
A katalógusban közölt adatokért felelősséget nem vállalunk. Előzetes tájékoztatás nélkül minden jellegű módosítás jogát fenntartjuk.

John Guest®

A kapcsolat létrehozása Beépítési példák
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Super Speedfit® – „minőség, ami összeköt“

• Egyszerű és gyors installáció
„right first time“

• Ideális sűrített levegőhöz és folyadékokhoz

• BS 5750 Part I, ISO 9001,
EN 29001 szerinti minőségi gyártás

• Szerszám nélkül szerelhető

• Az összekötés gyorsan meglazítható

• Nincs szükség tömítőanyagra

• Többféle fém vagy műanyagcsővel
felhasználható

• Többszöri kötés-oldás lehetséges

• Kiváló áteresztőképesség

• Széles termékskála

• Védőkupakok a kötés védelméhez,
ill. színkódoláshoz



John Guest építőszekrény-elv

A Super Speedfit® termékek a terméksorok egyszerű
összeillesztése által kibővíthetők.

Bár a John Guest a JG műanyag- ill. alumínium cső
alkalmazását ajánlja, más minőségű (vörösréz, sárgaréz
stb.) csöveket is lehet alkalmazni az általunk gyártott ös-
szekötő csőidomokkal (tanácsért forduljon hozzánk).

Műanyag-, vörösréz- és alumínium cső
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John Guest®

Die Druckangaben sind auch abhängig vom Rohrmaterial.
Sprechen Sie uns an. Auch für Vakuum anwendbar
A használt tömlőktől függően az összekötő csőidomok bizonyos
körülmények között magasabb nyomásokhoz és hőmérsékletek-
hez is alkalmazhatók. Kérjük, forduljon a vevőszolgálati osztá-
lyunkhoz.

Csőkivitelek
Műanyag csövek PE, PA, vagy PUR-csőanyagok, amelyek 

megfelelnek a megengedett tűréseknek 
(lásd lent). Lágy és vékony falú csövekhez
támasztóhüvelyek alkalmazását javasol-
juk, illetve a csövek nyomástar
tományainak ellenőrzését.
Kérjük, forduljon hozzánk.)

Fémcsövek (lágy) Sárgaréz, vörösréz és alumínium csövek,
amelyek megfelelnek a megengedett
6. tűréseknek (lásd lent).

Fémcsövek (kemény) Ebben az esetben meg kell vizsgálni
ill. felületkezelt a csatlakozók alkalmazhatóságát.
csövek Kérjük, forduljon hozzánk.

Mindenképpen fontos, hogy a csövek külső felülete ne legyen sérült
ill. ne legyenek hosszanti rovátkák rajtuk.

Csőtűrések
Super Speedfit® összekötő csőidomok a következő csőméretek-
kel és tűrésekkel alkalmazhatók.

Cső külső Ø Ø 12 mm - 28 mm
(mm)
Tűrések Ø +0.05/-0.10
(mm)

Installáció és rendszertesztelés
Az összes tömlőnek és csartlakzónak a használatba
vétel előtt tisztának és sértetlennek kell lenni. Minden tömlő- és
csartlakzó installáció után el kell végezni a nyomáspróbát, hogy a
vevőnek történő kiszállítás előtt biztosítva legyen a rendszertömí-
tettség. Lásd a „Hogyan hozok létre egy összekötést“ című
fejezetben is (2. oldal).

A rendszer tesztelése
Mi azt ajánljuk a rendszervizsgálathoz, hogy a rendszer korrekt
módon legyen installálva, és függetlenül attól, hogy egy új vagy
egy fennálló rendszerről van-e szó, az üzembe helyezés előtt el
kell végezni a rendszer tesztelését.
– A rendszert10 bar üzemi nyomásnál 10 percet meghaladó ideig

kell tesztelni.
– El kell végezni a rendszer 0 bar-ra való nyomáscsökkentését.

– Azután a rendszert 2 bar üzemi nyomás mellett további 10 perc
időtartamon keresztül kell tesztelni.

Ezen az időtartamon belül nem szabad tömítetlenségnek a
csatlakozási helyeken fellépni. Ehhez hasznos segítség a
katalógusban található záródugó, vagy zárókupak.

Termékeinknek komplett rendszerekbe történő integrálásánál
ajánljuk önálló tesztek (működési próbák, átfolyási folyadék-
mennyiségellenőrzések, vegyi ellenállóság-vizsgálatok stb.) el-
végzését.

Ajánljuk továbbá a biztonsági tesztek írásos dokumentálását,
hogy későbbi időpontokban is visszakereshetők legyenek.

Vegyi folyadékok
Vegyi vagy egyéb potenciálisan aggresszív folyadékok 
használatánál, kérjük, forduljon a vevőszolgálati osztályunkhoz.

A Super Speedfit® csatlakozókat nem ajánljuk robbanékony
gázokkal, petróleummal és egyéb üzemanyagokkal történő
felhasználáshoz, ill. kritikus alkalmazásokhoz.

Védősapkák
A tömlő kicsúszása elleni plusz biztosítékként, vagy biztonsági
színkódolásra szolgálnak. (lásd Tartozékok, a katalógus 8. oldalán)

Élelmiszer megfelelőség
A katalógusban ábrázolt összes összekötő csőidom megfelel az
élelmiszerrendeleti (Kérjük, forduljon hozzánk.)
előírásoknak és ezért ezek az élelmiszerfelhasználás területén
problémamentesen alkalmazhatók. 

Maximális meghúzási nyomaték-értékek a BSP
műanyag menethez

Menet Menet

Menetméretek 3/8“ – 1/2“ 3/4“

Max. meghúzási nyomaték 3,0 Nm 4,0 Nm

Maximális meghúzási nyomaték-értékek a BSPT és
BSP fém-menetekhez

Menet Menet Menet

Menetméretek 1/2“ 3/4“ 1“

Max. meghúzási nyomaték 4,0 Nm* 5,0 Nm* Érdeklődésre

Ezek az értékek a felhasznált menettömítő anyagtól függően
változhatnak.
A használatba vétel előtt ajánlott a tömítettség, és a csatlakozások
ellenőrzése.
A maximális meghúzási nyomaték a Speedfit csatlakozókra, ill. a
katalógusban használt nemzetközi kivitelre vonatkozik.

Összekötő csőidomok tisztítása/vegyi ellenállás
Szükség esetén forduljon hozzánk. Zur äußeren Reinigung unserer
Acetalprodukte empfiehlt unser Zulieferer ECOLAB Oasis 133.

Szavatosság
Habár mi gyártási- és anyaghibák esetére szavatosságot adunk,
de a felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy az ös-
szekötő csőidomok és hasonló termékek alkalmasak legyenek a
felhasználásra. 
Az installációt a mi ajánlásaink ill. érvényes engedélyezések és
nemzeti szabványok megfelelő figyelembevétele és betartása
mellett kell elvégezni. 

A mi Általános szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.

A 12-28 mm-es sűrítettlevegő-hálózat műszaki tulajdonságai

Üzemi nyomás és hőmérséklettartományok
A Super Speedfit® csatlakozók a következő nyomás- és hőmér-
sékleti értékek mellett alkalmazhatóak.
Arbeitstemperaturen
Minimale Arbeitstemperatur: -20° C Luft
Maximale Arbeitstemperatur: + 70° C Luft
Für Anwendung mit Luft.
Für Temperaturen unter 0° C sprechen Sie uns an.

Arbeitsdruck
Das John Guest Druckluftsystem ist für folgende Temperaturen und
Drücke geeignet.
Temperatur Druck
+ 23° C 10 bar
+ 70° C 7 bar
Die Angaben sind für Luft. Für Anwendungen mit Flüssigkeiten in
Zusammenhang mit Temperatur und Druck halten Sie bitte
Rücksprache mit uns.
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A 28 mm -es rendszer csatlakozásának létesítése
Hasonlóan a többi méretnél megszokottakhoz, itt is létrehozható a kötés
egyszerűen a csőnek a csatlakozóba tolásával. A csavarkupak 1/4 fordu-
lattal való elfordításával (2 kattanás) az O gyűrű a csőfalra préselődik, és a
cső rögzül a csatlakozóban. Ezáltal az oldal- és hosszirányú elmozdulások
is lecsökkennek.

Ø 28 mm-es rendszer technikája

A 28 mm-es új csatlakozóidom
A Super Speedfit terméksor kibővült a 28mm-es átmérővel, amely szintén
tartalmazza a Speedfit csatlakozóknál megszokott nemesacél fogazású
rögzítőelemet, és az O gyűrűt, de ezeken felül rendelkezik egy csavarku-
pakkal is. Az idom szerszám használata nélkül szét- és összeszerelhető.

A 28 mm-es rendszer csatlakozásának oldása
A csatlakozás oldásához a csavarkupakot 1/4 fordulattal kell visszacsavar-
ni az óramutató járásával ellentétesen. Ezzel a kötés biztosítása oldva van,
a rögzítőelem benyomásával a csatlakozás a megszokott módon oldható.

‘O’ gyűrű

Nemesacél fogak

Rőgzitőelem
Cső

Az összekötés meglazítása

A csövet derékszögben és sorjamentesen kell levágni, és gondo-
skodni kell arról, hogy ne legyenek a csövön éles, hosszanti rovát-
kolások vagy egyéb sérülések.

A csövet ütközésig be kell dugni. A tartóelem nemesacél fogazású és
ez szorosan megtartja a csövet az összekötő csőidomban. Az O
gyűrű által egy tökéletes tömítésű összekötés jön létre.
Műanyag cső alkalmazása esetén ennek a forró- és hidegvízhez ill. a
fűtésrendszerekhez alkalmazhatónak kell lenni.

1

Ellenőrizze, hogy a cső biztosan lett-e bedugva. Ez az ellenőrzés
ellenhúzás által könnyen elvégezhető.

A dugaszolható összekötő csőidom meglazítása előtt biztosítani kell,
hogy az összekötés már ne álljon nyomás alatt.
A cső ill. az összekötés a tartóelemnek az összekötő csőidom ellen
történő nyomásával meglazítható. Az összekötő csőidom újból hasz-
nálható.

2

3

12-22 mm-es  kötések létesítése

Az összekötés fog, mielőtt tömítene

Az összekötés ellenhúzás által történő ellenőrzése

A John Guest csatlakozóidomok tartós, biztos, és tömített kötést
biztosítanak a cső és a csatlakozók között.

A John Guest csatlakozók ideálisak komplex csőrendszerek
építésénél, ill. oktató- és vizsgálóberendezéseknél, amelyeknél
gyakran kell a kötéseket oldani, és újból létrehozni.

A rögzitőelemet
benyomni

Csőret
eltávolitani

A rögzitőelemet
benyomni

Csőret
eltávolitani

John Guest Super Speedfit® csatlakazó rendszer
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Rőgzitőelem
Csavarkupak

Test



Ha nincs másként jelölve, minden adat mm-ben van megadva.

Becsavarható összekötő csőidom (párhuzamos menet)

Műanyag összekötő csőidomok

* menettömítés nélkül

Menettömítés a kamrás
O gyűrű által.

Menettömítés a kamrás
O gyűrű által.

A vízleválasztó T-idom alkalmazásával
nincs többé szükség "hattyúnyakakra”,
mivel ezzel a JG csatlakozóval megakadá-
lyozható a gerincvezetékben felgyülemlő
víz lejutása a függőleges csövekbe.
Az idomot a megfelelő hatás eléréséhez
vízszintesen kell beszerelni, amelyre
utalnak az idomon található jelölések is.

Vízleválasztó a 28 m
-es sűrítettlevegő-
rendszerekhez 
A szabványos PM0228E T-
idomból, és a WTC28 réz
idomból 28 mm-es vízle-
választót építhet.

1. Helyezze a WTC28 típusú betét rövidebb darabját a PA műanyag, vagy 
réz csőbe.

2. A betéttel együtt tolja a csövet a csatlakozóba.

A csavarkupak 1/4 fordulattal történő elfordítása által a rögzítés duplán
biztosítódik. Ezzel a módszerrel elkerülhető a víz levegő-elvételi
vezetékekbe jutása.

Nedves levegő

Száraz levegő

Vízleválasztó

1. 2.

John Guest®

Becsavarható csőcsatlakozó (párhuzamos menet)

Dugaszolható összekötő csőkönyök

Szűkítő összekötő csőidom

T- szűkítő összekötő csőidom

Csővégzáró sapka

Vízleválasztó a 28 mm-es T-összekötőhöz

Összekötő csőkönyök

Egyenes összekötő csőidom

T- összekötő csőidom

Vízleválasztó

PM011213E 12 3/8“
PM011214E 12 1/2“
PM011514E 15 1/2“
PM011516E* 15 3/4“
PM011814E 18 1/2“
PM012216E 22 3/4“

PM0312E 12
PM0315E 15
PM0318E 18
PM0322E 22
PM0328E* 28

Cikkszám Cső k. Ø

PM0412E 12
PM0415E 15
PM0418E 18
PM0422E 22
PM0428E* 28

Cikkszám Cső k. Ø

PM0212E 12
PM0215E 15
PM0218E 18
PM0222E 22
PM0228E* 28

Cikkszám Cső k. Ø

PMTT22E 22
Cikkszám Cső k. Ø

PM051213E 12 3/8“
PM051214E 12 1/2“
PM051513E 15 3/8“
PM051514E 15 1/2“
PM051814E 18 1/2“
PM052214E 22 1/2“
PM052216E 22 3/4“

Cikkszám Cső k. Ø Menet BSP

PM221212E 12 12
PM221515E 15 15
PM221818E 18 18
PM222222E 22 22

Cikkszám Cső k. Ø Csőcsatlak. k. Ø

PM061512E 15 12
PM061815E 18 15
PM062215E 22 15
PM062218E 22 18
PM062815E 28 15
PM062822E 28 22

Cikkszám Csőcsatlak. k. Ø Cső k. Ø

PM3018AE 18 15
PM3022AE 22 15

Cikkszám Cső k. Ø Cső k. Ø

PM4612E 12
PM4615E 15
PM4622E 22

Cikkszám Cső k. Ø

WTC28 28

Anyag: sárgaréz

Cikkszám Cső k. Ø

Cikkszám Cső k. Ø Menet BSP

* Designabweichung

* Designabweichung

* Designabweichung



Sárgaréz összekötő csőidomok

A meglévő csőrendszert egyszerűen
lehet bővíteni

John Guest dugaszolható összekötő csőidomai és csövei önálló
rendszer létrehozására és a meglévő csőrendszer bővítésére vagy
megváltoztatására egyaránt felhasználhatók. 

Tartozékok

JGWALLBOX1/2 1/2“ 3 x 1/2“
JGWALLBOX3/4 3/4“ 3 x 1/2“

Cikkszám IG-Eingang IG-Ausgang

Fali összekötő csőkönyök Becsavarható összekötő csőidom (Kúpos csőmenet)

Felcsavarható csőcsatlakozó (párhuzamos menet)

Csőszorító

Csővágó olló

Alumíniumcső-vágó

Becsavarható csőcsatlakozó (kúpos csőmenet)

Meglazító segédeszköz

Záródugó

Légelosztó doboz

Alumínium fali légelosztó 2 dugóval

PM15WB 15 1/2“ BSP
PM22WB 22 3/4“ BSP

Cikkszám Cső k. Ø Menet

MM051504N 15 1/2“ BSPT
MM052206N 22 3/4“ BSPT
MM052816N 28 3/4“ BSP
MM052818N 28 1“ BSP

Cikkszám Cső k. Ø Menet

MM011504N 15 1/2“ BSPT
MM012206N 22 3/4“ BSPT
MM012808N 28 1“ BSPT

Cikkszám Cső k. Ø Menet

MM501514N 15 1/2“ BSP
MM502216N 22 3/4“ BSP

Cikkszám Cső k. Ø Menet

15RA 15
22RA 22

Cikkszám Cső k. Ø

PM0812R 12 piros
PM0815E 15 fekete
PM0818E 18 fekete
PM0822E 22 fekete
PM0828E 28 fekete

Cikkszám Cső k. Ø Szín

JG-L-WSK fekete 12, 15, 18, 22 mm

Az ábrán látható védősapka egy érdekes kiegészítő tartozék.
A kötés létrehozása után felhúzható a csatlakozóra, vagy
előszerelt állapotban a csatlakozóval együtt alkalmazható.
Szükség esetén könnyen eltávolítható, alkalmazása plusz
biztosítékot jelent az akaratlan kioldás ellen. Több színben is
kapható, így színkódolásra is alkalmas.

Cikkszám Szín Cső k. Ø

JG-RK 12 12
JG-RK 15 15
JG-RK 18 18
JG-RK 22 22
JG-RK 28 28

Cikkszám Cső k. Ø

JG-TS 28 Ø 4-28 mm
Tartalék alkatrész (1 db)
metszővas 28

Cikkszám Cső k. Ø

JG-AL 30 Ø 4-30 mm
Cikkszám Cső k. Ø

Használjon becsavarható egyenes
összekötő csőidomot

Használjon becsavarható
csőcsatlakozót

Használjon felcsavarható
csőcsatlakozót

John Guest®


