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Muoviputken liittimet, pistoliitin

  ASENNUSOHJE

Kotimainen HELA-pistoliitin on suunniteltu PE- ja 

PVC-muoviputkien luotettavaan ja helppoon liittämi-

seen erityisesti vaikeissa Pohjoismaisissa asennus- ja 

käyttöolosuhteissa.

Yksinkertaisen rakenteensa ansiosta liitin on ehdotto-

man tiivis ja vetoa kestävä sekä erittäin yksinkertainen 

asentaa ja purkaa. Ainutlaatuinen stefa-tyyppinen huu-

litiiviste pysyy omassa urassaan luotettavasti paikoil-

laan koko asennuksen ajan toisin kuin pistoliittimissä, 

joissa käytetään perinteistä O-rengas tiivistystä.

Huulitiivisteessä olevat pehmeät ”huulet” muotoutu-

vat tiiviisti putken pintaan ja varmistavat vesitiiviyden 

myös putkissa, joissa on käytöstä tulleita naarmuja tai 

jotka ovat soikeita. Liitin on erittäin vaivaton asentaa ja 

purkaa lähes ilman työkaluja.

Putkea ei tarvitse karhentaa ennen asennusta. Terä-

vähampainen erikoismessinkinen lukitusrengas pitää 

putken tiukasti paikoillaan ja vedon kasvaessa se 

pureutuu yhä paremmin putken pintaan. Liitos voidaan 

helposti avata avaamalla mutteri vetämällä putki liitti-

mestä. Liitin voidaan osia vaihtamatta asentaa uudel-

leen samaan tai eri kohtaan putkea.

Käyttötarkoitus ja soveltuvuus

Tyyppihyväksytty HELA-muoviputkenpistoliitin on tar-

koitettu kiinteistöjen kylmävesilaitteistoihin asennet-

tavien, standardin SFS-EN ISO 12201-2 mukaisten 

PE-putkien liittämiseen. HELA-pistoliittimet soveltuvat 

juomavesikäyttöön ja korroosionkestävinä ne voidaan 

asentaa maahan asennettaviin putkistoihin.

1  Katkaise putki suoraan, poista purseet 

ja viistä putken ulkoreunaa (viistetyökalu 

HELA nro 8059010). Viisteen täytyy olla 

riittävä, jotta putki liukuu tiivisteen ohi.

4  Jos mutteria löysätty, on se kiristet-

tävä pohjaan. Terävä nykäys putkesta/liit-

timestä kiristää liitoksen ja liitos on valmis. 

Putki tulee nykäyksen voimasta liittimen 

koosta riippuen 4–10 mm ulos liittimestä, 

mikä on normaalia.

Messinkinen, terävähampainen vetoren-

gas pureutuu hyvin PE80 ja PE100 putki-

laatuihin. Liitoksen vedenpitävyys tehdään 

liittimen sisällä olevalla huulitiisteellä. Tii-

viste pitää hyvin myös naarmuuntuneissa

putkissa. HELA-pistoliitos voidaan purkaa 

avaamalla mutteri.

2  Mittaa liittimen sisään menevän put-

ken pituus ja merkitse se putkeen. Mer-

kintä on tärkeää, jotta voidaan varmistua, 

että putki menee varmasti riittävän syvälle 

(tiivisteen ohi).

3  Voitele liittimen tiiviste liukuaineella ja 

työnnä putki liittimen pohjaan aina merk-

kiin saakka. Jos putki on kireä/soikea ym., 

asennusta voi helpottaa löysäämällä mut-

teria muutaman kierroksen.

Installationsanvisning IBECO Instickskopplingar

Skär röret vinkelrätt. 

Mät insticksdjupet och 
markera på röret. 

Fasa av rörets ytterkant. 

Dra åt muttern tills 
mutterflänsen berör 
kopplingen (B). När en 
stödhylsa används är 
det ok med ca 1 mm 
utrymme till kanten.

Dra åt muttern med handkraft 
eller verktyg. Dra röret ordent-
ligt bakåt så att gripringen tar 
tag i röret.

Lossa inte muttern (B). Skjut 
in röret till det markerade in-
sticksdjupet (A). Vid åtdrag-
ning av muttern, se till att 
röret är i botten hela tiden.

Skjut in röret till botten, in 
till det markerade insticks-
djupet.

Smörj tätningen, gänga ut 
muttern ett par varv.

Installationsanvisning IBECO Kompressionskopplingar
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PE pipe connectors, compression type
HELA connectors are designed to perform in a dependable and 
reliable manner, especially in the challenging assembly and 
operation circumstances in the Nordic countries. Due to their 
simple structure, the connectors are very easy to assemble 
and disassemble. The connection is tensile proof.

The connectors are made of high-quality dezincification 
resistant special brass (CC752S) and they can be installed in 
underground pipe systems.

Purpose of use and applicability
HELA plastic pipe connectors are intended to join PE pipes 
(manufactured according to the SFS-EN ISO 12201-2 
standard) in cold water systems. HELA connectors are suitable 
for potable water applications. They can be used in pressure 
and suction applications. The use of reinforcements is 
recommended but NOT mandatory.

Assembly instructions

Cut the pipe straight across, 
remove all burr and bevel the 
outer edge of the pipe (HELA 
chamfering tool #8059010).

Measure the length of the pipe to 
be inserted into the connector and 
mark the length on the pipe.

Do not unscrew the nut (B). Push 
the pipe to the bottom of the 
connector, all the way to the 
marking (A) on the pipe. When 
tightening the connector, make 
sure the pipe stays fully inserted. 

Tighten the nut until the nut flange 
is touching the body (B). When a 
reinforcement is used, the nut may 
remain approximately 1mm away 
from the frame.

Technical specifications

Application: For PE pipes according to EN ISO 12201-2
Pressure rating: PN10
Materials: CC752S / CW602N / CW617N (CEN/TS 13388)
Dimensions: EN 1254-3
Threads: ISO288 (EN 1254-4)
Dezincification resistance: EN ISO 6509
Tightness in positive pressure: EN 715
Tightness on bending: EN 713
Tensile strength: EN 712

The front part of a properly tightened ring will bend 
symmetrically onto the pipe. When a reinforcement is used, the 
ring will penetrate slightly deeper into the pipe because it won't 
back off. The connection can always be undone and 
retightened in the same spot provided that the ring is scratch-
free. If the connection has to be undone often (for instance in 
case of water pumps), the seal can be proofed by wrapping a 
few layers of PTFE tape around the ring. 
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1. 2.

3.

5.

4.

6.

Mät insticksdjupet och 
markera på röret. 
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3.

Skär röret vinkelrätt. 
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1. 2.
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man tiivis ja vetoa kestävä sekä erittäin yksinkertainen 

asentaa ja purkaa. Ainutlaatuinen stefa-tyyppinen huu-

litiiviste pysyy omassa urassaan luotettavasti paikoil-

laan koko asennuksen ajan toisin kuin pistoliittimissä, 

joissa käytetään perinteistä O-rengas tiivistystä.

Huulitiivisteessä olevat pehmeät ”huulet” muotoutu-

vat tiiviisti putken pintaan ja varmistavat vesitiiviyden 

myös putkissa, joissa on käytöstä tulleita naarmuja tai 

jotka ovat soikeita. Liitin on erittäin vaivaton asentaa ja 

purkaa lähes ilman työkaluja.

Putkea ei tarvitse karhentaa ennen asennusta. Terä-

vähampainen erikoismessinkinen lukitusrengas pitää 

putken tiukasti paikoillaan ja vedon kasvaessa se 

pureutuu yhä paremmin putken pintaan. Liitos voidaan 

helposti avata avaamalla mutteri vetämällä putki liitti-

mestä. Liitin voidaan osia vaihtamatta asentaa uudel-

leen samaan tai eri kohtaan putkea.

Käyttötarkoitus ja soveltuvuus

Tyyppihyväksytty HELA-muoviputkenpistoliitin on tar-

koitettu kiinteistöjen kylmävesilaitteistoihin asennet-

tavien, standardin SFS-EN ISO 12201-2 mukaisten 

PE-putkien liittämiseen. HELA-pistoliittimet soveltuvat 

juomavesikäyttöön ja korroosionkestävinä ne voidaan 

asentaa maahan asennettaviin putkistoihin.

1  Katkaise putki suoraan, poista purseet 

ja viistä putken ulkoreunaa (viistetyökalu 

HELA nro 8059010). Viisteen täytyy olla 

riittävä, jotta putki liukuu tiivisteen ohi.

4  Jos mutteria löysätty, on se kiristet-

tävä pohjaan. Terävä nykäys putkesta/liit-

timestä kiristää liitoksen ja liitos on valmis. 

Putki tulee nykäyksen voimasta liittimen 

koosta riippuen 4–10 mm ulos liittimestä, 

mikä on normaalia.

Messinkinen, terävähampainen vetoren-

gas pureutuu hyvin PE80 ja PE100 putki-

laatuihin. Liitoksen vedenpitävyys tehdään 

liittimen sisällä olevalla huulitiisteellä. Tii-

viste pitää hyvin myös naarmuuntuneissa

putkissa. HELA-pistoliitos voidaan purkaa 

avaamalla mutteri.

2  Mittaa liittimen sisään menevän put-

ken pituus ja merkitse se putkeen. Mer-

kintä on tärkeää, jotta voidaan varmistua, 

että putki menee varmasti riittävän syvälle 

(tiivisteen ohi).

3  Voitele liittimen tiiviste liukuaineella ja 

työnnä putki liittimen pohjaan aina merk-

kiin saakka. Jos putki on kireä/soikea ym., 

asennusta voi helpottaa löysäämällä mut-

teria muutaman kierroksen.
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