átfolyásakor a cső kevésbé melegszik fel, így
könnyebb vele bánni.
Az üzem közbeni kisebb hőveszteség pedig azt jelenti, hogy a
melegvíz lassabban hül ki a rendszerben, így gyorsabban és
gazdaságosabban elosztható, mint egy fémrendszerben.

A Speedfit csatlakozók felhasználhatók a külső átmérőre me-
gadott értékektől +- 0,1 mm eltérésig BS/EN 1057 szerinti réz-
csővel, vagy Speedfit műanyagcsővel.
Termékpalettánk többféle csatlakozót is tartalmaz a csőátmérő
redukálására.

Cső külső átmérő
Rúd 2m - - 15mm 22mm -

3m - - 15mm 22mm 28mm
6m - - 15mm 22mm 28mm

Tekercs 25m 10mm - 15mm 22mm -
50m 10mm - 15mm 22mm -

100mm 10mm 12mm 15mm - -

15mm B-PEX to BS7291 : Part 3 : 1990 Class S           12 BAR 20°C - 4 BAR 82°C -        3 BAR 92°C
>< >< ><

Az enyhébb hajlítások csőrögzítő kapcsok segítségével is meg-
oldhatók.

Nagyobb hajlítások a ...CFB cikkszámú haj-
lítóív használatát igénylik.

Csőbe fűzhető hajlítórugók 10 és 22 mm-es
méretben kaphatók.

A csövek kezelhetők a kereskedelemben kapható hajlítóesz-
közökkel is. Eközben a csövet nem szaban forró levegővel vagy
lánggal felmelegíteni.
A John Guest BPEX cső minimális hajlítórádiuszai:

Min. rádiusz Cső külső átmérő

10mm 15mm 22mm 28mm

Rögzítökapoccsal 30mm 75mm 110mm -

Csöbilinccsel 100mm 175mm 225mm 300mm

Az ezeknék is kisebb rádiuszokhoz könyökcsatlakozó ajánlott.

Speedfit Barrier cső (B-PEX)

A csővezetékek méretei

Csőhajlítások

Fűtőtest csatlakozás (kimenet)

Csővezetés és rögzités

A csőrögzitőkapcsokat a csővégtől max. 60 mm távolságra kell
tenni.
A csövet mindig megfelelő módon kell rögziteni, hogy feleslege-
sen ne terheljük a csatlakozókat.

Vakolaton kivüli rögzitéskor:
Csőátmérő Rögzitőkapocs távolság

Vizszintesen Függőlegesen
10 - 15mm 300mm 500mm

22mm 500mm 800mm
28mm 800mm 1,000mm

A Speedfit fittingek a megadott átmérőktől +- 0.1mm eltéréssel
rendelkező csövekkel használhatók.

Cső külsőĮ max. hőtelj. max. átfoly. Nyomásesés
KW L/s m/m cső

10mm 1.948 0.042 0.283
12mm 3.286 0.071 0.215
15mm 5.941 0.129 0.139
22mm 13.604 0.295 0.084
28mm 21.991 0.477 0.062

Ajánlott rögzitési távolságok

A Speedfit BPEX csőre vonatkozó szigetelési előirások megegy-
eznek a rézcsövekre vonatkozó előirásokkal.

A cső szigetelése

Rejtett csővezetékek

A Speedfit cső rugalmassága révén rejtett, hozzáférhetetlen hely-
ek is elérhetők a meglevő szerkezetek lebontása nélkül, ami mun-
kamegtakaritást is jelent.
A cső a meglevő furatokon keresztül vezethető, és már lerakott
padlódeszkák esetén is elvégezhető a szerelés.

Joist

Clips

Speedfit pipe

Egyéb csőre vonatkozó adatok

Speedfit®

Mint az a termékismertetőben látható a Speedfit terméksor cs-
atlakozókkal, szelepekkel, csapokkal a legtöbb kereskedelmi for-
galomban kapható szaniter szerelvényhez csatlakoztatható.

Csatlakozás egyéb szaniter berendezésekhez
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Hosszabb egyenes szakaszokon +20 °C és +80 °C közötti hőmér-
sékletek között a Speedfit BPEX cső használatakor a teljes hos-
sz 1 ő-os hosszváltozásával kell számolni. Ez, különösen ma-
gasabb hőmérsékletek esetén a cső "belógását” okozhatja a rőg-
zitőkapcsok között. Ennek elkerülésére a cső szerelhető csőve-
zetőbe, vagy helyettesithető merev rézcsővel.
A Speedfit fittingek és a cső is érzékenyek a napsugárzás UV su-
garaira, ezért állandó kitettség esetén a megfelelő védelem ér-
dekében a csatlakozókat és a csövet burkolni kell, vagy be-
vonattal kell ellátni.

Csak vizes bázisú festéket használjon. Kerülje az érinkezést az
olaj, vagy cellulóz alapú anyagokkal, forrasztási segédanyagok-
kal, vagy forrasztófolyadékokkal, fertőtlenitőszerekkel, ill. egyéb
vegyi anyagokkal, pl. higitóval.
Szükség esetén kérje munkatársaink tanácsát.

A Speedfit rendszer elemei nincsenek befolyással az izre, és a
rendszerből nem kerülnek vegyi anyagok, festék, vagy sza-
ganyagok a vizbe. A rendszer szintúgy nem segiti elő a mikróbák
felszaporodását.
A Speedfit elemek számos nemzetközi engedéllyel rendelkeznek,
és többek között megfelelnek az OKK-OKI előirásainak is.

Nincs szükség ragasztó vagy tömitőanyagokra, sem speciális
szerszámokra a szereléshez. Az egyszerű gyorscsatlakozás nem
igényel forrasztólámpát, vagy gépeket, igy a tűzkár kockázata is
kizárt.

A Speedfit csőrendszer fektethető vakolat alá, betonba, vagy est-
richbe.  Ezekben az esetekben a cső megfelelő védelmét (gé-
gecső), csatlakozók mindenkori hozzáférhetőségét elosztódo-
bozzal biztositani kell.
A hőveszteség elleni szigetelés, és a megfelelő fagyvédelem

szintén előirás. A részletes idevonatkozó
szabályokkal és előirásokkal kapcsolatban
érdeklődjön munkatársainknál.
Speedfit védőcső 15 és 22 mm-es csőhöz
25 és 50 m-es tekercsben kapható. A
védőcsövek külső átmérője 24 ill. 30 mm.

Akár új rendszerről van szó, akár egy már
meglevő bővitéséről, üzembevétel előtt
meg kell győződni arról, hogy megfe-
lelőek-e az illesztések. Ezért a rendszert
nyomáspróbának kell alávetni. 
A rendszert 10 bar üzemi nyomáson kell
tartani legalább 10 percig, majd a rend- 
szert 0 barra le kell ereszteni.
Végül a rendszert 2 bar üzemi nyomásra
kell hozni, és további 10 percet meghala-
dóan nyomás alatt kell tartani.
A rendszer azon elemeit amelyek esetleg
a fenti nyomásértékeket nem viselik el, a
teszt idejére a rendszerből el kell távolita-
ni, vagy el kell zárni.
A nyomáspróba előtt meg kell győződni
arról, hogy a Speedfit csatlakozó és a cső

rendesen lettek-e összeillesztve, megfelelő mélységben van-e a
cső a csatlakozóban. Ennek eldöntésében segitenek a csövön
található jelölések. 
EMLÉKEZTETŐÜL: A nyomáspróba nem pótolja a cső tisz-
taságának, sorjamentességének és megfelelő illesztésének a
vizsgálatát.

Használatba vétel előtt ajánlott a rendszert átöbliteni, hogy a sze-
relés során esetlegesen belekerült szennyeződéseket vagy vegyi
anyagokat eltávolitsuk. Fűtésrendszer összeállitása során ügyel-
jünk arra, hogy a kazán bekapcsolása előtt a rendszer teljesen
légtelenitve legyen.
Ez biztositja, hogy a rendszerben ne maradjon levegő, ami bi-
zonyos körülmények között túlmelegedhet, és egyes elemek
károsodásához vezethet.

A csőrendszer bevakolása

A cső hőtágulása

Vegyi hatások

A JG Speedfit rendszer összeszerelése nem igényel semminemű
folyósitószert. Sem a csatlakozók, sem a cső nem érintkezhet-
nek folyósitószerekkel.
Amennyiben a szerelő a teljes hálózat egyes részeinél a hagy-
ományos szerelés miatt mégis folyósitószert használ, úgy ügyel-
jen arra, hogy a szer sav- és cinkfluoridmentes legyen.

Folyósitószerek és Speedfit

A rendszer tesztelése

A rendszer öblitése

Probléma: Repedt vagy olvadt cső
A csövön "papagálycsőr” alakú repedés található, vagy egy
nagyobb nyilás olvadt szélekkel.
Ok: "papagálycsőr” akkor keletkezik, amikor a megfagyott viz re-
peszti szét a csövet. Ha a csövön olvadásnyom is található, ak-
kor a repedés oka 128 °C feletti hőmérséklet. Ezt előidézheti for-
rasztólámpa, vagy egyéb hőforrás közvetlen közelsége, a kataló-
gusban megadott értékek feletti forró viz vagy gőz.
Probléma: A fitting egy része feloldódott, a fitting a csőről lecsú-
szott, darabjai hiányoznak.
Ok: A fitting valamilyen vegyi anyag hatására sérült meg. A leg-
több ilyen sérülés savtartalmú folyósitószerek hatására követke-
zik be, mely a forrasztás során más darabokról kerülhettett a fit-
tingbe. A sérülés oka lehet még valamilyen agressziv tisztitószer
is. Kérjük ügyeljen a katalógusban leirtak betartására.
Probléma: viz csepeg a csatlakozóból.
Ok: A csövet nem tolták be ütközésig a csatlakozóba, vagy a cső
végén található sorjáktól megsérült az O-gyűrű. Kérjük ügyeljen
a katalógusban leirtak betartására.
Probléma: A csatlakozó lecsúszott a csőről, a rögzítőelem hiány-
zik, a csőhüvely még a csatlakozóban van, miután kicsúszott a
csőből.
Ok: Ha ez a legelső szerelésnél történik, akkor a probléma oka
nagy valószinűséggel a nem teljesen ütközésig a csatlakozóba
tolt cső. Illetve a rendszert emellett nem a katalógusban me-
gadottak szerint tesztelték. Ha a rögzítőelem hiányzik, a nyomá-
spróbánál a csatlakozó lecsúszik a csőről. Ha a rögzítőelem a
helyén van, és a csőhüvely a csatlakozóban maradt, miután a cső
kicsúszott, akkor a csövet nem tolták ütközésig a csatlakozóba.

Hibaelháritás, problémamegoldás

A Speedfit cső előirások szerinti szerelés után nem továbbit za-
jokat vagy vibrációkat. A kavitáció okozta zajok, nyomáshullá-
mok, szeleptevékenység zajai tompulnak. A cső anyagának ru-
galmassága által a felmelegedéssel és lehüléssel járó zajok is el-
kerülhetők. A viz csorgási zajának a továbbvitele, és a hosszú
csővezeték általi felerősitése szintén csökkenthető.

Akusztikus tulajdonságok

Biológiai tulajdonságok

Speedfit®



Alkalmazás
A Blue Speedfit termékcsoportot polietilén (LDPE/MDPE
minőségű) cs_vel való alkalmazásra fejlesztettük ki, és kiválóan
alkalmas hidegvíz alkalmazásokhoz.

Méretek
A csatlakozók 20-25 mm-es méretekben kaphatók, ezenkívül
kaphatók átalakítók 15-22-és 28 mm-es rendszerekhez.

Csőméretek
A megfelelő tömítettséghez, és szereléshez a következő
csőméreteket használja:
20 mm-es külső átmérő esetén
-0,00 +0,30, falvastagság 2,3-2,6 mm
25 mm-es külső átmérő esetén 
-0,00 +0,30, falvastagság 2,3-2,6 mm

Csőminőségek
A Speedfit rendszerrel csak DIN 8072/8073 szerint készült
LDPE és MDPE csövek alkalmazhatók

Üzemi hőmérsékletek és nyomások
Max. 12 bar, 20°C.

Engedélyek
A Speedfit csatlakozók WRC és ÉMI engedéllyel
A-819/2002 rendelkeznek.

Igénybevételek
A Blue Speedfit csatlakozók ellenálló műanyagból készültek, és
megfelelnek a szaniter terület minőségi igényeinek. Hidegvíz
alkalmazások esetén 20°C –ig és 12 bar nyomásig
felhasználhatók, amit számos vizsgálat is alátámaszt.

Csatlakozás létrehozása
A Blue Speedfit csatlakozók polietilén csővel való használatra,
hidegvíz alkalmazásokhoz lettek kifejlesztve, 20 és 25 mm-es
méretben.
A csatlakozás létrehozása a Speedfit rendszerek esetén
leírtakkal azonos. Minden csatlakozásnál csőtámasztó hüvely
alkalmazása ajánlott.

Meghúzási nyomatékok műanyagmenet esetén
Menet Méret            Max. meghúzási nyomaték
Műanyag 1/2“ 3.0Nm
Műanyag 3/4“ 4.0Nm

Nem alkalmazható
gáz, éghető anyag, olaj, sürített levegő vagy melegvíz esetén

Kémiai hatások
A rendszer földfelszín alatti elhelyezése gond nélkül megold-
ható. Ellenben kerülendő az agresszív vegyi anyagokkal való
érintkezés, illetve a megfelelő fagyvédelemről gondoskodni kell.

Fényérzékenység
Állandó napsugárzásnak a csatlakozót nem szabad kitenni,
ebben az esetben a csatlakozót megfelelően árnyékolni, vagy
takarni kell.

Csőtámasztó hüvelyek
Minden csatlakozót sapkával szállítunk, ennek ellenére
javasoljuk a támasztóhüvelyek használatát.

További műszaki részletekkel kapcsolatban ld. a 4. és 5. oldalt.

� �

�

A csövet a csőtámasztóhüvellyel a csatla-
kozóba tolni

Rögzítőelem

O-gyűrű védősapka

�

Csővég

A John Guest Blue Speedfit
csatlakozó rendszer

csak LDPE/MDPE csőminőségekhez

A csövet merőlegesen, sorjamentesen kell levágni, és meg
kell győződni róla, hogy a csövön nem találhatók hosszanti
barázdák, vagy sérülések.

A csövet ütközésig kell a csatlakozóba tolni.
A rögzítőelemen található acélfogak a csövet erősen a
csatlakozóban tartják. Az O-gyűrű által tökéletesen
tömített kötés jön létre.

Bizonyosodjon meg affelől, hogy megfelelően betolta-e a
csövet a csatlakozóba. Ez széthúzás által könnyen el-
lenőrízhető.

A csatlakozás oldása előtt győződjön meg róla, hogy a
rendszer már nem áll nyomás alatt. A csatlakozás
oldásához a tartóelemet nyomja a csatlakozótestbe, és a
csövet egyidejűleg húzza ki. A csatlakozó ezután újból fel-
használható.

A csatlakozás ellenőrzése és oldása

A csövet ütközésig kell a
csatlakozóba tolni

18 Minden adat mm-ben, ha nincs másként jelölve.
A csomagolási egység legalább 10 vagy többszöröse (kérjük, forduljon hozzánk).

Speedfit®

Műszaki információk a Blue Speedfit®- csatlakozókról
Ø 20  - Ø 25 mm csőátmérőig



Egyenes összekötő csőidom

Cikkszám Cső k. Ø

JG401B 20
JG402B 25

Csak hidegvíz-rendszerekhez

Szűkítő, egyenes összekötő csőidom (25 mm-t 20 mm-re)

Cikkszám Cső k. Ø

JG501B 25x20

Külső menetes becsavarható csatlakozó

Cikkszám Cső k. Ø

JG101B 20 mm x 1/2“
JG102B 25 mm x 3/4“

Összekötő csőkönyök (90°)

Cikkszám Cső k. Ø

JG301B 20
JG302B 25

Csak hidegvíz-rendszerekhez

Dugaszolható összekötő csőkönyök

Cikkszám Cső k. Ø Méret

JG222025B 20 mm 25 mm

Csak hidegvíz-rendszerekhez

Blue Speedfit®-összekötő csőidomok Ø 20 mm és Ø 25 mm műanyag csövekhez (LDPE/MDPE)

Csak hidegvíz-rendszerekhez

Csak hidegvíz-rendszerekhez

Csak hidegvíz-rendszerekhez

Óvatosan kell meghúzni a menetet
(lásd a 4., 5. és 17. oldalon)

Belső menetes becsavarható csatlakozó

Cikkszám Cső k. Ø

JG4501B 20 mm x 1/2“
JG4502B 25 mm x 3/4“

Csak hidegvíz-rendszerekhez

Óvatosan kell meghúzni a menetet
(lásd a 4., 5. és 17. oldalon)

Adapter a PE- és vörösréz csőhöz

Cikkszám Cső k. Ø

JG601B 20 x 15
JG603B 25 x 15
JG602B 25 x 22

Csak hidegvíz-rendszerekhez

T- összekötő csőidom

Cikkszám Cső k. Ø

JG201B 20
JG202B 25

Csak hidegvíz-rendszerekhez

Záró csőcsatlakozó

Cikkszám Cső k. Ø

JG801E 20
JG802E 25

Csak hidegvíz-rendszerekhez

Csőtámasztóhüvely

Cikkszám Cső k. Ø

UTS 147-DB 20
UTS 197-DB 25
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19Minden adat mm-ben, ha nincs másként jelölve.
A csomagolási egység legalább 10 vagy többszöröse (kérjük, forduljon hozzánk).
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Átadta:
A katalógusban megadott adatok a kibocsátás
időpontjának megfelelő technika állását tükrözik. 
Vállalatunk folyamatos kutatásokat és
fejlesztéseket végez, ezért fenntartjuk a jogot
az adatok külön tájékoztatás nélküli
módosítására mind a katalógusra, mind a
termékekre vonatkozólag.
A szállítási határidőkre vonatkozó részletekkel,
vagy egyéb részletkérdésekkel kapcsolatban
a Vevőszolgálati Osztályunkon (Service
Department) érdeklődhet.
A közölt adatok helyességéért felelősséget nem
vállalunk.

D: W 270 vizsgálat
KTW-Freigabe (Kunststoff im Trinkwasser)

NL: ATA-Freigabe (Kunststoff im Trinkwasser)
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