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CSATORNATECHNIKA 

Kompakt, 
hatékony lezárás- és 
tömítettség-vizsgáló rendszerek



 

 

Célkitűzésünk 
...hozzájárulni a jövő biztosításához 
 

Ebben a műszaki tájékoztató kiadványban 

ismertetjük "Csatornatechnika" üzletágunk 

műszaki-technikai adatait a hozzátartozó 

termékprogrammal: Csatornalezárás- és 

tömítettség-ellenőrzési technika, 

biztonságtechnika, aknafelszerelés, 

valamint csőelzáró tömítő béléscső 

helyreállításhoz. 

A MÜLLER Umwelttechnik a felelősségteljes 

hulladékkezelés szakértője. Az innovatív 

problémamegoldások hosszú 

évek szakmai tapasztalatai alapján kerültek 

kidolgozásra és alkalmazásuk az egész 

világon elterjedt. A legkorszerűbb technológia 

támogatja és biztosítja termékeink lényeges, 

egyedi terméktulajdonságait. 
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Győződjön meg teljesítőképességünkről és a világ 

minden részéről összegyűjtött tapasztalatainkról, 

mivel a megfelelő know-how-val rendelkezünk és 

amit ajánlunk az 

...minden, amire egy profi 
csatornaszakembernek 

szüksége lehet! 

 

 

 

Ön - mint csatornaszakértő számára - 

tapasztalataink és célkitűzésünk az alábbiakat 

jelenti: A legmagasabb szintű biztonság és 

példa értékű termékminőség mindennapi 

használatra! Ezen kívül tanácsadást is 

biztosítunk speciális alkalmazások esetére. 

A "Csatornatechnika" területéhez tartozó 

teljes termék- és szolgáltatás-csomag 

garantálja az Önök számára a legkorszerűbb 

technikai megoldásokat.  

 

LEZÁRÓ TÖMLŐK, CSŐLEZÁRÁSOK, CSŐHÜVELY VIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK, TÖMÍTETTSÉG VIZSGÁLÓ RENDSZEREK, 

TARTOZÉK, CSATORNATÜKÖR ÉS HOZZÁVALÓK,TÖMÍTŐ SZERKEZET HELYREÁLLÍTÁSHOZ 
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Vészhelyzet esetén a katasztrófavédelemnek 

többféle lezáró készülékre van szüksége ahhoz, 

hogy a talajvíz védelmére haladéktalanul végre 

tudja hajtani a megfelelő intézkedéseket. A 

különböző MU-lezáró tömlők lehetőséget 

nyújtanak a felhasználók számára maximálisan 

DN 1000 mm méretű csövek tömített lezárására, 

akár vízvédelmi területen belül is. Az MU típusú 

lezáró tömlő kis tömegű szerkezeti kialakítása 

lehetővé teszi a gyors alkalmazást tömítettség-

vizsgálatoknál, csatornatisztító munkálatoknál,  

TV kamerás csatorna-vizsgálatoknál, cső- és 

akna-helyreállításoknál és csővezeték építésnél.    

A tömítő felület speciális kialakítása kiegyenlíti a 

cső esetleges egyenetlenségeit, és a széles falú 

gumiköpeny a lezáró tömlőt építkezéseken 

felhasználható ideális és robusztus eszközzé 

teszi. 

A lezáró tömlő feltöltése 1,5 bar nyomással 

történik (ill. DN 450 - 1000 mm között a feltöltő 

nyomás 1,0 bar). Az MU típusú lezáró tömlő nagy 

méretű levegőcsatlakozóval - beleértve a 

biztonsági szelepet is - van felszerelve. 

Leszállítható méretek: 

DN 80- 

DN 100- 

DN 150- 

DN 200- 

DN 300- 

DN 450- 

150 mm 

200 mm 

300 mm 

500 mm 

600 mm 

1000 mm 

 
A műszaki változtatások joga fenntartva! 

MU típus 

FIGYELEM: 

Valamennyi lezáró tömlő egyszerű és 

biztonságos feltöltéséhez többféle 

tartozékot ajánlunk, mint pl. légtömlők, 

adapterek, kézi légszivattyú, biztonsági 

kapcsolószervek...stb.!   

EURO típus 

DN 70 - 150 mm 

DN 100 - 200 mm 

DN 150 - 300 mm 

DN 200 - 400 mm 

Az EURO lezáró tömlő típus az MU lezárótömlő 

típus költséghatékony alternatíváját jelenti. Az 

EURO lezáró tömlő típusel a csatornaszerelő 

tömített lezárást biztosíthat a csöveknél. A gumi 

alapzat anyaga lehetővé teszi az EURO lezáró 

tömlő típus feltöltését 2,5 bar nyomással (ill. 1,5 

barral DN 500 - 1000 mm és DN 600 - 1200 mm 

méretek esetében). 

A kevésbé érzékeny és a nehezebb építési 

területen való használatra alkalmas EURO lezáró 

tömlő típus, az MU lezáró tömlő típushez képest, 

valamelyest eltérő méretekkel rendelkezik a 

felhasználhatóságot és a szerkezeti hosszat 

illetően. Leszállítható méretek: 

 

: 

DN 350 - 600 mm 

DN 500 - 800 mm 

DN 500 - 1000 mm 

DN 600 - 1200 mm 

Lezáró tömlők - MU típus 

 
 
Lezáró tömlők EURO típus 

ezen kívül: DN 750 -1500 mm (1,0 bar) és DN 800 - 1800 (1,0 bar)  
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DN 100 / 150 mm 

DN 150 / 200 mm 

Ezeket a lezáró tömlőket kifejezetten kisebb 

csőátmérőkhöz fejlesztették ki. Mint 

univerzálisan felhasználható lezáró készülékek, 

ott kerülnek alkalmazásra, ahol azonnali 

intézkedések szükségesek. Ezeknek a lezáró 

tömlőknek az egyszerű kezelhetősége, valamint 

kis tömegű szerkezeti kialakítása lehetővé teszi 

a gyors használatot, pl. a ház körül. A 

tömítőfelület speciális kialakítása 

ebben az esetben is kiegyenlíti a cső esetleges 

egyenetlenségeit. DN 40 mm-es csőátmérő 

esetén a lezáró tömlőket tömlőszeleppel kell 

ellátni és max. 2,5 bar nyomású levegővel kell 

feltölteni. 

Leszállítható méretek: 

DN 40 mm 

DN 50 / 75 mm 

DN 75 / 100 mm 
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MU-lezáró tömlők 
DN 40 mm-es csőátmérőktől alkalmazható 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…DN 50-es 

mérettől 

„csőátmenettel” 

is szállítható:     

DN 50 mm           

DN 75-100 mm /   

DN 100-150 mm /       

DN 150-200 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euro 1 típus 
Lezáró tömlők EURO I típus

  

 

Az EURO I lezáró tömlő típus az MU 

lezárótömlő típus és az EURO lezárótömlő 

típus költséghatékony alternatíváját jelenti. A 

gumi alapzat anyaga lehetővé teszi az EURO 

I lezáró tömlő típus feltöltését 1,5 bar 

nyomással. 

A kevésbé érzékeny és a nehezebb építési 
területen való használatra alkalmas EURO I 
lezáró tömlő típus, az MU lezáró tömlő 
típushoz

és az EURO lezáró tömlő típushoz képest, 
valamelyest eltérő méretekkel rendelkezik a 
felhasználhatóságot és a szerkezeti hosszat 
illetően. 
 
Leszállítható méretek: 

 

DN 70 - 150 mm  

DN 100 - 200 mm  

DN 150 - 300 mm  

DN 200 - 400 mm

 

DN 200 - 500 mm 

DN 300 - 600 mm 

DN 600 - 1200 mm 
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• A gumiköpeny károsodás esetén kicserélhető 

• A fémtest lehetővé teszi az optimális 

biztonsági beépítést  tengely irányú erők ellen 

 
Leszállítható méretek: 

DN 85 - 150 mm DN 

125 - 200 mm DN 

150 - 300 mm 

A műszaki változtatások 

joga fenntartva! 

Termékjellemzők: 
• A merev-csőátmenet a csőtömlőt teljes értékű 

ellenőrző készülékké teszi  

• Optimális szigetelés a gyűrűformájú kialakítású 

tömítőfelületekkel (vákuum hatás) 

• A vastag falú gumiköpeny miatt robusztus és a 

nagyobb igénybevételt jelentő építési területen 

való használatra alkalmas 

Egyszerű és biztonságos kezelés 

Tartozékok széles körű választéka a 

szakaszonkénti és a szelvényenkénti 

tömítettség-ellenőrzésekhez 

Leszállítható méretek: 

DN 80 - 150 mm 

DN 100 - 200 mm 

DN 150 - 300 mm 

DN 200 - 500 mm 

DN 300 - 600 mm 

DN 450 - 1000 mm 

MU-csőtömlő csőátmenettel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H MU típusú lezáró ellenőrző tömlők csőátmenettel

  

 

 
Az MU típusú lezáró ellenőrző-tömlő 
költséghatékony alternatívát jelent az 
MU-csőtömlővel szemben. A lezáró 
ellenőrző-tömlővel a csatornaszerelő a 
víztelenítő csatornákat DN 1000 
átmérőig szorosan szigetelni, ill. azok 
tömítettségét ellenőrizni tudja (pl. a 
DIN EN 1610 szabvány alapján). Ezen 
kívül szakaszonkénti tömítettség 
ellenőrzéseket, pl. csőhüvely 
ellenőrzéseket is el lehet végezni. A 
robusztus és emiatt az építkezéseken 
való használatra alkalmas lezáró 
ellenőrző tömlőt, a MÜLLER cég 
minden más lezáró-készülékéhez 
hasonlóan, valamennyi aknanyílásba 
akadálytalanul bele lehet helyezni.  
 

 
Az MU lezáró ellenőrző-tömlő 
gyakorlati alkalmazási lehetőségei a 
csatorna-tisztítási munkától, a TV-
kamerás csatornavizsgálaton, a 
tömítettség vizsgálaton, a cső- és 
akna-helyreállításon, csatorna-
szellőztetésen és csatorna-
gázmentesítésen, ellenőrzésen és 
bejáráson túl egészen a csővezeték 
építésig terjed.

 

Az MU-csőtömlővel a csatornaszerelő a 

víztelenítő- és szennyvízcsatornákat tömítetten 

le tudja zárni, ill. azok tömítettségét ellenőrizni 

tudja. Ezen kívül az MU-csőtömlővel 

szakaszonkénti tömítettség-ellenőrzéseket, ill. 

csőhüvely ellenőrzéseket is el lehet végezni. 

Cserélhető gumiköpennyel a csőtömlőnél a 

magas járulékos költségeket is el lehet kerülni. 
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Lezáró tömlők EURO típus
 

 

Az EURO lezáró tömlő típus az MU 

lezárótömlő típus költséghatékony 

alternatíváját jelenti. Az EURO lezáró tömlő 

típussal a csatornaszerelő a csövet tömítetten 

lezárhatja. A gumi alapzat anyaga lehetővé 

teszi az EURO lezáró tömlő típus feltöltését 2,5 

bar nyomással (ill. 1,5 barral DN 500 - 1000 

mm és DN 600 - 1200 mm méretek esetében). 

A kevésbé érzékeny és a nehezebb építési 
területen való használatra alkalmas EURO 
lezáró tömlő típus, az MU lezáró tömlő 
típushoz képest, valamelyest eltérő méretekkel 
rendelkezik a felhasználhatóságot és a 
szerkezeti hosszat illetően. 
 

Leszállítható méretek:  
 

 

EURO I típusú lezáró ellenőrző 
tömlő 
Az EURO I típusú lezáró tömlő az MU és az EURO típusú lezáró 

ellenőrzőtömlő típusok költséghatékony alternatíváját jelenti. A 

gumi alapzat anyaga lehetővé teszi az "EURO I" típusú lezáró 

ellenőrzőtömlő feltöltését 1,5 bar nyomással. A kevésbé érzékeny 

és emiatt a nagyobb igénybevételt jelentő építési területen való 

használatra alkalmas EURO I típusú lezáró vizsgálótömlő az MU 

típusú lezáró vizsgálótömlőhöz és az EURO típusú lezáró 

vizsgálótömlőhöz képest, valamelyest eltérő méretekkel 

rendelkezik a felhasználhatósági területet és a szerkezeti hosszat 

illetően. 

 

Leszállítható méretek: 

DN 70 - -150 mm  DN 200 - 500 mm  
DN 100 - 200 mm DN 300 - 600 mm 
DN 150 - 300 mm DN 600 - 1200 mm 
DN 200 - 400 mm 

 

 

MU típusú lezáró tömlő nagy 
méretű csőátvezetéssel (Bypass) 
Ez a lezárótömlő típus alternatívát jelent a csatornaspecialista 

számára az MU-csőtömlővel és az MU típusú lezáró vizsgáló-

tömlővel szemben, azzal a fontos különbséggel, hogy ezeket a 

lezáró tömlő típusokat kifejezetten olyan munkákra fejlesztették 

ki, melyeknél a lezáró tömlőn belül különösen nagy csőátmenet 

szükséges. Ez a lezáró tömlő típus pl. max. 8“ csőátmenettel 

(DN 500 - 1000 mm névleges átmérő esetén) szállítható. 

 

Leszállítható méretek: 

DN 150 - 300 mm /  DN 350 - 600 mm 

2“-os csőátmenet (50 mm)  6“-os csőátmenet (150 mm) 

DN 200  400 mm /  DN 500  -1000 mm 

4“-os csőátmenet (100 mm)  8“-as csőátvezetés (200 mm) 
 

A műszaki változtatások joga fenntartva! 
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Pneumatikus MU-csőlezárások: MU-PVE és MU-PVD változatok
 

Az újonnan fektetett és az üzemben lévő 

víztelenítő csatornák tömítettségét rendszeres 

időközönként ellenőrizni kell, és szükség esetén 

szigetelten kell lezárni és meg kell tisztítani azokat. 

Emiatt a csatornaszerelő szakembernek 

biztonságos csőlezárókra van szüksége 

valamennyi előforduló csatornaátmérőhöz és 

csatorna-keresztmetszethez. Megoldásunk ehhez 

a pneumatikus MU-PVE csőlezáró rendszer külön 

tömítéssel, valamint az MU-PVD csőlezáró 

rendszer kettős tömítéssel (nagyobb ellennyomás 

esetén). A szabadalmaztatott sugárirányú tömítés 

max. 4,0 bar feltöltőnyomást tesz lehetővé a 

tömítésben. 

Mindkét csőlezáró rendszer kompromisszumoktól 

mentes lezáró technikát alkalmaz minden 

csatorna-keresztmetszet esetén. A csatorna-

lezárások rendkívül robusztusak és a 

gumitömítések kicserélhetőek. Tapasztalt 

gyakorlati szakemberként Ön értékelni tudja majd a 

biztonságos és robusztus csatorna-lezárásokat. 

Pneumatikus csatornalezáró készletünk megfelel a 

napi gyakorlatban előforduló valamennyi 

követelménynek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& 

Az MU-csőzárak MU-PVE és 

MU-PVD az alábbi 

méretekben szállíthatóak le: 

DN 150 mm DN 

200 mm DN 250 

mm DN 300 mm 

DN  400 mm 

Egyszerű tömítésű csőzárak 

kisebb méretekben is 

leszállíthatóak: 

DN 100 mm  

DN    125    mm 

 

 

 

A műszaki változtatások joga fenntartva! 

 

Az MU-PVE és MU-PVD verziók DN 500 mm - DN 

1800 mm között egyszerű és kettős tömítésű 

hegesztett szerkezetekként kerülnek legyártásra. A 

DN 600 mm-nél nagyobb csőlezárásokat osztott 

kialakításban lehet gyártani a 0,625 mm-es 

aknanyílásokba való behelyezéshez. 

 

További méretek igény esetén.  
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Pneumatikus MU-csőlezárások: MU-PVE „Tojás” változat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mechanikus MU-csőlezárások:  
MU-PVE és MU-PVD verziók  

Az MU-PVE "Tojás" olyan pneumatikus MU-

csőlezárás, amelyet kifejezetten 

"tojásprofilú" csatorna-keresztmetszetekhez 

fejlesztettek ki, és az alábbi méretekben 

szállítható le: 

Osztott kivitelben az alábbi méretekben 

szállítható le: 

DN 700 - 1050 mm 

DN 800 - 1200 mm 

DN 900 - 1350 mm 

DN 250 / 375 mm DN 600 / 900 mm 

DN 300 / 450 mm DN 700 / 1050 mm 

DN 350 / 525 mm DN 800 / 1200 mm 

DN 400 / 600 mm DN 900 / 1350 mm 

DN 500 / 750 mm 
    

 

Nagyobb névleges átmérők és további 

speciális profilok (pofa-profilok, sárkány-

profilok...stb.) igény esetén! 

A műszaki változtatások 

joga fenntartva! 

Egyszerű tömítésű 

csőzárak kisebb 

névleges átmérőkben is 

leszállíthatóak: 

DN 100 mm 

DN 125 mm 

A víztelenítő vezetékeket gyakran tartósan le 

kell zárni vagy ideiglenesen - megfelelően 

szigetelve - kell lezárni. A mechanikus MU-

csőlezárások függetlenek a sűrített levegőtől és 

egyszerű, rendkívül robusztus felépítésükkel  

meggyőzően hatnak. A gazdaságosság és a 

karbantartás mentesség lehetővé teszi a hosszú 

ideig tartó, felügyelet-mentes üzemeltetést. A 

valamennyi mechanikus csőlezárásnál lévő 

csőátmenettel 

tömítettség-ellenőrzéseket is végre lehet hajtani, 

pl. a DIN EN 1610 alapján. Alternatívaként, 

magasabb ellennyomás esetén, kaphatóak 

mechanikai MU csőcsatlakozások kettős 

tömítéssel (MU-MVD). 

Az MU-PVE és MU-PVD csőlezárások az 

alábbi méretekben szállíthatóak le: 

DN 150 mm  DN 300 mm  

DN 200 mm DN 400 mm 

DN 250 mm 
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Az MU-ház-bekötés vizsgáló 

egység a DIN EN 1610 

szerinti tömítettség 

vizsgálathoz - vizsgálóközeg 

víz és/vagy levegő - teljes 

felszereltséggel a DN 125 -

150 mm-es szabványos 

kialakítású belső 

csőátmérőhöz leszállítható.  

További méretek: 

DN 100 mm 

DN 200 mm 

DN 300 mm 

A tömítettség-ellenőrzéshez a csővezetékeket 

két oldalt le kell lezárni. Ezt például a MÜLLER 

lezáró készülékeivel lehet elvégezni. De hogyan 

lehet az olyan ház-bekötéseket, amelyekhez 

csak az ellenőrző akna felől lehet hozzáférni, két 

oldalról lezárni a tömítettségi vizsgálat ("víz" 

vagy "levegő" vizsgáló közeggel történő) 

elvégzéséhez? 

A probléma megoldására kifejlesztettük az MU-

ház- bekötés vizsgáló készüléket. Ezzel a 

vizsgáló egységgel ellenőrizni tudja a lefolyó 

csatornákat és 

a bekötő vezetékeket az ezidáig nem 

hozzáférhető csatlakozásoknál is le tudja zárni 

és a tömítettség ellenőrzést végre tudja hajtani. 

A ház-bekötővezeték vizsgáló egység, az MU-

PipeControl Eco egységgel együtt, teljessé teszi 

tömítettség vizsgáló készülék ajánlatunkat. Így a 

csatorna-berendezések üzemeltetői, az egyéni 

hulladékkezelők, valamint a mélyépítők 

lehetőséget kapnak arra, hogy a csatornázással 

kapcsolatos, esedékes tömítettségi vizsgálatokat 

elvégezzék.  

MU-ház-bekötés vizsgáló egységek a DIN EN 1610 bekötővezetékek és lefolyócsatornák 

tömítettségének az ellenőrzéséhez: Vizsgálóközeg víz és/vagy levegő 
 

A műszaki változtatások 
joga fenntartva! 

• - >• -'



11 

 

 

A PROBLÉMA: 

A csatornák szakaszonkénti tömítettség 

vizsgálata, különösen nagyobb csőátmérők 

esetén, jelentős ráfordítással jár. Célszerű a 

gyárilag vizsgált csövek esetén helyben csak a 

csőhüvelynél lévő csőcsatlakozás tömítettségét 

vizsgálni. Ez új csatorna építése esetén is 

célszerű lehet a nem bejárható 

átmérőtartományban. 

A MI MEGOLDÁSUNK: 

A csőtömítettség vizsgálatokkal megbízott 

szakértők számára minden egyes csőátmérőhöz 

megfelelő csőhüvely vizsgáló készüléket 

ajánlunk. A szabadalmaztatott tandem-tömítés 

integrált vizsgáló kamrával (DN 600 mm-től) 

különösen könnyű és problémamentesen 

megosztható készülékfelépítést tesz lehetővé.  

Szabadon választhatóan lehet levegővel vagy 

vízzel nyomás alá helyezni és vizsgálni. 

Hogyan oldjuk meg a 
problémát? AZ ÖN ELŐNYE: 

• Viszonylag kis mértékű 

vizsgálati ráfordítás a kár 

helyének egyidejű 

lokalizálásával. 

• A tömítetlen csőcsatlakozások 

azonnali felismerése új építési 

munkálatok esetén, így nem 

keletkeznek járulékos 

költségek  

• Rugalmas, mind levegővel, 

mind pedig vízzel történő 

vizsgálat lehetséges 
 ---------------------------------------------  

A pneumatikus MU-csőhüvely 

vizsgáló készülékek szállítási 

programja 

• MU-csőhüvely vizsgáló 

MU-MP típusú készülékek 

valamennyi körprofilhoz 

• MU-csőhüvely vizsgáló 

MU-MPTojás típusú 

készülék valamennyi 

tojásprofilhoz 

• MU-MP... 

valamennyi pofaprofilhoz 

• Speciális keresztmetszetek 

igény esetén 

• Leszállítható méretek: 
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H Pneumatikus 
MU-csőhüvely vizsgáló készülékek MU-MP 

 

DN 700 mm - DN 3000 mm 
További méretek igény esetén. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A műszaki változtatások joga fenntartva! 
 

 

GYAKORLATI ALKALMAZÁS: 

• Gyári csőhüvely vizsgálatoknál 

• Csővezeték építésnél 

• Csatornavizsgálatoknál 

• Tömítetlen helyek keresése a 

csőhüvely területén 
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Az MU-PipeControl Eco a MÜLLER cég 

tömítettség vizsgáló rendszereihez tartozik, és 

szennyvízcsatornák tömítettségi vizsgálatára 

szolgál (főleg) levegő, mint vizsgálóközeg, 

alkalmazásával. Valamennyi a gyakorlatban 

lehetséges alkalmazásnál használható, a ház-

bekötésektől a nagy szennyvízcsatornákig. Az 

MU-PipeControl Eco lehetővé teszi a 

tömítettség-vizsgálat teljesen automatikus, 

számítógépes elvégzését a DIN EN 1610 

szabvány és az ATV katalógus ATV-M 143 6. 

része alapján 

 

Opcióként az MU-PipeControl Eco beilleszthető 

egységként 19“-os formátumban is megkapható, 

annak érdekében, hogy ezt a tömítettség-

vizsgáló egységet bele lehessen integrálni a 

felhasználó már meglévő TV-kamerás vizsgáló-

járműveihez, ill. helyreállító járműveihez. 

 
GOND NÉLKÜLI 
HULLADÉKELTÁVOLÍTÁS 

3RGEN j 

Csatorna tömítettség vizsgáló egység MU-PipeControl Eco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az új MU-PipeControl Eco 
legfontosabb jellemzői: 

• Kompakt és hordozható szállítótáska 

• Adattárolás 
a rendelkezésre álló laptopra 

• Felhasználóbarát vizsgálószoftver 

• Áttekinthető ellenőrző és dugaszolós 

csatlakozók elöl 

• Valamennyi csatlakozó- és kezelőelem  

a szállításkor védve van a táskafedélben  

• Bővíthető (kiegészítő készülékekkel) a 

vízzel, mint vizsgáló közeggel, történő 

tömítettség vizsgálatokhoz, valamint az 

akna és a leválasztó vizsgálatához 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Pótkocsis, ill. zárt kisteherautós változatban is kapható!  

Méretek: Szél x Mély x Mag. 
547 x 559 x 242 mm 
 
Súly: 
13 kg 
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Az MU-akna főként aknáknak és 

kémlelőaknáknak a vízzel, mint 

vizsgálóközeggel, történő vizsgálatára kerül 

alkalmazásra. 

Az MU-akna mérőrendszer teljes körűen 

működő mérőrendszer, ami egy laptoppal 

használható, vagy a már jól bevált MU-levegős-

vizsgálótáska, MU- PipeControl vagy MU-

Testmaster vizsgáló rendszerekkel lehet 

kombinálni, azok kiegészítéseként. Ez a 

rendszer lehetővé teszi a legkisebb veszteségek 

egzakt és pontos meghatározását, és így az 

megfelel a DIN EN 1610 és ATV M 143 6. rész 

előírásoknak is. 

További alkalmazási terület a leválasztó 

berendezések tömítettségi vizsgálata a DIN 

1999-100 előírás alapján. Mérőrendszerünk 

rendelkezik a würzburgi LGA 

(Landesgewerbeanstalt) ellenőrző hivatal 

engedélyével. 

Az aknák tömítettségi vizsgálatát az 

ajánlásoknak megfelelően, lehetőség szerint, 

víznyomás-vizsgálattal kell elvégezni. A 

vizsgálati eljárásnak megfelelően az akna víz 

vizsgálóközeggel kerül feltöltésre. A töltöttségi 

szint változása egy mérőszondával kerül 

mérésre és a tömítetlenség tényleges mértéke a 

vizsgálati idő segítségével kerül 

meghatározásra. 
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A műszaki változtatások joga 

fenntartva! 

MU-akna 

 

 

 

 

 

 

Méretek Szél.xMély.xMag.: 

300 x 300 x 1000 mm 

Súly: 11 kg 

Hordozhatóság: hordozható 

elevátoros, háromlábú 

állvánnyal 

• Építkezéseken való használatra alkalmas  

• Felhasználóbarát 

vizsgálószoftver 

Mérési elv: 

A víztükör nyomás-veszteségének a 

mérése 0,2%-os mérési pontossággal a 20 

mbar = 0,04 mbar mérés végértékétől   
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Az aknanyílások biztosítása levegőztetési, 

tisztítási és öblítési munkálatok során. A 

fedőrostély két felhajtható füllel van felszerelve.   

A biztonsági aknafedő rostély zárt kivitelű vagy 

kb. 120 mm széles kivágással szállítható (pl. 

öblítő tömlők vagy TV-kábelek átvezetésére). 

Műszaki adatok: 

Átmérő:  

Súly: 

Terhelhető: 

Anyag: 

655 mm  

kb. 6 kg  

kb.100 kg  

horganyzott acél 

800 mm hosszú, egyrészt gyűrűs 

fogantyúval, másrészt pedig 

• U-hajlítású kampóval 

• T-derékszögű kampóval 

• Derékszögű-réselt lábbal 

Műszaki adatok: 

Teljes hossz:  80 cm 

Súly: kb. 1 kg 

Az akna felszerelése 

MU biztonsági aknafedő rostély       
 Csatornafedél kézi emelőkampók  Kézi emelőfogók 
 

Kézi emelőfogók valamennyi szokványos csatornafedél, rostély és 

szennyfogó könnyű és gyors leemeléséhez. 

. ...további fedőemelők igény esetén! 

Érdeklődjön még az alábbi alkatrészek után is: 

• aknakeret-emelők 

• akna-zsaluzatok 

• aknafedél-hozzávalók 

• aknalevegőztető- és gázmentesítő készülékek 

 

A műszaki változtatások joga fenntartva!
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A DIN EN 341 szabvány alapján: Alapkészülék 

terelőgörgővel (1 x csavarral rögzítve és 1 x 

pedig mozgatható), 30 folyóméter 

vezérkötélfonat (9 mm átmérővel) kb. 10 m 

mélységhez, az EN 362 szabványnak megfelelő 

alumínium karabiner (kéken eloxált, B típus) és 

kötél-megállító készülék. Szállítótáska vagy 

alumíniumdoboz igény esetén szállítható. 

 

 

Ütközési pontként a biztosító készülékhez. 

Kifejezetten személyek biztosítására került 

kifejlesztésre az aknákból való felszállásra és 

leereszkedésre, valamint vészhelyzet esetén 

való mentésre. Igény esetén készülékzsákban 

szállítható. 

Műszaki adatok: 

Egyéb kötélhosszúságok igény esetén! 

 

Anyag:            Alumínium 

Súly:            14,5 kg 

Teherbíró képesség: kb. 300 kg 

Szállítási hossz:  kb. 1,75 m 

Teleszkópos:   8 különböző beállítási lehetőség 

Gyártási magasság:  kb. 1,50 m - 2,20 m 

Terpesztési szélesség:  kb. 1,20 m - 2,20 m 

Felfogóheveder 

A DIN EN 361 előírás alapján, A formájú, 

pillanatzár a lábszárnál. 
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csatornamu
nkák      

     
 

Figyelmeztető jelzés 

Terelő-bólya 

szimbólummal (figyelem veszély, VZ 101), 
rugómechanizmussal, beleértve a dobozt is, 
igény esetén kiegészítő szöveggel pl. 
csatornázási munkálatok - igény szerint 
fluoreszkáló vagy fényvisszaverő kivitelben. 

nagy rugalmasságú, időjárásálló 
műanyagból, fényvisszaverő. 

Leszállítható méretek: 

500 mm és 750 mm magas 

Leszállítható méretek: 

700 mm és 900 mm 
oldalhosszúság 

A műszaki változtatások joga fenntartva! 

Bemászás-biztosító készülékek 

Biztosító készülék Hordozható háromlábú bak  
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Leszállítható méretek: 

285 x 150 mm 

380 x 250 mm 

420 x 190 mm 

540 x 250 mm 

Csatorna-tükröző készülékek 

Csatornatükör 
 

Csatornaszakaszok előzetes vizsgálatára vagy ellenőrzésére 
tisztítás után, eldugulás vagy sérülés esetén, kristály tükörüvegből, 
időjárásálló műanyag hátlappal, gumiperemmel és könnyűfém 
kerettel bekeretezve. Hozzátartozik egy speciális tartó is a 
tükörrudazat csatlakoztatásához. 

Tükörláda műanyagból 
 
Időjárásálló tükörláda műanyagból, 
csatornatükör formában, a RAL 2000 (orange) 
színárnyalattal színezve, kézi fogantyúval. 
Homlokfelületi csapófedéllel és táskaretesszel. 
 
A tükörláda 2 rekesszel rendelkezik, max. 2 db 
csatornatükör tárolására. 
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A rendkívül gazdaságos kialakítás lehetővé teszi az egy 

kézzel történő használatot is. Rugalmas alkalmazásokhoz a 

fej 190°-al elfordítható. A HSE 7 LED megfelel valamennyi 

előírt szabványnak és irányelvnek (Európában és az egész 

világon).   

   A műszaki változtatások joga fenntartva! 

Teleszkópos-tükörrudazat 
Alumíniumból, 3 részes (3 x 1500 mm hosszú) 

szorító szerelvények műanyagból a 

fokozatmentes hosszúság-állításhoz, és 

hozzátartozik egy speciális tartó az MU-

csatornatükörhöz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kézi fényszóró 

 

Az HSE 7 LED típusú új kézifényszóró minden 

helyzetben megfelelően alkalmazható. A LED 

valamennyi előnyét biztosítja:
 

 

 

 

 

 

 

• A világítóeszköz rendkívül nagy, 50.000 

órás élettartamú 

• Nagyon világos fény, alacsony 

energiafogyasztás mellett 

• Rendkívüli lökéssel és 

rezgéssel szembeni ellenállóképesség 

Műszaki adatok: 

 
Méretek: 

Akkumulátor fajtája: 

Világítási időtartam: 

Fényáram: 

Súly: 

ATEX: 

Védettségi fokozat: 
  
  

350 x 112 x 112 mm 

ólom.bélésű akkumulátor 

több mint 8 óra 210 

Lumen 1,6 kg 

1-es zóna II 2 G Ex ib II C T4 Gb 21-es 

zóna II 2D Ex ib t III C T135°C Db 

 

IP 66 
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Tömítő szerkezet 
helyreállításhoz 
 
Speciális tömítő csőbélés a helyreállítási 

munkákhoz PARTMASTER/K-béléscső. 

A PARTMASTER/K- béléscsöves helyreállítási 

eljárás a szennyvízcsatornában lévő egyes 

sérülések részleges javítására szolgál. Ennél a 

béléscső lényegében ECR-üvegszál szövetből, 

mint hordozóanyagból, és keményítőanyaggal 

ellátott epoxigyantából áll. Az anyagok gondosan 

vannak vegyítve és hidegen kikeményedőek. A 

felhasználási terület a DN 100 - DN 600 névleges 

átmérő tartományban van. A kikeményedési idő 

után a béléscsövet levegőztetik és eltávolítják a 

csőből. A kikeményedett üvegszálas anyag 

alakzáró GFK (üvegszál erősítésű műanyag)-

bélést képez, amely a vegyi anyagokkal szemben 

ellenálló és statikailag teherbíró. A kész bélés 

mindkét oldalát a régi csőig laposan kifutó  

 

átmenetek jellemzik. A régi cső vezeték-

keresztmetszetét ez a javítási eljárás alig 

csökkenti. 

Leszállítható méretek: 

rövid gyári hosszúság: kb. 1000 mm 

hosszúság 

DN 150/200 mm DN 250/300 mm 

DN 300/350 mm DN 350/400 mm 
DN 450/500 mm DN 250/600 mm 
 
hosszú gyátási hosszúság: kb. 2000 mm, 
rugalmas 
 
DN 150/250 mm, DN 300/400 mm, 
DN 450/600 mm 
 
Házi bekötés: 
 
DN 100/150 mm vagy DN 150/200 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MU-1-kamrás tömítő szerkezet 

 

A részleges bepréselés eljárási csoportba tartozik, 

melyhez pl. valamennyi csőhüvely bepréselési 

módszer is tartozik. Ezek név szerint a „Posatryn, 

Penetryn, Cherne, Seal-y-Tryn...stb.“ elnevezésekkel 

váltak ismertté. Az MU-1-csatornás-tömítő 

szerkezeten, amely egy alumínium alapzatból áll és 

csúszótalpakon mozgatható, a bepréselésre szolgáló 

fúvórendszeren kívül 

felfújható tömítőgallérok is tartoznak, amelyek a 

helyreállítandó területet hermetikusan lezárják.       A 

feltételezett sérülés helye az első munkalépésben a 

tömítettség tekintetében lepréselésre kerül. 

Amennyiben eközben a szükséges nyomást nem 

sikerül létrehozni, tehát a sérülés helye tömítetlen, 

akkor egy második munkalépésben az elszigetelt 

terület valamilyen injektáló géllel, pl. Plex 6803-0 a 

Röhm cégtől, injektálásra kerül. A harmadik 

munkalépésben, a kikeményedési folyamat vége 

után, egy további nyomáspróba kerül végrehajtásra. 

Az MU-1-kamrás-tömítő szerkezetet az alábbi 

méretekben szállítjuk: DN 150 mm DN 200 mm DN 

200 DN 250 mm DN 300 mm

                     A műszaki változtatások joga fenntartva! 
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Osztatlan kivitelben az alábbi 

méretekben szállítható: 

DN 300 / 450 mm DN 350 / 525 mm 

DN 400 / 600 mm DN 500 / 750 mm 

 

MU-2-kamrás tömítő szerkezet 
 

Hasonlóan, mint az MU-1-kamrás-tömítő-

szerkezetnél, valamennyi csőhüvely bepréselési 

módszernél alkalmazásra kerül. Szerkezeti 

kialakítása azonban abban különbözik, hogy 

kettős üregű kamra-tömítéssel van ellátva, és 

így a felhasználó saját maga meg tudja azt 

javítani. Az alapzat szintén alumíniumból van, 

mozgatási egységként azonban görgős futómű 

szolgál. 

 

Osztatlan kialakításban az MU-2-kamrás-tömítő-

szerkezet körprofilokhoz DN 400 mm, DN 450 

mm, DN 500 mm és DN

600 mm méretekben szállítható. DN 700 mm-től 

DN 3000 mm-ig terjedő méretekben az MU-2-

kamrás-tömítő-szerkezet osztott kivitelben, 

állítható mozgatóegységgel és lakkozott acél 

alapzattal szállítható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H MU-2-kamrás tömítő szerkezet mint tojásprofil 

 

Lakkozott acélalapzatból, görgős futóműből 

(szabványos menetegység), valamint kettős 

üregű kamra-tömítésből áll. 

Az MU-2-kamrás-tömítő-szerkezet osztatlan kivitelben 

tojásprofilhoz: 

DN 600 / 900 mm DN 700 / 1050 mm 

DN 800 / 1200 mm DN 900 / 1350 mm 

DN 1000 / 1500 mm és DN 1200 / 1800 mm 

szállítható.
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MÜLLER Umwelttechnik GmbH & CO. KG • Julius-Müller-Str. 3 D-32816 Schieder-Schwalenberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.youtube.com/canalmaster  

 

 

 

 

 

 

 
 

A kiadás dátumától az új kiadásig érvényes. A műszaki változtatások joga fenntartva! Dátum: 2014. május 

 

 

http://www.youtube.com/canalmaster

