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1. Felhasználási terület 

 
Az FGSZ Zrt. földgázszállító rendszerének betáplálási pontjain, a gázrendszer meghatározott 

csomópontjain meg kell valósítani a szállított földgáz nyomásának mérését, ellenőrzését. 

 

Biztosítani kell a szükséges mérő rendszereket a mért értékek helyszíni kijelzési lehetőségével, 

valamint a mérési eredmények továbbítását a felügyeleti központba. 

 

A nyomásmérő berendezések technológiai bemenetei, megvalósított funkciók: 

 

A nyomásmérő berendezések egy-egy bemenettel rendelkeznek és egyedi mérési feladatok 

elvégzésére alkalmasak. 

 

A nyomás ellenőrző rendszer feladata az adott pontban a gáz nyomásának mérése és azok 

intelligens módon történő kezelése, továbbítása a központi feldolgozó egység felé. 

 

A konténerbe maximum 30 db nyomás-távadó telepíthető, a TT-TMK-04-01 szerinti elrendezésben 

7 db nyomás-távadó került elhelyezésre. 

 

A konténerben elhelyezésre kerül 1db Exd csatlakozódoboz, amelyekbe a távadók kerülnek 

bekötésre. A műszerterem felől így egy gyűjtőkábellel csatlakozhatunk. 

 

A vezérlőberendezés a létesítmény beltéri műszerezésének része, irányítástechnikai csatlakoztatását 

a távadó konténer berendezéseihez külön adaptációs terv, ill. technológia tartalmazza.  

 

 

Távadó műszerkonténer 

 

Az távadó berendezések szabadtéri kivitelű, hőszigetelt, villamos fűtéssel és világítással ellátott 

acél, műszerkonténerben kerülnek elhelyezésre. 

 

A konténer külső méretei: 4,88 m (h) x 2,44 m (sz) x 2,82 m (m) 

A konténer telepítéséhhez szükséges nézeti rajzokat, és elrendezését a mellékletek tartalmazzák. 

 

A konténer megfelelő hőszigeteléssel és beállítható hőmérsékletre szabályozott fűtéssel rendelkezik. 

A robbanás-biztos kivitelű fűtőberendezés olyan teljesítményű, hogy legalább 15 ºC-os 

hőmérsékletre képes szabályozni. 

 

A konténerben elegendő hely áll rendelkezésre a berendezések és tartozékaik elhelyezésére, 

üzemszerű kezelésére és karbantartásához.  

 

A műszerkönyv a Turbo Team Kft. által, az FGSZ Zrt. adott állomásaira tervezett távadó konténer 

alkalmazására (beépítés, üzemeltetés) vonatkozó ismereteket tartalmazza. 
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A rendszer a mai kornak megfelelő színvonalon (megbízhatóság, kis karbantartási igény, egyszerű 

módosítás) biztosítja egy konténerben az állomáson nyomásmérő funkciók működését, a 

biztonságos üzemeltetést. 

 

2. Mechanikai kialakítás 
 

A nyomásellenőrző konténer mérete (hossz, szélesség, magasság): 

4,88 m (h) x 2,44 m (sz) x 2,82 m (m) 

 

 

A falak 5 db 2,00 mm vastag acél függőleges trapézlemez panelekből állnak. A belsőoldalukon 25 

x25 mm-es zártszelvények közé 25 mm vastag steprock kőzetgyapot hőszigetelés kerül 50x100 cm 

méretben. A belső borítás 1mm vastag horganyzott lemez. 

 

A tető 5 db 2mm vastag acél hullámlemez panelből áll, a hőszigetelés kialakítása, anyaga és a belső 

borítás a falakéval azonos. 

 

A padló 28 mm vastag rétegelt lemez. Valamennyi csatlakozást az egyes rétegelt lemezek között és 

a padlószegélyt teljes hosszában rugalmas tömítéssel zárják le. A padlót acél kereszttartókhoz 

rögzítik horganyzott lemezcsavarokkal. A rétegelt lemezre csúszásmentes acél bordáslemez kerül. 

A telepített konténer padlószintje a térbeton felett 400 mm-re lesz. 

A padló teherbírása 20,0 kN/m2.  

 

A konténer hat 40x40 cm-es beton lábra ül fel, ezek a négy sarkon és a hosszoldalon középen 

helyezkednek el, anyaguk C20-32/KK. A rámpa azonos anyagú. 

 

Az ajtó 2340 mm széles, magassága 2280 mm, az ajtószárnyak lehajtható kitámasztókkal nyitott 

állapotban rögzíthetőek; ablakok nincsenek. 

 

A konténer RB-s övezetbe kerül. A konténer belseje szintén RB Zóna 1 IIC T1 övezet, ennek 

megfelelően beépíthető RB-s szerelvények vannak elhelyezve. 
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3. A távadó ellenőrző konténer installációja 
 

Villamos berendezések 

 

Belső világítás 

A konténerbe tervezett megvilágítás fényerő szintje padló fölött 1,1 m-rel 300 lux. A konténer belső 

világítás számára 3db 2x40W IP66 RB-s fénycsöves lámpatest van elhelyezve. 

 

A világítás működtetéséhez az ajtó mellett a belső oldalon található egy RB-s világítási kapcsoló. 

 

Szellőzés-fűtés 

 

A szellőztetéshez a belső oldalfalra szerelve került elhelyezésre egy 674 W teljesítményű 1174 

m3/h légszállítású egyfázisú RB-s ventilátor. 

A ventilátor és a beszívó nyílás elhelyezését a mellékelt rajzokon ábrázoltuk. 

 

A ventilátor tiltásához az ajtó mellett a belső oldalon van elhelyezve egy RB-s tiltókapcsoló.  

 

A ventilátor RB-s termosztáttal van vezérelve, amely a konténer belső oldalán van elhelyezve. 

 

A konténer fűtése 2 db, RB-s kivitelű villamos fűtőtesttel van megoldva. 

A villamos fűtőtest 2 kW teljesítményű, 230V feszültségszintű, beépített termosztáttal rendelkezik. 

A fűtés +15 °C hőmérsékletet kell biztosítson. 

 

Villamos elosztó kialakítása: 

A konténer belseje Zóna1 besorolású, ezért nem rendelkezik belső villamos elosztószekrénnyel, a 

konténeren belül egy RB-s védelemmel rendelkező csatlakozó doboz kerül kialakításra. A villamos 

elosztó megtervezése a villamos tervező feladata a TT-TMK-02-01 rajz alapján. 

 

Belső kábelcsatornázás: 

Konténeren belsejében a kábeleket tüzihorganyzott perforált 50x50 fém kábelcsatornában kell 

vezetni. 

 

Belső kábelezés: 

Az elosztó és az RB-s villamos szerelvények között 0,6/1kV feszültségszintű RB-s övezetbe 

szerelhető páncélos kábel került telepítésre. 

A világítás, ventilátor, és a termosztát számára 4x1,5 mm
2
, a villamos fűtés számára 4x2,5 mm

2
 

kábelt kell alkalmazni. 

 

Belső EPH hálózat kialakítása: 

A konténer belső EPH gerincvezetéke 25x5 mm laposvasból került kialakításra. A gerincvezetékhez 

minden konténerben lévő nagykiterjedésű fémtárgy be van kötve, Mkh16 z/s vezetékkel. 

 

A konténer belső EPH gerincvezetékét telepítés után csatlakoztatni kell a külső földelő hálózathoz. 
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Kábel- és csőátvezetések: 

Az irányítástechnikai és erősáramú kábelek gáztömör Roxtec, vagy BST falátvezetésen keresztül 

jutnak a konténerbe. A bevezetések helye és a beszerelés nyílásméretei a mellékelt rajzokon 

szerepelnek. 

 

A villamos berendezések elrendezése a TT-TMK-03-01 sz. rajzon látható! 

 

4. Kábelezés 

 

A konténer belső kábelezése mindenhol árnyékolt, sodrott, több eres, hajlékony kábellel 

történt. A kábelek zavarvédelméről a kábelkialakításnál, illetve az áramhurkok elkerülésére 

a bekötésnél külön figyelmet fordítottunk. 

A konténerben a kábelek fogadására az oldalfalon gáztömör kialakítású, megfelelően 

kiképzett kábelátvezetés van képezve. 

 

A konténerbe külön vannak bevezetve a 230 V AC feszültségű kábelek és a 24 V DC 

megtáplálású kábelek a zavarvédelmi megfontolások szem előtt tartásával. 

 

Az irányítástechnikai rendszerben alkalmazott kábelek és vezetékek alkalmazása a 

következők figyelembevételével történt: 

- csak réz vezetőjű kábel és vezeték alkalmazható 

- földbe, védőcső nélkül fektetve csak páncélozott köpenyű kábel használható 

- a kültéri eszközökhöz csatlakozott mérő-, jelző- és vezérlő kábelek erősáramú 

zavarhatások ellen védett, polietilén szigetelésű, polietilén köpenyű, kétszeresen 

árnyékolt, induktivitás és kapacitás szegény kábel legyen. 
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5. Biztonságtechnikai előírások, karbantartás 

 
A létesítmény irányítástechnikai rendszerének műszaki kiviteli tervében rögzített, valamint a 

létesítmény biztonságos üzemeltetésére vonatkozó előírásokon és szabályzatokon kívül a konténerre 

vonatkozó különleges előírás nincs. 

A konténer karbantartását a létesítmény tervszerű időszakos karbantartásával (évente) kell 

elvégezni. Ellenőrizni kell a kábelbevezetések tömítettségét, a földelések állapotát. El kell végezni a 

szükséges tisztítást, portalanítást. Ellenőrizni kell a műszerek csatlakozóit, valamint el kell végezni 

a műszerek gépkönyveiben szereplő ellenőrzéseket, karbantartási utasításokban foglaltakat. 

 

A technológiai kábelek behúzása után ellenőrizni kell a kábelbevezetők tömítettségét. Az erősáramú 

csatlakozások bekötése után el kell végezni az érintésvédelmi méréseket. 

Az irányítástechnikai terv szerint be kell kötni a csatlakozó kábeleket, vezetékeket. El kell végezni a 

műszerek programozását. Ezek után lehet a mérőkörök, technológiai elemek beüzemelését, 

összehangolását elvégezni. 

 

6. Szállítás és tárolás 
 

A konténer kialakítása olyan, hogy normális működési körülmények között alkalmas szállításra a 

következő módokon: 

- vasúti platós kocsin, vagy konténer kocsin az alsó sarok szerelvényeknél rögzítve, 

- közúton, platós kocsin, vagy alvázon az alsó sarok szerelvényeknél rögzítve. 

 

Szállítás előtt a konténerből a berendezéseket ki kell szerelni, és külön kell szállítani.  

A konténert gépjárművel célszerű szállítani. 

A rögzítést úgy kell elvégezni, hogy a konténer ne mozdulhasson el. 

 

A konténer összeszerelt állapotban (csak belső csövezéssel) szállítható!  

 

A konténer és a részegységek kicsomagolása után a konténert a helyszínen össze kell szerelni a 

mellékelt dokumentációk és gépkönyvek alapján. 

Szemrevételezéssel meg kell győződni, hogy a szállítás során sérülés nem történt. 

Ezek után a konténert a létesítmény irányítástechnikai rendszerének műszaki kiviteli terve, 

adaptációs terv, illetve építési technológia alapján telepíteni kell, majd a kábelbekötési terv alapján 

a csatlakozó kábeleket, az impulzuscsöveket az impulzuscsövezési terv alapján be kell kötni. A 

bekötéseket követően a funkcióellenőrzést a műszaki kiviteli terv és a vonatkozó műszerkönyvek 

alapján kell elvégezni. 

 

7. Specifikációs lapok 

 



Rb-s vent

szellőző

+0,40

±0,00

+0,33

kábelbevezetések

±0,00

+0,325

40x40 cm C20-32/KK 
beton

belső padlóvonal +0,325

40x40 cm C20-32/KK 
beton

szellőző

fal belső síkja

belső padlóvonal

kábelbevezetések

+0,40

+2,925

±0,00

OLDALNÉZET ( bal)OLDALNÉZET ( jobb)

FELÜLNÉZET

ELÖLNÉZET





M

SZV-01

FL--3 FL-2 FL-1

VF-02

VF-01

TC-02 TC-01 TK-01
VK-01

FL- Rb-s fénycsöves lámpatest

villamos fűtőtestRb-sVF-
SZV- Rb-s szellőzőventillátor

VK- Rb-s világítás kapcsoló
tiltó kapcsolóRb-sTK-

TC- Rb-s hőmérséklet szabályozó

Megjegyzés:



-PT-01

-PT-xx nyomástávadó

A kivitelezett konténer egyes elemei eltérhetnek a rajztól, a terveknek megfelelően.

-PT-06-PT-05-PT-04-PT-03-PT-02-PT-01



* A kivitelezett konténer egyes elemei eltérhetnek a rajztól, a terveknek megfelelően.


