
Vezetékszerelés falba, vakolatba 
 Vakolatba és vakolat alá közvetlenül (védőcső nélkül) csak MM-fal típusú vezeték 

helyezhető el. 
 Ez alkalmazható vakolt falazatú lakó-és kommunális épületek világítási és erőátviteli 

szereléseihez száraz és időszakosan nedves helyiségekben. 
Az MM-fal vezeték előnyei a védőcsöves szereléssel szemben: 

 kisebb a szerelési idő és költség, 
 kevesebb az épületrongálás. 

Hátrányai: 
 a vezetékhibát csak falbontással lehet javítani, ezért díszes burkolatú falakba(márvány, 

műkő, gipsz) védőcsővel kell szerelni, 
 nem bővíthető a vezetékhálózat. 
 Olyan helyiségekben, ahol tömítetten kell szerelni, szintén alkalmazható az MM-fal vezeték 

a következő feltételekkel: 
 az MM-fal vezeték süllyesztett, tömített szerelvénybe elvakolva érkezik és a kötődobozok is

tömített kivitelűek, 
 a falon kívüli szerelvénybe védőcsődarabot kell tömítetten rögzíteni, amelynek a másik vége

az MM-fal vezetékkel együtt süllyesztve elvakolásra kerül. 
Az MM-fal vezeték szerelése, a nyomvonal kijelölés szempontjai: 

 át kell tanulmányozni a villanyszerelési tervet, 
 a vezeték nyomvonala csak függőleges és vízszintes lehet, 
 a vezeték helyét úgy kell meghatározni, hogy vakolás, festés után védve legyen különböző 

behatásoktól (szögbeverés, fűtőcső közelsége) és szükség esetén fellelhető legyen. 
 A vezetéket a padlótól, a mennyezettől és sarkoktól meghatározott távolságú sávokon belül 

kell elhelyezni. 
 a mennyezetben átlósan is vezethető az MM-fal vezeték, 
 a nyomvonal kijelölésekor figyelembe kell venni az épületszerkezeti hornyokat, 

téglafugákat, hogy minél kevesebbet kelljen vésni. 
 Az MM-fal vezetéket legalább 3 mm vastag vakolat rétegnek kell fednie. A hornyokat ennek

megfelelően kell elkészíteni. 
 Ha az épület még vakolatlan, és ha nem ismerjük a felkerülő vakolat vastagságát, a vezeték 
 részére olyan hornyot kell vésni, hogy az majd teljesen a téglasík alá kerüljön. 
 Természetesen felhasználhatók a fugák, falhézagok is. 
 Vakolt falú épületben elég a nyomvonalon a vakolatot kikaparni. A falat csak akkor kell 

megvésni,ha a vakolat vékony, és nem biztos, hogy a vezetéket 3 mm vastagon lefedi. 
 Tilos az MM-fal vezetéket más épületgépészeti vezetékekkel (víz, gáz, stb.) közös horonyba

szerelni. Kereszteződéseknél mindig az MM-fal vezetéket kell alul elhelyezni és járulékos 
védelemmel kell ellátni. 

 ALBA, ÜGP falaknál a vezeték mart horonyba helyezhető. 
 Szerelvénydobozok számára akkora lyukat kell vésni, hogy a dobozt körben legalább 1 cm 

vastag gipsz vegye körül. Jól használhatók az ütvefúrógépre szerelhető dobozhelyfúrók. 
 A hornyokba úgy kell behelyezni a vezetékeket, hogy ne legyenek megcsavarodva. 
 A vezetékeket lehet lapra és élre hajlítani. 
 A lapra hajlított vezetékek legkisebb görbületi sugara 1 cm. 
 Élre hajlítás esetében a vezetékereket összekötő részt fel kell hasítani 10...15 cm hosszan és 

ki kell hajlítani. 
 A vezetékeket előzetesen ideiglenesen szögezéssel rögzítjük a horonyban, ezután  csomózó- 

és szerelvénydobozokba befűzzük a vezetékvégeket és egyben be is gipszeljük a dobozokat. 
 Vakolt fal esetén falsíkba, vakolatlan fal esetén 5...8 mm-re álljon ki a doboz széle a téglafal

síkjából. 



 A szerelvénydobozok, valamint faékek előtt néhány cm tartalék vezetéket célszerű 
tartalékolni a falban. 

 Az ideiglenesen rögzített vezetéket ezután homokos gipsszel rögzítjük. 
 Rögzítési távolságok oldalfalban 40...50 cm, mennyezeten 20...30 cm. Szerelvény-és 

elágazódobozok közelében mindig rögzíteni kell a vezetéket 10 cm-en belül. 
 Nem véshető szerkezeti elemeken (gerendákon, betonkoszorúkon) úgy kell a vezetéket 

elhelyezni, hogy az mechanikailag védve legyen. Célszerű ezeken a helyeken végig 
gipszhabarccsal vékonyan "bevakolni" a vezetéket. 

A vezetéket úgy kell leszabni, hogy 
 vezetékkötésre és szerelvény bekötésre 10...15 cm, 
 elosztó- és biztosítótábláknál 30 cm, 
 lámpatestek, csillárok, falikarok bekötésére 20 cm, 
 mérőhelyeknél 50 cm hosszú vezeték maradjon. 
 E műveleteket csak vakolás után, de még festés előtt el kell végezni. 
 A szálfolytonosságot jelzőlámpával vagy kicsengetéssel kell ellenőrizni. 
 A szigetelési ellenállást meg kell mérni az egyes erek között, valamint az ér és a föld között.
 Csak ellenőrzés után szabad a szerelvényeket és készülékeket bekötni. 
 Ha nem a kivitelező tartozik bekötni a készülékeket, vagy erre csak később kerül sor, akkor 

a vezetékvégeket meg kell jelölni és le kell szigetelni. 
 A hibás vezetékszakaszokat mielőbb ki kell cserélni és ezeken a helyeken az ellenőrzést 

meg kell ismételni. 


