
Szigetelt vezetékek szerelése 
Vezetékek csőbehúzása 

 A vezetékek behúzását a védőcsőhálózat elkészítése, süllyesztett szerelés esetén a gipszelés, 
ill. a vakolat kiszáradása után lehet megkezdeni. 

 Vezetéket csak véglegesen rögzített csőbe szabad húzni.
 Egy csőbe csak ugyanazon áramkörhöz tartozó vezetékeket szabad behúzni. 
 Az üzemi vezetékekkel közös védőcsőbe húzhatók a készülékekhez tartozó jelző-, 

működtető-és vezérlővezetékek, ha feszültségük nem kisebb és szigetelésük azonos értékű, 
mint az üzemi szigetelés. 

 Ha különböző áramneműek vagy feszültségűek a vezetékek, akkor valamennyi vezető 
szigetelését a legnagyobb üzemfeszültségnek megfelelően kell kiválasztani. Közös 
dobozuk lehet a különböző áramkörű vezetékeknek, ha a dobozban a vezetékeken leágazás 
nincs, és legfeljebb az egyik áramkör vezetékén van kötés. 

A vezetékek szállítása és tárolása. 
 A vezetékeket tekercsben, átkötve kell szállítani és tárolni. 
 A tekercseket címkével kell ellátni, amelyen fel kell tüntetni a vezeték típusát, 

keresztmetszetét és hosszát. A vezetéket szállításkor óvni kell a mechanikai sérülésektől, 
napsugárzástól és esőtől. 

 Tilos a vezetéktekercseket dobálni, talajon görgetni. 
 A műanyag szigetelésű vezetékek +5°C alatt fokozott gondosságot igényelnek. Tárolás 

száraz, egyenletes hőmérsékletű helyen történjen. A tekercsek alá védődeszkát kell helyezni.
A vezetékeket méret szerint csoportosítsuk! A tekercseket 1 m-nél magasabbra egymásra 
rakni nem szabad. 

 A védőcsőbe húzható vezetékek száma. A különböző típusú védőcsövekbe húzható 
vezetékek legnagyobb számát, ill. az adott vezeték számú és keresztmetszetű vezetékekhez 
szükséges védőcső méreteket táblázatok tartalmazzák. 

 A táblázatokban szereplő adatok csak akkor érvényesek, ha két doboz között csak egy 90°-
os ív van. Egy mérettel nagyobb csövet kell választani, ha két doboz között két 90°-os ív 
van, vagy ha a védőcsőbe MB jelű vezetéket húznak. 

Vezetékek behúzása. 
A szerelés szerszámai: 

 behúzószalag (5...10 vagy 20 m hosszú), behúzókötél (toldott szalagot tilos alkalmazni!), 
létra, kombinált fogó, csípőfogó, csavarhúzó, kábelkés, vezetékcsupaszító szerszám, 
fémfűrész. Az ellenőrzéshez, a vezeték azonosításhoz szükséges (induktor vagy telep, 
csengő vagy jelzőlámpa). 

 A vezetékbehúzás csak véglegesen elhelyezett csövekbe, süllyesztett szerelés esetén a 
vakolat kiszáradása után hajtható végre. Nedves csőbe tilos vezetéket behúzni! 

 Előmunkálatok: Vezetékbehúzás előtt a dobozokból és csővégekből a papírtömítéseket el 
kell távolítani. A dobozba esetleg benyúló csővégeket le kell vágni és a dobozokat ki kell 
tisztítani. 



A vezetékbehúzás műveletei: 
 A behúzás kiindulópontján a behúzószalag rugós végét csőbe dugjuk és eltoljuk a következő

dobozig (csővégződésig). 
 Nagyobb keresztmetszetű vezetékek behúzásához az acélszalaggal először a behúzókötelet 

húzzuk a csőbe. 
 A vezetéktekercset a kiindulási pont közelébe helyezzük (ha van, forgódobra). 
 Az egy csőbe kerülő vezetékeket egyszerre kell behúzni. Ehhez annyi vezetéktekercs 

szükséges, ahány szálat húzunk egyszerre, vagy pedig előre méretre kell vágni a behúzásra 
kerülő vezetékdarabokat. 

 A leszabáskor 20...30 cm többletet számoljunk a behúzószalagra való kötésre. 
 A behúzáshoz a vezetékvégeket 10...15 cm hosszan meg kell tisztítani a szigeteléstől. A 

lecsupaszított vezetékvégeket a dobozból kinyúló behúzószalag hurkos végén átfűzzük és 
összesodorjuk. 

 Az összesodrást úgy végezzük, hogy túl nagy csomó ne keletkezzen a rákötés helyén, de a 
kötés elég erős legyen, hogy behúzás közben ki ne oldódjék. Szigetelőszalaggal is 
körbetekerhetjük, hogy a szigetelés visszagyűrődését megakadályozzuk. 

 Vastagabb vezetékeknek csak az egyik vezetőjét fűzzük át a szalag fülén és sodorjuk össze, 
majd erre a vezetékre csavarjuk fel a további erek végei. 

 A behúzószalag bedugása helyén álló dolgozó először a kötést igazítja a csőbe, majd a 
szalag haladásának megfelelően adagolja és igazítja a vezetéket. Ő irányítja a 
vezetékbehúzást és figyeli, hogy ne képződjön hurok a vezetéken. 

 A vezetékbehúzás és adagolás azonos ütemben történjen! Több közbenső doboznál a 
továbbhúzáshoz szükséges vezetéket a dobozból kihúzzuk, és a továbbhúzást az így 
kialakult vezetékhurokból adagoljuk. 

 Az elágazódobozokban az áthaladó vezetéken – későbbi leágazás részére –  kisebb 
vezetékhurkot kell készíteni. 

 Egy-egy szakasz behúzása után a vezetékeket kössük le a behúzószalagról. 
 Amennyiben nagy keresztmetszetű, vagy nagy számú vezetéket kell védőcsőbe behúzni, 

célszerű a könnyebb húzhatóság érdekében valamilyen súrlódáscsökkentő anyaggal bekenni 
a vezetéket. Erre a célra síkpor (talkum), vagy kenőszappan használható. 

 Behúzáskor a vezetékvégeket olyan hosszúra szabjuk le, hogy a megmaradó rész kötések 
 készítésére és a szerelvények, készülékek bekötésére elegendő legyen. 

A kötések, csatlakozások készítésére a következő vezetékhosszak szükségesek: 
 elágazódobozoknál vezetékkötésekhez 12...15 cm, 
 kapcsolók, dugaszolóaljzatok bekötésére 10...15 cm, 
 lámpatestek bekötésére 15...20 cm, 
 biztosítótáblák bekötésére 25...35 cm, 
 fogyasztásmérők bekötésére 30...50 cm, 
 kapcsolótáblák bekötésére a csatlakozás helyétől függően. 
 Ha a vezetékbehúzás után a szerelvények bekötésére nem kerül sor, akkor a vezetékvégeket 

meg kell jelölni. 
 A jelölés lehet pl. számozás vagy vékonyabb vezetékek és egyszerűbb áramkörök esetén a 

vezetékek összecsavarása. 


