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Tökéletes megoldás a különböző gyártóktól
származó többrétegű csövek javításához

DIN 16836 és DIN EN ISO 21003 (M típus)
szabványnak megfelelő többrétegű
csövekhez

Szerelési útmutató hosszkiegyenlítéses Multigebohoz

A moduláris felépítésnek köszönhetően nagyfokú
rugalmasság (ugyanaz a test a különféle külső
átmérőkhöz, különböző méretű támasztóperselyek a
különböző belső átmérőkhöz)

Újításunk
Hosszkiegyenlítővel ellátott szorítógyűrűs csatlakozók
meglévő csőrendszerek, vagy két különböző márkájú
többrétegű cső javításához

DIN 1022-6 (ISO 7/1) sz. szabványnak megfelelő
külsőmenetes szorítógyűrűs csatlakozók többrétegű csövek
szűkítéséhez, átmenetekhez és bővítésekhez

Mult igebo a lk a lm a z ási
t erülete
Ivóvízvezetékek javításához (hideg + meleg)
Vizes fűtéscsövek javításához
Falba és talajba beépíthető – tartsa be a csövek lefektetésére
vonatkozó utasításokat!
Üzemi nyomás: 10 bar (20 °C) / 6 bar (70 °C)
Max. 95 °C hőmérsékletig
A sárgaréz anyagok és a tömítések megfelelnek az ivóvízre
vonatkozó legújabb higiéniai követelményeknek.

Végül a bevágással jelölt középső
anyát fixen csavarozza össze a
hosszkiegyenlítővel.

... A B ő R Ö N D ÜNK BEN
DIN 16836 és DIN EN ISO 21003 (M típus)
szabványnak megfelelő többrétegű
csövekhez

Tökéletes megoldás a különböző gyártóktól
származó többrétegű csövek javításához
A moduláris felépítésnek köszönhetően nagyfokú

JAVÍTÓBőRÖND
különféle 16 mm-es
és 20 mm-es
külső átmérőjű
többrétegű
csőhöz
Cikkszám
14.320.35.1620

Tartalom: A bőröndben található valamennyi cikk
egyenként utánrendelhető!
1x Multigebo hosszkiegyenlítéssel 20 x 20 mm *

Cikkszám
14.320.02.20

2x Multigebo külsőmenetes csatlakozással
20 mm x 3/4" **

14.320.00.20

4x Támasztópersely 14,4 mm belső átmérőhöz

14.320.34.144

4x Támasztópersely 15,0 mm belső átmérőhöz

14.320.34.150

4x Támasztópersely 15,5 mm belső átmérőhöz

14.320.34.155

4x Támasztópersely 16,0 mm belső átmérőhöz

14.320.34.160

1x Mérőtüske 20 mm külső átmérőjű többrétegű cső
belső átmérőjéhez

14.320.27.20

2x Sárgaréz szűkítő karmantyú 1/2" x 3/4"

240-22BH

1x Multigebo hosszkiegyenlítéssel 16 x 16 mm *

14.320.02.16

2x Multigebo külsőmenetes csatlakozással
16 mm x 1/2" **

14.320.00.16

4x Támasztópersely 11,5 / 11,6 mm belső átmérőhöz

14.320.34.115

4x Támasztópersely 12,0 mm belső átmérőhöz

14.320.34.120

1x Mérőtüske 16 mm külső átmérőjű többrétegű cső
belső átmérőjéhez

14.320.27.16

* két végén hollandis csatlakozással
** egyik végén hollandis, másik végén külsőmenetes csatlakozással

Végül a bevágással jelölt középső
anyát fixen csavarozza össze a
hosszkiegyenlítővel.

H o g ya n
műk ö dik ?
DIN 16836 és DIN EN ISO 21003 (M típus)
szabványnak megfelelő többrétegű
csövekhez

Tökéletes megoldás a különböző gyártóktól
származó többrétegű csövek javításához
A moduláris felépítésnek köszönhetően nagyfokú

Szerelési útmutató hosszkiegyenlítéses Multigebohoz
Mérje meg a cső külső
átmérőjét. A sérült csődarabot
a tengelyre merőlegesen vágja
ki 88–92 mm hosszan. A külső
és belső csővégeket megfelelő
szerszámmal sorjázza le. Ovális
deformáció esetén megfelelő
kalibrálószerszámmal állítsa
helyre a cső kerek formáját.
Mérőtüske segítségével mérje
le a cső belső átmérőjét. A
megfelelő támasztóperselyt
ütközésig nyomja be.
A hollandianyát helyezze rá a
csővégekre.
A szorítógyűrűket ütközésig
csúsztassa rá (hallható
kattanásig).

A hosszkiegyenlítőt a csővégek
irányában tolja szét mindaddig,
amíg a menetes csőkötés végei a
szorítógyűrűn bekattannak.

A hollandi anyákat csavarozza
fel a menetes végre és annyira
húzza meg, hogy a szorítógyűrű
legfeljebb 1–2 mm-re álljon ki a
hollandiból. Ügyeljen arra, hogy a
csővég ne forduljon el.

°C hőmérsékletig
A sárgaréz anyagok és a tömítések megfelelnek az ivóvízre
vonatkozó legújabb higiéniai követelményeknek.

Végül a bevágással jelölt középső
anyát fixen csavarozza össze a
hosszkiegyenlítővel.

J av í t ó k és z 
let
DIN 16836 és DIN EN ISO 21003 (M típus)
szabványnak megfelelő többrétegű
csövekhez

Multigebo 16 x 16 mm
Szorítógyűrűs
csatlakozó
hosszkiegyenlítéssel

Cikkszám 14.320.02.16KIT
Db Leírás
1

Multigebo 16 x 16 mm
hosszkiegyenlítéssel

2

Támasztópersely
11,5 – 11,6 mm

2

Támasztópersely 12,0 mm

1

Mérőtüske a belső átmérő kalibrálásához

20 x 20 mm
Cikkszám 14.320.02.20KIT
Db Leírás
1

Multigebo 20 x 20 mm
hosszkiegyenlítéssel

2

Támasztópersely 14,4 mm

2

Támasztópersely 15,0 mm

2

Támasztópersely 15,5 mm

2

Támasztópersely 16,0 mm

1

Mérőtüske a belső átmérő kalibrálásához

Multigebo 16 mm x 1/2"
Külsőmenetes
szorítógyűrűs
csatlakozó
(ISO 7/1)

Cikkszám 14.320.00.16KIT
Db Leírás
1

Külsőmenetes Multigebo
16 mm x 1/2"

1

Támasztópersely
11,5 – 11,6 mm

1

Támasztópersely 12,0 mm

1

Mérőtüske a belső átmérő kalibrálásához

20 mm x 3/4"
Cikkszám 14.320.00.20KIT
Db Leírás
1

Külsőmenetes Multigebo
20 mm x 3/4"

1

Támasztópersely 14,4 mm

1

Támasztópersely 15,0 mm

1

Támasztópersely 15,5 mm

1

Támasztópersely 16,0 mm

1

Mérőtüske a belső átmérő kalibrálásához
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DIN 16836 és DIN EN ISO 21003 (M típus)
szabványnak megfelelő többrétegű
csövekhez

El őn yök
Tökéletes megoldás a különböző gyártóktól
származó többrétegű csövek javítására
A moduláris felépítésnek köszönhetően
nagyfokú rugalmasság (ugyanaz a test
a k ülönféle külső átmérőkhöz, különböző
méretű támasztóperselyek a különböző belső
átmérőkhöz)
Tartós alkalmazásra hőmérsékletváltozáson
alapuló eljárással tesztelve és bevizsgálva
(a vizsgálatot akkreditált tesztlabor végezte)
Karbantartást nem igényel
Hideg- és melegvizes környezetben is
felhasználható
Megfelel az ivóvizes környezetben történő
felhasználásra vonatkozó legújabb higiéniai
követelményeknek (UBA, azaz a Szövetségi
Környezetvédelmi Hivatal ivóvízre vonatkozó
“Fémek értékelésének alapja” c. dokumentuma)
DVGW tanúsítvánnyal rendelkező EPDM tömítés
ivóvízhez
10 bar nyomásig hideg víz és 6 bar nyomásig
meleg víz esetén
95 °C-ig hőálló
Szabványos kulcsokkal szerelhető

Gebo SEE Kft.

H-1044 Budapest · Ipari park u. 9.
Tel. +36-1-445-1760 · Fax +36-1-445-1770

info@gebo.hu · www.gebo.hu
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