
Használati Útmutató és Tájékoztató 

 

Delton press idomok és Delton kulcsos sárgaréz idomok 

Alkalmazási terület: ivóvíz, használati melegvíz (maximum 65oC) 

 

Delton elnevezésű fehér színű ötrétegű polietilén csövek PE-RT/Al/PE-RT 

Alkalmazási terület: ivóvíz, használati melegvíz (maximum 85oC) 

 

- Forgalmazó:  Charon-Trade-Plus Kft. Cím: 2314, Halásztelek II Rákóczi út u. 11.  

- IDOMOK BESZERELÉSE , TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS  

Kövessük az alábbi technológiai utasítást: 

Vágjuk le a csővet. A csővet úgy kell levágni, hogy a vágási sík merőleges legyen a cső 
tengelyvonalára. Használjunk speciális csővagó ollót (semmi esetre sem kést vagy 
fűrészlapot). 

Végezzük el a kalibrációt a speciális kalibráló szerszámmal. Így érjük el, hogy a vágás után a 
cső keresztmetszete teljesen körkörös legyen. 

Helyezzük a csővéget egy csavaró mozdulattal az idomhoz és az óra járásával ellentétes 
irányban csavarjuk rá. Ellenőrizzük az idom kémlelőnyilásán, hogy látszik-e a cső. A csőnek 
látszodnia kell! Ellenkező esetben a préskötésnek nem biztosított a hosszú távú tömörsége. 

Használjuk a présszerszámot. Bizonyosodjunk meg, hogy a megfelelő típusú préspofa van-e 
a gépünkben. Csak a gyártó által forgalomba hozott termékek jogosultak garanciára. 

-  TESZTEK A RENDSZER ÁTADÁSAKOR 

Általános informaciók: 

A hideg-, melegvízes, ill. fűtési rendszer akkor adható át, amikor a vizuális és nyomáspróba 
tesztek befejeződtek. 

Vizuális teszt 

Szemrevételezéssel vizsgáljuk át a kötéseket és a rendszerelemek csatlakozásait. 
Ellenőrizzük beszerelés után, hogy minden idom megfelelően van-e rögzítve a csőhöz. 
Bizonyosodjunk meg, hogy mindent a szerelési útmutatóban leirtaknak megfelelően 
végeztünk el. 

Nyomáspróba 



A szerelés elvégzésekor nyomásteszt elvégzése szükséges, közvetlenül a vizuális tesztet 
kovetően. A teszt elvégzését normál vizhőmérsékleten végezzük, legalább 15 bar nyomáson, 
minimum 1 óra időtartamban. Sikeres tesztnek akkor minősül amikor a nyomásveszteség 
kisebb mint 0,2 bar. Minden alkalommal készitsünk nyomáspróba jegyzőkönyvet! 

- JAVÍTÁS TESZTELES UTÁN 

Hiba esetén a hibas részt el kell tavolítani. Az eltavolitott rész semmilyen eleme nem 
hasznalható fel újra. Javítás után a nyomáspróbát meg kell ismételni a fentiekben leirt 
feltételek szerint. 

 

Tájékoztatási kötelezetségek  

 

Delton press idomok és Delton kulcsos sárgaréz idomok esetében: 

 A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete a 65oC-ot nem 
haladhatja meg 

 A termék fertőtlenítésére vonatkozóan a gyártónak nincs speciális előírása. A 
termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére, 
nyilvántartásba vételére, ill. engedélyeztetésére vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) 
Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes 
rendeletben leirtak a mérvadóak. 

 A termékeket tartalmazó csőszakaszt a használatbevétel előtt legalább egy napra 
ivóvízzel, illetve használati melegvízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába 
kell engedni. Az öblítővizett háztartasi célra felhasználni nem szabad. Csak ezután 
szabad megkezdeni a rendszer rendeltetésszerű használatát. 

 A termékek ólomcsövet tartalmazó vezetékhálozatba történő beépítése esetén 
növelheti az ólomkioldódás kockázatát, így nem javasoljuk a termékek ilyen 
rendszerekben történő alkalmazását.  

 Tekintettel arra, hogy a melegvíz fémoldó képessége nagyobb, ajánlott mind a 
főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, melegvíz szükséglet esetén azt 
felmelegítve fogyasztani. 

 

Delton elnevezésű fehér színű ötrétegű polietilén csövek PE-RT/Al/PE-RT esetében: 

 A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete a 85oC-ot nem 
haladhatja meg 

 A termék fertőtlenítésére vonatkozóan a gyártónak nincs speciális előírása. A 
termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére, 
nyilvántartásba vételére, ill. engedélyeztetésére vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) 



Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes 
rendeletben leirtak a mérvadóak. 

 A terméket használatbevétel előtt legalább hat napra naponta váltott ivóvízzel, 
illetve használati melegvízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni. 
Az öblítővizett háztartasi célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad 
megkezdeni a csövek rendeltetésszerű használatát. 
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