
Használati Útmutató és Tájékoztató 

 

Gf Hakan  Aquasystem PP-r cső és idomrendszer  

Alkalmazási terület: ivóvíz, használati melegvíz (maximum 70oC), Fűtési és hűtési rendszerkhez  

 

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

- TERMÉKJELLEMZŐK  PP-R 

 

- TERMÉKJELLEMZŐK  PP-R ÜVEGSZÁLLAS  

 

 

 

 

 



TECHNIKAI ADATOK  

 

 

 



- IDOMOK BESZERELÉSE , TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS  

Kövessük az alábbi technológiai utasítást: 

- Szerszámok és segédeszközök A polifúziós hegesztéshez, a hegesztő berendezést a 
hegesztett cső átmérője és a hegesztési munkák jellege szerint kell megválasztani. A 
Charon Trade Plus kft.  által forgalmazott Hakan hegesztőgépeknél a szabályozó modul 
segítségével 180-280°C között 10 °C-onként állítható be a hegesztési hőmérséklet, és 
szabályozható a megfelelő átmérőhöz tartozó hegesztési idő is. A berendezésen a 
hegesztő fejek felülete teflon réteggel van bevonva (PTFE) ami megakadályozza a 
műanyag feltapadását. A hegesztéshez (az összetoláshoz) 40 mm-es csőátmérő felett 
segédkészülékeket kell alkalmazni! A műanyag csövekhez a csővágó ollókat és a 
vágószerszámokat a csőátmérőnek megfelelően különböző méretekben gyártják. Az 
ollóknál a nyírási nyomaték több összenyomásra van elosztva. PP-R NYOMÓCSÕ 
RENDSZER Az idomok és a csövek hegesztendő felületeinek tisztítására szálmentes 
(szöszmentes) papírt kell használni (nem alkalmazható színes papír). Megfelelnek a 
speciális, egyszer használatos, izopropil-alkohollal átitatott törlőkendők, melyeket a 
kiszáradás ellen légmentesen záró fóliatasakokba csomagolnak. A csövek és idomok 
tisztítószere arra szolgál, hogy a hegesztés előtt a hegesztendő felületeket megtisztítsák 
a vegyi szennyeződésektől. Megfelelő tisztítószer az izopropil-alkohol, 96%-os szesz, 
esetleg a denaturált szesz. Benzintartalmú tisztítószerek, és egyéb szerves oldószerek 
használata, nem megengedett. Javasoljuk hogy a hegesztési táblázat alapján határozzák 
meg a cső betolási mélységét az idomba, majd ezt mérőszalag és filctoll segítségével 
jelöljék a csővégen. A hegesztés előtt a cső vágása során keletkezett sorjákat késsel 
távolítsák el.  

-  A polifúziós hegesztés lényege és menete A polifúziós hegesztési varrat úgy keletkezik, 
hogy egyidejűleg képlékeny állapotba melegítjük fel az idom csatlakozó tokját és a 
csővéget, majd ebben a plasztikus állapotban a csövet betoljuk az idomba, rögzítjük és 
hagyjuk lehűlni, aminek révén nagy szilárdságú homogén kötés jön létre. Figyelem! Hideg 
állapotban az idom nem húzható rá az azonos névleges méretű csőre. A hegesztési 
folyamat során – egyebek mellett – a hegesztés alapvető paramétereit, azaz a 
hőmérsékletet, a nyomást és a hegesztési időket (melegítési, összetolási, hűtési) kell 
betartani. Ezeknek a paramétereknek a betartása határozza meg a hegesztési varrat 
minőségét és élettartamát 

 

 
Hőmérséklet: A PP-R (PP 3-as típus)  csövek és idomok hegesztési hőmérséklete 260 °C. 
Hegesztési nyomás: Az idom és a cső közötti méretátfedés biztosítja a tökéletes hegesztéshez 
szükséges nyomást. 

Idő: A hegesztéshez szükséges időket az egyes átmérőnként a következő táblázat mutatja. 



 

A hegesztés fázisai: 
1) Előkészítés 
• A hegesztő berendezés előkészítése:  
• hegesztő felületek megtisztítása  
• hegesztési hőmérséklet beállítása,  
• A csövek és a kötőidomok előkészítése:  
• vizuális ellenőrzés,  
• a cső levágása,  
• a cső és a kötőidom megtisztítása,  

• a betolási mélység bejelölése. 

2) Melegítés 
• a csövet és az idom tokját egyidejűleg kell a hegesztőgép csonkjaira helyezni, anélkül, hogy 

közben a csövet vagy az idomot elforgatnánk. A melegítést szigorúan a táblázatban 
meghatározott ideig kell végezni! 

3) Beállítás 
• a felmelegített elemeket egyszerre kell levenni a hegesztőgép csonkjairól és az idom tokját 

lehető leggyorsabban a cső végéhez kell illeszteni. A megadott idő maximált, azt túllépni nem 
lehet, anélkül, hogy a felmelegített felületek le ne hűlnének. Korlátozni kell az erőteljes 
légmozgást is! 

4) Összekötés 
• a cső betolása az idomba, szervesen kapcsolódik az előző fázishoz. A betolást tengelyirányú 

nyomással kell végrehajtani, anélkül, hogy a csövet elforgatnánk az idomban. Ezt követően a 
hűlési idő tartamára rögzíteni kell az összekapcsolandó elemek helyzetét. 

5) Lehűlés (megszilárdulás) 
• időre van szükség ahhoz, hogy a kötés természetes úton lehűljön. Ezen időtartam letelte után 

a varrat már kezelhető, azonban még nem érheti tartós, mechanikus terhelés, például a 
rendszer vízzel való feltöltése. A hűlési időt semmilyen körülmények között nem szabad 
rövidíteni, és a lehűlést nem szabad hideg vízzel vagy hideg levegővel gyorsítani.  

Figyelem! Az utolsó fázist követően a kötés még nem hűl ki tökéletesen, és a kötésben még nem 
állt be az egyensúlyi állapot. A rendszer (tartós mechanikus megterhelést jelentő) hideg vízzel 



való feltöltése előtt a kötéseknek, a legutolsó hegesztési varrat elkészítésétől számítva, az 
alábbi minimális időn keresztül kell hűlnie:  

16, 20, 25, 32mm-es átmérő – 60 perc  
40, 63, 75 mm-es átmérő – 90 perc  

90, 110 mm-es átmérő – 120 perc 

 

 

4.1. Szerszámok és segédeszközök 
A polifúziós hegesztéshez, a hegesztő berendezést a hegesztett cső átmérője és a hegesztési 
munkák jellege szerint kell megválasztani. 
A Charon Trade Plus kft  által forgalmazott Hakan hegesztőgépeknél a szabályozó modul 
segítségével 180-280°C között 10 °C-onként állítható be a hegesztési hőmérséklet, és 
szabályozható a megfelelő átmérőhöz tartozó hegesztési idő is. A berendezésen a hegesztő fejek 
felülete teflon réteggel van bevonva (PTFE) ami megakadályozza a műanyag feltapadását. 
A hegesztéshez (az összetoláshoz) 40 mm-es csőátmérő felett segédkészülékeket kell 
alkalmazni! 

A műanyag csövekhez a csővágó ollókat és a vágószerszámokat a csőátmérőnek megfelelően 
különböző méretekben gyártják. Az ollóknál a nyírási nyomaték több összenyomásra van 
elosztva. 

 

- 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  

 

 A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete a 70oC-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. 
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