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 Alapítva 1994-ben, Székesfehérváron

 Svájci, holland, német, cseh és olasz 
víz-, szennyvíz- és gázközmű 
rendszerek

 VIPAK® gyűrű Magyarországon és az 
EU-ban

 1200 m² raktárterület, 45 kihelyezett 
raktár

 Rendszeres kiszállító járatok

 30+ munkatárs

 24 órás ügyelet (ünnepnapokon is!)

 Műszaki előkészítés, 
alkalmazástechnikai képzés

 Nyomás alatti megfúrások

 Tűzcsap vízhozammérés

Kik vagyunk?Kik vagyunk?
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Nyomásszabályozó szelepek

Hatékony üzemeltetésHatékony üzemeltetés



Minimális átfolyás =  a  KVS  10%-a

Eltérő 
nyomásértékek

4 bar

4,5 bar



Segédszelepes (nyomás)szabályozók

A segédszelepes szabályzó szelepek:
- a víz energiáját használják fel a működésükhöz
- áteresztő képességük nagyobb
- szabályozási pontosságuk jobb
- kis nyomáseséssel működnek
- méretük kisebb
- alkalmazási területük szélesebb és változatosabb

S300 sorozat



Szeleptányér kialakítás
= szabályozási pontosság, stabilitás
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„Lapos” tányér + Nagy áteresztő képesség
- Pontatlan szabályozás

(kis elmozdulás is nagy 
változást eredményez)

- Instabilitás alacsony 
térfogatáramok esetén
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„koronás” tányér + Pontosabb szabályozás
- Korlátozott áteresztő képesség
- Kavitációs működés
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Speciális formájú szeleptányér

Közel lineáris szabályozási karakterisztika, ideális a 
szabályozás szempontjából.
A szelep alacsony vízelvétel esetén is stabil, nem vibrál.
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Nincs szükség bypass ágra a kis vízelvételek biztosításához



Változatos konfigurációs lehetőségek



A nyomásszabályozó szelep üzembe 
helyezése

Üzembe helyezés
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MSZ EN 1717 szabvány teljesítését biztosító 
eszközök

„Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben 
és a visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó 

szerkezetek”

Ivóvízminőség-védelemIvóvízminőség-védelem



Visszanyomás

- fizikai szintkülönbség okozhatja

- ha a primer hálózatban a nyomás leesik
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Csőtörés

Legmagasabb lehetséges vízszint

Hibás visszacsapó szelep



Visszaszivárgás

Visszaszivárgást rendellenes
szívóhatás okozhat

A felszálló vezeték elzárásával
visszaszivárgás jelentkezhet



Folyadékosztályok

Az MSZ EN 1717 szabvány öt folyadékkategóriát határoz meg

Emberi fogyasztásra alkalmas, 
szennyeződés mentes tiszta 
ivóvíz, mely kezelést nem igényel

Emberi fogyasztásra alkalmas víz, 
melyhez kellemetlen íz, szag, szín 
társul vagy nem megfelelő 
hőfokú.

Egészségre enyhén ártalmas, 
háztartási és ivóvíz felhasználásra 
alkalmatlan víz.

Egészségre közepesen ártalmas, 
háztartási és ivóvíz felhasználásra 
alkalmatlan víz

Egészségre erősen 
ártalmas fertőzött víz.

30°C –nál nem melegebb ivóvíz 
közvetlen az ellátó hálózatból

Használati melegvíz

Csapok, zuhany által kevert víz

Sör

fűtési rendszerben keringő víz

- Mikroorganizmusokkal 
fertőzött, parazitákat tartalmazó

- Radioaktív víz

Halált okozó fertőző víz 
(pl. Salmonella, Vibrio 
cholera)



Ellenőrizhető visszafolyásgátlók
4. folyadékkategóriáig

Nincs vízelvétel Van vízelvétel

Csőtörés:
normál zárás

Csőtörés:
hibás 

visszacsapó
szelep



Ellenőrizhető visszafolyásgátlók
4. folyadékkategóriáig

 Működési elv

 Folyadékszál megszakítás



5. folyadékkategória
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Kedvező hidraulikai tulajdonságú, 
modulárisan felépíthető, korrózióálló, 

homogén csőrendszer

Új csőhálózatok építéseÚj csőhálózatok építése



Milyen csőanyag legyen?Milyen csőanyag legyen?

 Fizikai, kémiai, 
üzemeltetési 
jellemzők

 Építési technológia

 Élettartam / költség



Hogyan fog üzemelni?Hogyan fog üzemelni?

 Hidraulikai 
jellemzők

 Korrózió 
ellenállóság

 Városi környezet 
hatásai

Fém felszíne
k=0,15

PE felszíne
k=0,007 



Meddig fog üzemelni?Meddig fog üzemelni?

 Kötések 
tulajdonságai

 Hálózati 
igénybevétel

 Élettartam



Miként bővíthető?Miként bővíthető?

 Moduláris rendszer

 Folyamatos 
szolgáltatás

 Homogenitás



Hogyan kell megépíteni?Hogyan kell megépíteni?

 Technológia
 Idő
 Eszközök

 DIP assembly

 DIP repair

 PE branch saddle
assembly
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Nagy méretátfogású, húzásbiztos, 
progresszív tömítésű csőkötő idom, 

bármilyen csőanyagra

Régi és új csövek összekötéseRégi és új csövek összekötése



Csőanyagok / csőméretekCsőanyagok / csőméretek

Ductile: 
118mm 

Acél: 104 -
114,3mm

PVC: 
108/110mm
114,3/125mm 

PE: 
110/125mm 

AC:

120-132mm 

ÖV:
116-124mm 

Példaként: DN100
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 Húzásbiztosítás

 Iránytörés kezelése

 Progresszív tömítés 
és szorítás



Meddig fog üzemelni?Meddig fog üzemelni?

 Test anyaga és 
bevonata

 Csavarok

 Tömítés és szorítás 
szétválasztása



Hogyan kell beépíteni?Hogyan kell beépíteni?

MULTI JOINT
assembly.mp4



Főbb pontok

 Kik vagyunk mi?

 Hatékony üzemeltetés

 Ivóvíz minőségének védelme

 Új csőhálózatok építése

 Régi és új csövek összekötése

 Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése



Szennyvíz és csapadékvíz
elvezetése

Szennyvíz és csapadékvíz
elvezetése

Aknafedlapok kiválasztása és 
beépítéstechnológiája



Hová? / MSZ EN 124:2015Hová? / MSZ EN 124:2015



Hogyan válasszunk? / L-keretHogyan válasszunk? / L-keret



Hogyan válasszunk? / BEGUHogyan válasszunk? / BEGU



Hogyan válasszunk?/önszintezőHogyan válasszunk?/önszintező



Milyen zajcsillapítás?Milyen zajcsillapítás?



Milyen zajcsillapítás?Milyen zajcsillapítás?



Miként építsük be?Miként építsük be?

 KASI fedlap
beépítés.mp4
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interex-waga.hu



7/24 készenléti ügyelet:
+36 (30) 994-9752

ELÉRHETŐSÉGEINK

Írjon nekünk:
info@interex-waga.hu


