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1. Általánosságban 
 

 
 

 
A jelen kezelési útmutató célja, hogy lehetővé tegye a tömlő- és szelepellenőrző készülék 
biztonságos és hatékony használatát, ezért a kezelési útmutatót a készülék minden egyes 
használója számára hozzáférhetővé kell tenni. 
 
A felhasználó a készülék üzembe helyezése előtt köteles gondosan elolvasni a kezelési 
útmutatót. 
 
A jelen kezelési útmutató szerzői joga a Brandschutztechnik Müller GmbH-t illeti meg. 
Sokszorosítása – akár csak részleges formában is – kizárólag a kezelőszemélyzet 
képzése céljából engedélyezett. 
 
 
 
A jelen kezelési útmutatóban az alábbi szimbólumok fordulnak elő: 
 

! Veszély 

Súlyos testi sérülést vagy akár halált okozó közvetlen veszély. 
 

! Figyelmeztetés 

Olyan esetleg veszélyes helyzet, amely testi sérülést vagy akár halált is okozhat. 
 

! Óvatosság 

Olyan esetleg veszélyes helyzet, amely könnyű testi sérülést ill. anyagi kárt okozhat. 
 

! Megjegyzés 

Olyan helyzet, amelyik a termékre, tárgyra vagy környezetre káros lehet. 
 

 

Használatra vonatkozó megjegyzés, hasznos információk. 
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2. Termékleírás 
 

 
 
2.1. Rendeltetés 
 
Az SPGV típusú tömlő- és szelepellenőrző készülék egy a tűzoltó készülékek tömlőinek, 
szelepeinek és biztonsági szelepeinek ellenőrzésére, nyomáspróbázására szolgáló 
készülék. 
Az ellenőrizendő tömlőket és szelepeket a készülék feltölti nitrogénnel, és egyúttal nyomás 
alá is helyezi. A polikarbonát védőburkolaton keresztül biztonságosan lehet ellenőrizni.  
 
Az berendezés használatához szükséges energiát (nyomást) egy nitrogénpalack szol-
gáltatja. Az ellenőrző nyomást (amely egy beépített manométer segítségével olvasható le) 
a nyomáscsökkentőnél lehet beállítani.  
 
Az SPGV az alábbi egységekből áll: 
 

- Acélkeret (horganyzott) védőburkolattal. 
- Csatlakozó blokk különböző menetes csatlakozókkal rendelkező tömlők számára.   
- Manométer és automatikus tehermentesítő berendezés. 
- Szorítóblokk rögzítő kengyellel és zárberendezéssel a pisztoly-szelepek számára. 
- Opció: ellenőrző fej biztonsági szelepek számára. 

 
 
 
 
2.2. Rendeltetésszerű használat 
 
Az SPGV típusú tömlő- és szelepellenőrző készülék egy a tűzoltó készülékek tömlőinek, 
szelepeinek és biztonsági szelepeinek ellenőrzésére, nyomáspróbázására szolgáló 
készülék. 
 
Az SPGV bármilyen ettől eltérő használata nem rendeltetésszerűnek minősül, ezért az 
ebből származó károkért a gyártó nem tehető felelőssé. 
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2.3. Műszaki adatok 
 
 

Próbázó közeg Nitrogén vagy sűrített levegő 

Ellenőrző nyomás 
Nyomáscsökkentőn keresztül 0-40 bar között 
szabályozható 

Vezérlés Önműködően, a fedél nyitásával és zárásával 

Csatlakozó menet 
M12x1, M12x1,5, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5 
M22x1,5,  R1/2“ 

Befoglaló méretek  -  szélesség 
Munkatér, max.: 950 mm 
Befoglaló          : 1150 mm 

                               -  mélység 
Munkatér, max.: 155 mm 
Markolatnál      : 215 mm 

                               -  magasság 230 mm 

Összsúly kb. 18 kg 

 
 
 

 A műszaki adatok kiviteltől függően eltérhetnek, azokat a gyártó előzetes bejelentés 

nélkül módosíthatja.  
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3. Biztonsági előírások 
 

 
 
A nyomás alatt álló gáz balesetet és komoly sérülést okozhat. 
 
A készülék használata során kövesse a vonatkozó szabályokat és biztonsági 
rendelkezéseket (üzembiztonsági rendelet)! 
 

! Megjegyzés A kezelési útmutató legyen minden hozzáférhető a készüléket használó 

számára. 
 

! Veszély A sérült alkatrészek jelentős károsodást okozhatnak.  

 

! Figyelem A készüléket üzemeltesse műszakilag hibátlan állapotban! 

 A készülék nyomás alatt álló részein a gyártó előzetes írásos 
hozzájárulása nélkül módosítást, átépítést végezni tilos!  
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4. Felépítés és működés 
 

 
4.1. Áttekintés  
 

Összekötő tömlő   Védőfedél          Manométer 
 
 
 
 
            
 
 
         
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Csatlakozó blokk           Váz               Befogó blokk    Gázcsatlakozó a nyo- 

zárral         máscsökkentőhöz 
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5. Kezelő- és kijelző elemek, üzemmódok 
 

 
5.1. Kontrollmanométer / fúvókazár 
 

 
    
 
5.2. Csatlakozó blokk / nyomásmentesítés 
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6. Üzembe helyezés 
 

 
 
6.1. Felállítás 
 
Az  SPGV tömlő- és szelepellenőrző készüléket sík felületen kell felállítani. 
 
 
 
6.2. Csatlakozások 
 
A sűrített levegő vagy nitrogén bemenetet össze kell kapcsolni a megfelelő nyomás-
csökkentővel. A készüléken belüli összekötő tömlőt rá kell csatlakoztatni az ellenőrző 
blokk kívánt menetes adapterére. 
 

! Megjegyzés Ügyeljen arra, hogy a csatlakozók kapcsolódjanak össze szabályosan 

(kattanás)!  
 
 
 
 
6.3. Az ellenőrzés menete 
 
A gyár leellenőrizte a SPGV működését és tömítettségét. 
 

! Megjegyzés A szerelés végeztével a próbázó nyomást eleinte lassan kell ráadni 

annak érdekében, hogy az esetleges sérüléseket vagy tömítetlensége-
ket veszély nélkül észlelhesse! 
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7. Kezelés 
 

 
7.1.  Pisztoly-szeleppel rendelkező tűzoltó tömlők ellenőrzése (max. 20 bar próbázó 

nyomás) 
 

 Csatlakoztassa a sűrített levegő vagy nitrogénpalackot a nyomáscsökkentőhöz. 

 A nyomáscsökkentőnél állítsa be a kívánt próbázó nyomást. 

 Az SPGV készüléket kösse össze a nyomáscsökkentővel. 

 A tűzoltó tömlőt csavarja be a csatlakozó blokk megfelelő menetébe. 

 Győződjön meg, hogy a biztonsági szelep ellenőrző vezetékénél (hátfal jobb-
oldala) nincs bedugva egyetlen tömlő sem. 

 Helyezze fel az összekötő tömlő gyorscsatlakozóját a csatlakozó blokk haszná-
latban lévő menetes csatlakozójára (baloldalt). 

 Zárja le a védőfedelet. A tűzoltó tömlőben automatikusan megjelenik a nyomás-
csökkentőnél beállított próbázó nyomás. 

 Tartsa a próbázó nyomást 1 percig. A nyomás a készülék manométerénél 
olvasható le. 

 Nyissa ki a védőfedelet. A vizsgált darab tehermentesítése automatikusan 
történik.  

 A csatlakozó blokkról csavarja le, és vegye ki a tömlőt. 

 
 

7.2.  Benyomott gázos vagy nyomókaros tűzoltó készülékek számára készült fúvó-
kával rendelkező tűzoltó tömlők ellenőrzése (próbázó nyomás = nyomópárna 
nyomás = ca. 15 bar) 

 

 Helyezze a fúvókát a laza befogó blokkba és rögzítse a kengyel segítségével. 

 A nyitott fúvókavéget zárja le a rögzítő blokknál található záró eszköz 
segítségével. 

 Ezt követően járjon el a 7.1. pontnál leírtak szerint. 
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7.3. Szelepek és biztonsági szelepek ellenőrzése 
 

 Bizonyosodjon meg, hogy baloldalt a csatlakozó blokk le van választva a 
nyomást szolgáltató egységről. 

 Csavarja be a biztonsági szelepet a megfelelő próbázó fejbe (tartozék). 

 Az összekötő tömlő (tartozék) segítségével csatlakoztassa a próbázó fejet a 
biztonsági szelep próbázó vezetékhez. 

 A nyomáscsökkentőnél állítsa be a kívánt próbanyomást (a biztonsági szelep 
nyitó nyomását). 

 Zárja le a fedelet. 

 A biztonsági szelepnél automatikusan megjelenik a nyomáscsökkentőnél beál-
lított próbázó nyomás. Ha a biztonsági szelep kinyit az azt jelenti, hogy jól 
működik. A nyomás a készülék manométerénél olvasható le. 

 Nyissa ki a védőfedelet. A vizsgált darab tehermentesítése automatikusan 
történik. 

 Távolítsa el a vizsgált darabot. 

 
 
7.4. Üzemzavar, a zavar elhárítása 
 

Hibajelentés Lehetséges ok Hibaelhárítás 

A készülék nem 
mutat nyomást 

Nincs csatlakoztatva a nyomás 
forrása 

Csatlakoztassa a nyomás 
forrását 

Üres a tápláló palack Töltse fel/cserélje ki a palackot                  

Nyitva a védőfedél Csukja le a védőfedelet 

Meghibásodott a manométer  Cserélje ki a manométert  

Leesik a 
nyomás 

Tömítetlenség (pl. tömítetlen 
tömlő, vagy oltópisztoly) 

Cserélje ki 

A tömlő nincs rászorítva a 
tömítésre 

Szorítsa meg a tömlőt 

Nincs kellően meghúzva a 
fúvókazár 

Szorítsa meg 
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8. Karbantartás 
 

 
 
A SPGV tömlő- és szelepellenőrző készülék messzemenően gondozásmentes. 

 
A mozgó alkatrészeket és csuklókat szükség esetén meg kell kissé olajozni.  

 

! Figyelem: A védőfedél törhetetlen műanyagból készül.  

 Az olaj, benzin, hígító és egyéb szerves oldószerek tönkreteszik, vagy 
elmattosítják az anyagot. 
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9. Javítás 
 

 
 

 A javítást kizárólag szakképzett javító/karbantartó személyzet végezheti! 

 
 

! Figyelem A szakszerűtlenül végzett javítás és karbantartás, valamint a termék manipu-

lálása a készülék időelőtti meghibásodásához vezethet, legrosszabb esetben 
akár személyi sérülést is okozhat. 

 
Szakszerűtlenül végzett javítás és karbantartás, valamint a termék gyártóval történt 
előzetes egyeztetés nélkül végzett manipulálása esetén a gyártó nem vállal felelősséget. 
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10. Üzemen kívül helyezés, tárolás 
 

 
 

A huzamosabb ideig tartó köztes tárolás esetén kerülni kell a poros, nagy pára-
tartalmú, valamint a fagypont alatti hőmérsékletű környezetet. 
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11. Csomagolás és szállítás 
 

 
 
Szállításkor a gép nincs meghatározott helyzethez kötve.  
 
Kerülje a nedvességet! 
 
A takarófedél legyen zárva! A mozgó alkatrészeket, mint pl. a fúvókatartót és záró blokkot 
úgy kell elcsomagolni, hogy semmi ne sérülhessen meg. 
 
Javasoljuk, hogy a szállítást végezze sztiroporral kitöltött kartondobozban. 
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12. Hulladékkezelés 
 

 
 
Az olajat és olajhoz hasonló környezetet erősen terhelő segédanyagokat mindig szak-
szerűen kell megsemmisíteni.  
 
 

 A hulladékkezelésnél az adott ország nemzeti előírásai szerint kell eljárni.  

 
 
Ezeknek az előírásoknak a figyelmen kívül hagyása büntetőjogi felelősségre vonást von 
maga után.  
 
Amennyiben hulladékba kíván helyezni egy régi SPGV készüléket, küldje azt vissza a 
gyártóhoz – gyártó számára költségmentesen –, és a gyár gondoskodik Ön helyett a 
szakszerű megsemmisítésről! 
 

! Megjegyzés: Az előzetes egyeztetés nélkül, gyár számára nem költségmentesen 

visszaszállított készülékeket a gyár nem veszi át! 
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13. Pótalkatrész jegyzék (pótalkatrész katalógus) 
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Nr. Megnevezés Darabszám Cikkszám 

1 Alapkeret 1  

2 Csatlakozó blokk 1  

3 Fedél  1  

4 Markolat 1  

5 Zsanér 3  

7 3/8” vagy  ¼” csatlakozó csonkok 7  

9 HD-tömlő, 400 1  

10 HD-tömlő, 1500 1  

14 0–40 bar manométer 1  

15 Golyóscsap 1  

17 Váltórúd 1  

18 Váltórúd gömbfeje 1  

23 Záró blokk kézi kerékkel 1  

25 Komplett nyomólap 1  

26 Gumibetét a nyomólap számára 1  

30 Acélcső, d=6mm 1  

33 PVC dugó, 55x34 1  

34 ¼”-os réz csatlakozó 1  

 
 

Pótalkatrész megrendelésében okvetlenül közölje a készülék sorozatszámát is! 
 
 
 
 

 



 
 
 

Brandschutztechnik Müller GmbH 
Kasseler Str. 37-39 
D-34289 Zierenberg 

 
EG-Konformitätserklärung 

im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG „Maschinen-Richtlinie“ 
 

 
 
Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer 
Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den 
einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-
Richtlinie entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert 
diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
 

 
 
Bezeichnung der Maschine : SPGV 
 
 
Maschinentyp : Prüfgerät  mit Fremdantrieb – Druckgas 

(Prüfmedium: Luft / N2) 
 
 
 
 
Einschlägige EG-Richtlinien : EG-Richtlinie 2006/42/EG „Maschinen-Richtlinie” 

EG-Richtlinie 97/23/EG „Druckgeräterichtlinie” 
 
 
Angewandte  
harmonisierte Normen 
insbesondere : EN ISO 12100-1 und  EN ISO 12100-2; EN 60 204-1, 

EN 60 309-1 
 
Angewandte 
nationale Normen und technische 
Spezifikationen, insbesondere:  
 
 
 

Datum:  .......05.02.2010.................                                    
              Herbert Müller, Geschäftsführer 
 
 


