Profipress G

Käyttöohje

Valmistusvuosi:
alk. 01/1998
fi_FI

Profipress G

2 alk. 25

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo
1
2

3

Profipress G

Tästä käyttöohjeesta

4

1.1
1.2
1.3

Käyttökohteet

4

Ohjeiden merkinnät

4

Suomenkielistä versiota koskeva ohje

5

Tuotetiedot

6

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.4.1

Normit ja säännökset

6

Määräystenmukainen käyttö

8

Käyttöalueet

8

Aineet

9

Tuotekuvaus

9

Yleiskatsaus

9

Putket

10

Puristusliittimet

11

Tiivisteet

13

Rakenneosien merkinnät

13

Käyttötiedot

14

Korroosio

14

Käsittely

15

3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.5
3.6

Kuljetus

15

Varastointi

15

Asennustiedot

15

Asennusohjeet

15

Tiivisteiden sallittu vaihtaminen

17

Tilantarve ja etäisyydet

17

Tarvittava työkalu

19

Asennus

20

Tiivisteen vaihtaminen

20

Putkien taivuttaminen

21

Putkien katkaiseminen

21

Putkien jäysteenpoisto

22

Liitoksen puristaminen

23

Tiiviystarkastus

24

Huolto

24

Hävittäminen

25

3 alk. 25

Tästä käyttöohjeesta

1 Tästä käyttöohjeesta
Tätä asiakirjaa koskevat suojaoikeudet, lisätietoja saat osoitteesta
viega.com/legal.

1.1

Käyttökohteet
Tämän ohjeen sisältämät tiedot on tarkoitettu seuraaville ammattiryh‐
mille:
n Sopimusasennusyritykset, jotka löytyvät verkkopalveluntarjoajan
asennushakemistosta
n Maakaasu- tai nestekaasujärjestelmän asennukseen, kunnossapi‐
toon ja muutostöihin erikoistunut, asiantunteva yritys
Nestekaasujärjestelmiä saavat asentaa, kunnossapitää tai muuttaa aino‐
astaan ammattiyritykset, joilla on siihen tarvittava asiantuntemus ja kou‐
lutusta.
Henkilöt, joilla ei ole yllä mainittua koulutusta tai pätevyyttä, eivät saa
suorittaa tämän tuotteen asennusta, liitäntää tai mahdollista huoltoa.
Tämä rajoitus ei koske mahdollisia käyttöä koskevia ohjeita.
Viega-tuotteiden asennus on suoritettava tekniikan yleisesti voimassa
olevia sääntöjä ja Viega-käyttöohjeita noudattaen.

1.2

Ohjeiden merkinnät
Varoitukset ja ohjeet on korostettu muusta tekstistä ja merkitty erityi‐
sesti vastaavilla kuvakkeilla.
VAARA!
Tämä symboli varoittaa mahdollisista hengenvaarallisista
vammoista.

VAROITUS!
Tämä symboli varoittaa mahdollisista vakavista vammoista.

HUOMIO!
Tämä symboli varoittaa mahdollisista vammoista.

OHJE!
Tämä symboli varoittaa mahdollisista aineellisista vahin‐
goista.
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Ohjeet antavat lisää hyödyllisiä vinkkejä.

1.3

Suomenkielistä versiota koskeva ohje
Tämä käyttöohje sisältää tuote- tai järjestelmävalikoimaa, asennusta ja
käyttöönottoa sekä määräystenmukaista käyttöä ja tarvittaessa huolto‐
toimia koskevia tärkeitä tietoja. Nämä tiedot tuotteista, niiden ominai‐
suuksista ja sovellusteknologioista perustuvat normeihin, jotka ovat par‐
haillaan voimassa Euroopassa (esim. EN) ja/tai Saksassa
(esim. DIN/DVGW).
Joissakin tekstiosioissa saatetaan viitata eurooppalaisiin/saksalaisiin
teknisiin määräyksiin. Näiden tulisi toimia muille maille suosituksina,
mikäli niissä ei ole olemassa vastaavia kansallisia vaatimuksia. Voi‐
massa olevilla kansallisilla laeilla, standardeilla, määräyksillä, normeilla
sekä muilla teknisillä määräyksillä on etusija tämän ohjeen saksalaisiin/
eurooppalaisiin direktiiveihin nähden: Tässä esitetyt tiedot eivät ole
sitovia muille maille ja alueille ja ne tulisi, kuten jo sanottu, ymmärtää
tueksi.
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2 Tuotetiedot
2.1

Normit ja säännökset
Seuraavat normit ja säännökset koskevat Saksaa/Eurooppaa ja ne on
tarkoitettu tueksi.

Säännökset osiosta: Käyttöalueet
Voimassaoloalue / ohje

Saksassa voimassa oleva
säännös

Kaasujärjestelmien suunnittelu,
toteutus, muutos ja käyttö

DVGW-TRGI 2008

Kaasujärjestelmät teollisissa, kau‐ DVGW-Arbeitsblatt G 5614
pallisissa ja prosessiteknisissä jär‐
jestelmissä
Kaasujärjestelmät teollisissa, kau‐ DVGW-Arbeitsblatt G 462
pallisissa ja prosessiteknisissä jär‐
jestelmissä
Kaasujärjestelmät teollisissa, kau‐ DVGW-Arbeitsblatt G 459-1
pallisissa ja prosessiteknisissä jär‐
jestelmissä
Kaasujärjestelmät teollisissa, kau‐ DVGW-Fachinformation Nr. 10
pallisissa ja prosessiteknisissä jär‐
jestelmissä
Nestekaasujärjestelmien suunnit‐
telu, toteutus, muutos ja käyttö

DVFG-TRF 2012

Voimassaoloalue / ohje

Saksassa voimassa oleva
säännös

Soveltuvuus kaasuille

DVGW-Arbeitsblatt G 260

Säännökset osiosta: Aineet

Nestekaasu kaasumaisessa
tilassa

Profipress G

Soveltuvuus lämmitysöljylle

DIN 51603-1

Soveltuvuus dieselpolttoaineelle

DIN EN 590
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Säännökset osiosta: Putket
Voimassaoloalue / ohje

Saksassa voimassa oleva
säännös

Kiinnitystekniikan säännöt kaasu‐
järjestelmille

DVGW-TRGI 2008, kohta 5.3.7

Kiinnitystekniikan säännöt kaasu‐
järjestelmille

DVFG-TRF 2012, kohta 7.3.6

Puristusliitinten hyväksyntä käyt‐
töön kupariputkien kanssa

DVGW G 5614

Puristusliitinten hyväksyntä käyt‐
töön kupariputkien kanssa

DIN EN 1057

Puristusliitinten hyväksyntä käyt‐
töön kupariputkien kanssa

DVGW-Arbeitsblatt GW 392

Voimassaoloalue / ohje

Saksassa voimassa oleva
säännös

(Jälkikäteiset) korroosionsuojatoi‐
menpiteet maahan vetämistä
varten

DIN 30672

Korroosionsuojatoimenpiteet
ulkojohdoille

DVGW-TRGI 2008, kohta 5.2.7.1

Säännökset osiosta: Korroosio

Korroosionsuojatoimenpiteet sisä‐ DVGW-TRGI 2008, kohta 5.2.7.2
johdoille
Korroosionsuojatoimenpiteet
ulkojohdoille

DVFG-TRF 2012, kohta 7.2.7.1

Korroosionsuojatoimenpiteet sisä‐ DVFG-TRF 2012, kohta 7.2.7.2
johdoille
Vapaasti vedetyt putket raaka‐
katon tai tasoituskerroksen
aukoissa

DVGW-TRGI 2008, kohta
5.3.7.8.4

Voimassaoloalue / ohje

Saksassa voimassa oleva
säännös

Materiaalien varastoinnille ase‐
tetut vaatimukset

DIN EN 806-4, luku 4.2

Säännökset osiosta: Varastointi

Profipress G

7 alk. 25

Tuotetiedot

Säännökset osiosta: Asennusohjeet
Voimassaoloalue / ohje

Saksassa voimassa oleva
säännös

Yleiset asennusohjeet kaasujär‐
jestelmille

DVGW-TRGI 2008, kohta 5.3.7

Yleiset asennusohjeet kaasujär‐
jestelmille

DVFG-TRF 2012, kohta 7.3.6

Voimassaoloalue / ohje

Saksassa voimassa oleva
säännös

Kaasujärjestelmien tiiviystarkas‐
tukset

DVGW-TRGI 2008, kohta 5.6

Nestekaasujärjestelmän tarkastus
ja ensimmäinen käyttöönotto

DVFG-TRF 2012, kohta 8

Voimassaoloalue / ohje

Saksassa voimassa oleva
säännös

Kaasujärjestelmien käyttöturval‐
lisen tilan varmistaminen ja yllä‐
pito

DVGW-TRGI 2008, liite 5c

Säännökset osiosta: Tiiviystarkastus

Säännökset osiosta: Huolto

2.2

Määräystenmukainen käyttö
Sovi järjestelmän käytöstä muille kuin kuvatuille käyttöalueille
ja muilla kuin kuvatuilla aineilla Viega Service Centerin
kanssa.

2.2.1

Käyttöalueet
Käyttö on mahdollista mm. seuraavilla alueilla:
n
n
n
n
n
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Kaasujärjestelmät
Nestekaasujärjestelmät
Polttoöljyputket
Dieselpolttoaineputket
Paineilmaputkistot
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Kaasujärjestelmä
Noudata kaasujärjestelmien suunnittelussa, toteutuksessa, muutok‐
sessa ja käytössä voimassa olevia määräyksiä, katso Ä ”Säännökset
osiosta: Käyttöalueet” sivulla 6.

Käyttö on mahdollista seuraavassa kuvatuissa kaasujärjestelmissä:
n Kaasujärjestelmät
– Matalapainealue ≤ 100 hPa (100 mbar)
– Keskipainealue 100 hPa (100 mbar) ... 0,1 MPa (1 bar)
– teolliset, kaupalliset ja prosessitekniset järjestelmät vastaavilla
määräyksillä ja teknisillä säännöillä, esim.:
n Nestekaasujärjestelmät
– nestekaasusäiliöllä keskipainealueella paineensäätölaitteen jäl‐
keen, 1. vaihe nestekaasusäiliössä > 100 hPa (100 mbar) aina
sallittuun 0,5 MPa:n (5 baarin) käyttöpaineeseen
– nestekaasusäiliöllä matalapainealueella ≤ 100 hPa (100 mbar)
painesäätölaitteen 2. vaiheen jälkeen
– nestekaasun painesäiliöllä (nestekaasupullot) < 16 kg
pienpullon paineensäätöventtiilin jälkeen
– nestekaasusäiliöllä (nestekaasupullo) ≥ 16 kg
suurpullon paineensäätölaitteen jälkeen
Nestekaasujärjestelmille alueilla, jolla on korkean lyhytai‐
kaisen lämpökuormituksen (HTB) keston vaatimus,
SAV > 0,1 MPa:n (1 bar) laukaisupaineella, on käytettävä
Sanpress Inox G -järjestelmää.

2.2.2

Aineet
Järjestelmä soveltuu mm. seuraaville aineille:
Voimassa olevat määräykset, katso Ä ”Säännökset osiosta: Aineet”
sivulla 6.
n
n
n
n
n

2.3

Tuotekuvaus

2.3.1

Yleiskatsaus

Kaasut
Nestekaasut, vain kaasumaisessa tilassa kotitalous- ja yrityskäyttöön
Lämmitysöljy
Dieselpolttoaine
Paineilma

Putkijärjestelmä koostuu kupariputkille tarkoitetuista puristusliittimistä ja
niihin sopivista puristustyökaluista.
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Kuva 1: Profipress G -puristusliittimet

Järjestelmäkomponentteja on saatavana seuraavina kokoina:
d 12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54.

2.3.2

Putket
Profipress G -puristusliittimet on tarkastettu ja hyväksytty seuraaville
kupariputkille, katso Ä Luku 2.1 ”Normit ja säännökset” sivulla 6:
Ilmoitettua ohuemmat seinämän paksuudet eivät ole sallittuja.

Profipress G

d x s [mm]

Tilavuus putkimetriä
kohti [l/m]

Putken paino [kg/m]

12 x 0,8

0,09

0,25

12 x 1,0

0,08

0,31

15 x 1,0

0,13

0,39

18 x 1,0

0,20

0,48

22 x 1,0

0,31

0,59

28 x 1,0

0,53

0,76

28 x 1,5

0,49

1,11

35 x 1,2

0,84

1,13

35 x 1,5

0,80

1,41

42 x 1,2

1,23

1,37

42 x 1,5

1,20

1,70

54 x 1,5

2,04

2,20

54 x 2,0

1,96

2,91
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Putkiston vetäminen ja kiinnittäminen
Noudata kiinnitystekniikan yleisiä sääntöjä:
n Kaasujärjestelmillä, katso Ä Luku 2.1 ”Normit ja säännökset”
sivulla 6.
n Kiinnitä ainoastaan riittävän vakauden omaaviin rakenneosiin.
n Kaasuputkia ei saa kiinnittää muihin putkiin tai käyttää kannattimena
muille putkille.
n Yhdessä palamattomien putkikannakkeiden kanssa (esim. metalliset
putkikannakkeet) voidaan järjestelmä kiinnittää tavanomaisilla muovi‐
tulpilla.
Noudata kaasuputkilla seuraavia kiinnitysvälejä vaakasuoraan vedet‐
tyihin putkiin:
Etäisyys putkikannakkeiden välillä

2.3.3

d [mm]

Putkikannakkeiden kiinnitys‐
väli [m]

12,0

1,25

15,0

1,25

18,0

1,50

22,0

2,00

28,0

2,25

35,0

2,75

42,0

3,00

54,0

3,50

Puristusliittimet
Puristusliittimiä on tarjolla lukuisissa eri rakennemuodoissa. Järjestel‐
mään sopivien puristusliitinten yleiskuva löytyy luettelosta.
Profipress G -järjestelmän puristusliittimet koostuvat seuraavista materi‐
aaleista:
n Kupari
n Punametalli

Profipress G
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Kuva 2: Puristusliittimet

Puristusliittimissä on ympäri kulkeva ura, jossa tiiviste sijaitsee. Puristet‐
taessa liitintä muotoillaan uran edestä ja takaa ja se liitetään putkeen
irrottamattomasti. Tiivistettä ei muotoilla puristettaessa.
SC-Contur

Kuva 3: SC-Contur

Viega-puristusliittimissä on SC-Contur. SC-Contur on DVGW:n serti‐
fioima turvallisuustekniikka, joka huolehtii siitä, että liitin vuotaa taatusti
puristamattomana. Näin vahingossa puristamatta jääneet liitokset havai‐
taan välittömästi tiiviystarkastuksessa.
Viega takaa, että puristamattomat liitokset tulevat näkyviin tiiviystarkas‐
tuksen aikana:
n kuivassa tiiviystarkastuksessa painealueella 22 hPa–0,3 MPa
(22 mbar–3,0 bar)
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2.3.4

Tiivisteet
Puristusliittimet on varustettu tehtaalla keltaisilla HNBR-tiivisteillä.

Sovellus

Kaasujärjestelmä

Nestekaasujärjestelmä

Lämmitysöljy- ja diesel‐
polttoaineputket

Käyttölämpötila

-20 °C ... +70 °C

-20 °C ... +70 °C

≤ 40 °C

käyttöpaine

≤ 0,5 MPa (5 bar)
(MOP 5)

≤ 0,5 MPa (5 bar)
(MOP 5)1)

≤ 0,5 MPa (5 bar)

≤ 0,1 MPa (1 bar) (HTB /
GT1)2)

≤ 0,1 MPa (1 bar) (HTB /
GT1)2)

1)

Maksimipaine vastaa SAV:n laukaisupainetta paineensäätöventtiilissä.

2)

GT1: Käyttöpaine HTB-vaatimuksella 650 °C / 30 min max. 0,1 MPa (1 bar)

2.3.5

Rakenneosien merkinnät

Puristusliitinten merkinnät
Puristusliittimet on merkitty värillisellä pisteellä. Tämä on merkkinä
SC-Conturista, josta tarkastusainetta työntyy ulos, jos liitosta ei ole
puristettu.

Kuva 4: Merkintä puristusliittimessä

Puristusliittimissä on seuraavanlaiset merkinnät:
n keltainen piste ja keltainen suorakulmio kaasulle
n Gas kaasuputkille
Profipress G

13 alk. 25

Tuotetiedot

n
n
n
n
n
n
n

2.4

Käyttötiedot

2.4.1

Korroosio

MOP5 maksimaaliselle käyttöpaineelle 0,5 MPa (5 bar)
GT1 käyttöpaineelle HTB-vaatimuksella 0,1 MPa (1 bar)
ATG hyväksynnälle Ranskassa
Gastec hyväksynnälle Alankomaissa
T2 hyväksynnälle Puolassa
DVGW
KIWA

Korroosionsuojatoimenpiteet on otettava huomioon aina käyttöalueen
mukaan. Näissä tehdään ero ulkoputkien (maahan ja vapaasti vedetyt
ulkoputket) sekä sisäputkien välillä.
Tietoja käyttöalueesta, katso myös Ä Luku 2.2.1 ”Käyttöalueet”
sivulla 8.
Korroosionsuojauksessa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä,
katso Ä ”Säännökset osiosta: Korroosio” sivulla 7.
Vapaana vedetyt putket ja liittimet tiloissa eivät yleisesti tarvitse mitään
ulkoista korroosiosuojaa.
Poikkeuksia ovat seuraavat tapaukset:
n On olemassa kosketus aggressiivisiin rakennusaineisiin, kuten nit‐
riitti- tai ammoniumpitoisiin materiaaleihin.
n Aggressiivisessa ympäristössä
n Raakakattojen tai tasoituslaastin sisällä olevissa aukoissa niitä on
käsiteltävä maahan vedettyjen ulkoputkien tapaan, katso Ä ”Sään‐
nökset osiosta: Korroosio” sivulla 7.

Profipress G
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3 Käsittely
3.1

Kuljetus
Huomioi putkien kuljetuksessa seuraavaa:
n Älä vedä putkia kuormausreunan yli. Pinta saattaa vahingoittua.
n Varmista putket kuljetuksessa. Liukuminen voi saada putket taipu‐
maan.
n Älä vahingoita putkien päissä olevia suojakorkkeja ja poista ne vasta
välittömästi ennen asennusta. Vahingoittuneita putkien päitä ei saa
enää puristaa.
Huomioi lisäksi putkivalmistajan antamat tiedot.

3.2

Varastointi
Varastoinnissa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä, katso
Ä ”Säännökset osiosta: Varastointi” sivulla 7:
n
n
n
n

Varastoi osat puhtaana ja kuivana.
Älä varastoi osia suoraan lattialla.
Luo vähintään kolme tukikohtaa putkien varastointia varten.
Varastoi eri putkikoot mahdollisuuksien mukaan erillään.
Jos erillinen varastointi ei ole mahdollista, varastoi pienet koot
suurten kokojen päälle.
Huomioi lisäksi putkivalmistajan antamat tiedot.

3.3

Asennustiedot

3.3.1

Asennusohjeet

Järjestelmäkomponenttien tarkastaminen
Kuljetus ja varastointi on saattanut aiheuttaa järjestelmäkomponent‐
teihin vaurioita.
n
n
n
n

Profipress G

Tarkasta kaikki osat.
Vaihda vaurioituneet komponentit.
Älä korjaa vaurioituneita komponentteja.
Likaantuneita komponentteja ei saa asentaa.
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Järjestelmä soveltuu kaasulaitteille tarkoitetuille, maahan vedetyille laite‐
liitäntäputkille ulkona käytettäväksi. Maahan vedettävissä nestekaasu‐
putkissa ei puristusliitinten käyttö ole sallittua.
Noudata kaasujärjestelmissä voimassa olevia määräyksiä, katso
Ä ”Säännökset osiosta: Asennusohjeet” sivulla 8.

OHJE!
Aktiivisia ja tarvittaessa passiivisia suojatoimia vaaditaan
kaasujärjestelmän suojaamiseksi asiattomien suorittamilta
toimenpiteiltä, katso Ä ”Säännökset osiosta: Asennusoh‐
jeet” sivulla 8.
On yleisesti käytettävä aktiivisia suojatoimenpiteitä.
Passiiviset suojatoimenpiteet on valittava ja niitä on käytet‐
tävä aina järjestelmästä riippuen.

Yleiset asennusohjeet kaasuputkille
Kaasuputkien vetämisessä voimassa ovat mm. seuraavat ehdot:
n Vedä kaasuputket vapaasti pois rakennuksen rungolta, rappauksen
alle ilman onkaloita tai tuuletettuihin kanaviin tai kuiluihin.
n Älä vedä käyttöpaineiltaan > 100 hPa:n (100 mbar) kaasuputkia rap‐
pauksen alle.
n Järjestele kaasuputket niin, että kosteus sekä muiden putkien ja
rakenneosien tippu- ja tiivistevesi eivät pääse vaikuttamaan niihin.
n Älä vedä kaasuputkia lattiatasoitteen sisään.
n Sulkujärjestelmiin ja irrotettaviin liittimiin on päästävä helposti käsiksi.
Vaatimukset piiloasennusjärjestelmille:
n
n
n
n

Vedä jännitteettömästi.
Varusta korroosiosuojalla.
Älä käytä irrotettavia liitoksia (kierreliitoksia).
Älä käytä kupariputkia yhdessä nitriitti- tai ammoniumpitoisten aine‐
iden kanssa.
Läpikulkevat, liitteettömät kaasuputket saa vetää kaasulait‐
teen tai kaasupistorasian liittämistä varten onttoihin tiloihin
(etuseinämärakenteisiin).
Ilmanvaihto ei ole tarpeen.

Profipress G
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3.3.2

Tiivisteiden sallittu vaihtaminen
Tärkeä ohje
Puristusliittimissä olevat tiivisteet on sovitettu materiaalikoh‐
taisilta ominaisuuksiltaan putkijärjestelmien vastaavaan aine‐
eseen tai käyttöalueisiin ja yleensä vain siihen sertifioitu.
Tiivisteen vaihtaminen on yleisesti sallittua. Tiiviste on vaih‐
dettava materiaaliltaan samanlaiseen tiivisteeseen Ä Luku
2.3.4 ”Tiivisteet” sivulla 13. Muiden tiivisteiden käyttö ei ole
sallittua.

Kun puristusliittimessä oleva tiiviste on selvästi vaurioitunut, se tulee
vaihtaa materiaaliltaan samanlaiseen Viega-varatiivisteeseen.

3.3.3

Tilantarve ja etäisyydet

Puristaminen putkistojen välissä
Tilantarve PT1, tyyppi 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5
d

12

15

18

22

28

35

42

54

a
[mm]

20

20

20

25

25

30

45

50

b
[mm]

50

50

55

60

70

85

100

115

Tilantarve Picco, Pressgun Picco
d

12

15

18

22

28

35

a [mm]

25

25

25

25

25

25

b [mm]

55

60

60

65

65

65

Tilantarve puristusrengas

Profipress G

d

12

15

18

22

28

35

42

54

a
[mm]

40

40

45

45

50

55

60

65

b
[mm]

45

50

55

60

70

75

85

90
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Puristaminen putken ja seinän välissä
Tilantarve PT1, tyyppi 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5
d

12

15

18

22

28

35

42

54

a
[mm]

25

25

25

30

30

50

50

55

b
[mm]

65

65

75

80

85

95

115

140

c
[mm]

40

40

40

40

50

50

70

80

Tilantarve Picco, Pressgun Picco
d

12

15

18

22

28

35

a [mm]

30

30

30

30

30

30

b [mm]

70

70

70

75

80

80

c [mm]

40

40

40

40

40

40

Tilantarve puristusrengas
d

12

15

18

22

28

35

42

54

a
[mm]

40

40

45

45

50

55

60

65

b
[mm]

45

50

55

60

70

75

85

90

c
[mm]

35

35

40

40

45

50

55

65

Etäisyys seiniin
Vähimmäisetäisyys halkaisijalla d 12–54
Puristuskone

amin [mm]

PT1

45

Tyyppi 2 (PT2)
Tyyppi PT3-EH
Tyyppi PT3-AH

50

Pressgun 4E / 4B
Pressgun 5
Picco / Pressgun Picco

Profipress G

35
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Etäisyys puristusten välillä
OHJE!
Vuotavat puristusliitännät liian lyhyiden putkien vuoksi
Jos kaksi puristusliitintä asetetaan yhdelle putkelle ilman
väliä kiinni toisiinsa, putki ei saa olla liian lyhyt. Jos putki ei
ole puristuksessa puristusliittimessä sille tarkoitetussa pis‐
tosyvyydessä, liitoksesta voi tulla vuotava.
Vähimmäisetäisyys puristusleuoilla d 12–54
d

amin [mm]

12

0

15

0

18

0

22

0

28

0

35

10

42

15

54

25

Z-mitat
Z-mitat saat osoitteesta www.viega.de.

3.3.4

Tarvittava työkalu
Puristusliitännän luomiseen tarvitaan seuraavat työkalut:
n
n
n
n

Profipress G

Putkenkatkaisin tai hienohampainen metallisaha
Jäysteenpoistin ja värikynä merkitsemistä varten
Puristuskone tasaisella puristusvoimalla
Puristusleuka tai puristusrengas ja siihen kuuluva vetoleuka, putken
halkaisijaan sopivasti ja soveltuvalla profiililla
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Kuva 5: Puristusleuat

Suositellut Viega-puristuskoneet:
n
n
n
n
n
n
n

3.4

Asennus

3.4.1

Tiivisteen vaihtaminen

Pressgun 5
Pressgun Picco
Pressgun 4E / 4B
Picco
Tyyppi PT3-AH
Tyyppi PT3-H / EH
Tyyppi 2 (PT2)

Tiivisteen irrottaminen
Älä käytä tiivisteen poistamiseen teräviä tai teräväreunaisia
esineitä. Nämä voivat vahingoittaa tiivistettä tai uraa.

Irrota tiiviste urasta.

Profipress G

20 alk. 25

Käsittely

Tiivisteen asettaminen
Aseta uusi, vahingoittumaton tiiviste uraan.
Varmista, että tiiviste on kokonaan urassa.

3.4.2

Putkien taivuttaminen
Kooltaan d 12, 15, 18, 22 ja 28 kupariputket voidaan taivuttaa kylmänä
tavanomaisilla taivutuslaitteilla (säde vähintään 3,5 x d).
Putkien päiden (a) on oltava vähintään 50 mm pitkiä, jotta puristusliit‐
timet voidaan liittää oikein.

3.4.3

Putkien katkaiseminen
OHJE!
Vaurioituneen materiaalin aiheuttamat vuotavat puristuslii‐
tännät!
Vahingoittuneet putket tai tiivisteet saattavat aiheutta puris‐
tusliitäntöjen vuotoja.
Huomioi seuraavat ohjeet putkien ja tiivisteiden vaurioiden
välttämiseksi:
– Älä käytä katkaisemiseen katkaisulaikkoja (kulmahioma‐
koneita) tai polttoleikkureita.
– Älä käytä rasvoja tai öljyjä (kuten esim. leikkuuöljyä).

Tietoja työkaluista, katso myös Ä Luku 3.3.4 ”Tarvittava työkalu”
sivulla 19.

Profipress G
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Katkaise putki asianmukaisesti putkileikkurilla tai hienohampaisella
metallisahalla.
Vältä tällöin naarmuttamasta putken pintaa.

3.4.4

Putkien jäysteenpoisto
Putkien päiden jäysteet on poistettava katkaisun jälkeen sisältä ja ulkoa
huolellisesti.
Jäysteenpoistolla vältetään tiivisteen vaurioituminen tai puristusliittimen
juuttuminen asennuksessa. On suositeltavaa käyttää jäysteenpoistinta
(malli 2292.2).

OHJE!
Väärän työkalun aiheuttamat vauriot!
Älä käytä jäysteenpoistoon hiomalevyjä tai vastaavia työka‐
luja. Se voi vahingoittaa putkia.

Poista jäysteet putken sisältä ja ulkoa.

Profipress G
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3.4.5

Liitoksen puristaminen
Edellytykset:
n Putken pää ei ole taipunut tai vahingoittunut.
n Putken jäysteet on poistettu.
n Puristusliittimessä on oikea tiiviste.
HNBR = keltainen
n Tiivisteessä ei ole vaurioita.
n Tiiviste on kokonaan urassa.

Työnnä puristusliitin putkelle rajoittimeen asti.

Merkitse pistosyvyys.

Aseta puristusleuka puristuskoneeseen ja työnnä kiinnitystappi
sisään, kunnes se lukittuu.
INFO! Huomioi puristustyökalun ohjeet.

Profipress G
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Avaa puristusleuka ja aseta se suorassa kulmassa liittimelle.
Tarkasta pistosyvyys merkinnän perusteella.
Varmista, että puristusleuka on keskellä puristusliittimen urassa.

Suorita puristustoimenpide.

Avaa puristusleuka ja poista se.
▷ Liitos on puristettu.

3.4.6

Tiiviystarkastus
Ennen käyttöönottoa on suoritettava tiiviystarkastus.
Suorita tämä tarkastus valmiiksi tehdylle, mutta ei peitetylle järjestel‐
mälle.
Noudata voimassa olevia määräyksiä, katso Ä ”Säännökset osiosta: Tii‐
viystarkastus” sivulla 8.
Dokumentoi tulos.

3.5

Huolto
Kaasujärjestelmille on suoritettava kerran vuodessa silmämääräinen tar‐
kastus, esim. käyttäjäyrityksen toimesta.
Sopimusasennusyrityksen on tarkastettava käyttökelpoisuus ja tiiviys 12
vuoden välein.
Jotta käyttöturvallinen kunto voitaisiin taata ja säilyttää, käytä ja kunnos‐
sapidä kaasujärjestelmiä määräysten mukaisesti, katso Ä ”Säännökset
osiosta: Huolto” sivulla 8.
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3.6

Hävittäminen
Lajittele tuote ja pakkaus vastaaviin materiaaliryhmiin (esim. paperit,
metallit, muovit tai muut kuin rautametallit) ja hävitä ne kansallisesti voi‐
massa olevien lakien mukaisesti.

Profipress G
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