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ÁLTALÁNOS MŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓ 
JUTEC rendszerő falszerkezetbe süllyesztett berendezésekhez 

Rendeltetés:  
A rendszer –jellemzıen- családi házak, kisebb épület, létesítmény, üzlet gázellátásához 
szükséges szerelvények süllyesztett elhelyezését biztosítja, mechanikai és lesodródás, valamint 
illetéktelen hozzáférés elleni védettséggel, esztétikus kialakítással. 

Általános jellemzık:  
A falszerkezetbe (pl. kerítésoszlopba) épített acéllemez védıszekrény az épület fıelzárójának 
gáznyomás-szabályozójának és egy, vagy több gázmérıjének rejtett és védett elhelyezésére 
szolgál. A süllyesztett gázbekötés PVC védıcsövön, elfalazott hajlított acél védıcsövön át 
bevezetett PE csıvel történik. A berendezésekben a belépı oldali tágulóhüvelyes PE-acél 
összekötı idomot a fıelzáró szerelvény követi, amely a zárak nyitását követıen leszerelhetı 
elılap, betörhetı, átlátszó plexi felülete mögé kerül. Típustól függıen -nyomásszabályozó állomás 
esetén- a gáznyomás-szabályozó, mérıállomás esetén csak a gázmérı vagy gázmérık, illetve 
gáznyomás-szabályozó és mérıállomás esetén –természetesen- mindkét részegység beépítése 
biztosított. A mérıállás leolvasása az elılap -e célból kialakított- ablakán keresztül történik. Az 
állomás kimenı oldala -alsó elhelyezkedés esetén- tágulóhüvelyes PE-acél összekötı idomot 
követıen -bemenı oldallal megegyezı módon- a PE csınek az elfalazott hajlított acél védıcsövön 
és mőanyag védıcsövön történı átvezetésével csatlakoztatható a fogyasztói vezetékhez. Az 
állomások kimenı oldalai –típustól függıen- felsı, hátsó de akár oldalsó elhelyezkedéső, acél réz 
csıanyagú csatlakozással is készülhetnek. A berendezések mőszaki paramétereit a beépített 
gáznyomás-szabályozó és gázmérı mőszaki paraméterei határozzák meg. 

Telepítés: 
Az állomás beszereléséhez az illetékes gázszolgáltató által elfogadott, kivitelezésre alkalmasnak 
ítélt tervdokumentáció szükséges. 
Meglévı falszerkezetbe történı elhelyezés esetén elsı lépésként a falazat – fagyhatár alá, 
megbontatlan talajra, épített- alapjába és falába kell a be- és kilépı védıcsövezések és a 
védıszekrény részére szükséges üreget kivésni. A védıcsı és a védıszekrény elhelyezését és 
rögzítését követen kerülhet sor a gázrendszer szerelésére. 
Új falszerkezet építése esetén elıször a megfelelı irányban elhelyezett hajlított védıcsövek 
kerüljenek az alapba bebetonozásra, amelyre –az oszlop felfalazása során- kell a védıszekrényt 
és az esetleg szükséges védıcsı toldatokat elhelyezni. 
A berendezés fıelzáró szerelvénye a kültéri talajszinttıl legalább 0.4m -és a kezelhetıséget, a 
mérı leolvashatóságát is figyelembe véve- legfeljebb 1.2m (felsı bekötéső állomás esetén 
esetlegesen 1.6m) magasságba kerülhet. A hajlított acél védıcsıre helyezendı toldó közdarab és 
a védıszekrény védıcsı toldata közé -szükség szerinti hosszban- egyenes védıcsövet kell 
betoldani. 
A nyomásszabályozó állomás épületi nyílászáróktól tartandó védıtávolságát a területileg illetékes 
gázszolgáltató elıírásai alapján kell meghatározni. A beépített csöveknek, anyagoknak, 
szerelvényeknek gázra alkalmas mőbizonylattal kell rendelkezniük. 
Az állomás szerelését arra igazoltan kiképzett szakember végezheti, aki a szerelés 
szakszerőségét írásosan is igazolja. 
A beszerelést, a sikeres nyomáspróbát és mőszaki átvételt követıen, a kerítésoszlop falát a 
beépítés helyén, a be- és kivezetı védıcsı körül be kell vakolni, vagy egyéb –nem éghetı 
anyagú- burkolattal ellátni. 
Ha az állomás már mőködı gázrendszernél kerül kialakításra, a gázszolgáltató szakembere –a 
szükséges biztonságtechnikai és fogyasztói intézkedések megtétele után– a csatlakozó vezeték 
elszorítását, majd elvágását követıen polifúziós hegesztéssel csatlakoztatja az elıre telepített 
állomás PE bekötı vezetékét (összekötıvel, gömbcsappal szerelten). 


