
Respectaţi manualul de instalare 
Manualul de instalare este parte a produsului şi un modul important al conceptului de securitate. 
Nerespectarea ar putea duce la răniri grave sau deces 
• Citeste si respecta manualul de instalare 
• Manual trebuie să fie disponibil la produs in momentul instalarii. 
• Manualul de instalare trebuie sa ajunga la utilizatorii produsului. 

Destinaţia de utilizare 
Produsul este destinat exclusiv pentru utilizare la conducte de transport în gamele de presiuni şi de 
temperaturi admise sau în sisteme de conducte pentru controlul debitului. 

Aplicatii pentru SDR11: 
Sisteme de conducte PE care transportă apă potabilă până la 16 bar sau gaz pana la 10 bar. Sunt 
posibile aplicatii suplimentare după consultarea producătorului. 

Despre acest document 
Acest document descrie toate informaţiile necesare pentru a instala produsul. 

Descrierea tipului de produs 
Acest manual de instalare este pentru seile de bransare topload ELGEF Plus din PE100, d315 până la 
d1000 mm, SDR11 cu iesiri d160 si d225. 

Alte documente care au legatura cu manualul de instalare 
• Manual tehnic Georg Fischer pentru sistemele de conducte din PE la utilitati. 
• Manual de operare al aparatului de sudura. 
• Manual de operare al dispozitivului de fixare Topload Georg Fischer. 
• Georg Fischer Planning Fundamentals Industry 
Aceste documente pot fi obţinute de la distribuitori Georg Fischer sau www.piping.georgfischer.com. 

Siguranţa şi răspundere 
Pentru a asigura siguranţa la locul de muncă, operatorul este responsabil pentru următoarele acţiuni: 
• Produsul trebuie utilizat numai în conformitate cu specificaţiile pentru care a fost destinat. 
• Asamblarea şi instalarea trebuie să fie efectuate de catre personal calificat. 
• Sistemul de conducte trebuie să fie instalat de către profesionişti şi funcţionalitatea acestuia se 

verifică în mod regulat. 
• Personalul trebuie să fi instruit în mod regulat, în toate aspectele legate de protecţia muncii şi de 

protecţie a mediului în special a celor referitoare la sistemul de conducte sub presiune. 
Personalul este responsabil pentru următoarele acţiuni: 
• Cunoaşterea, înţelegerea şi insusirea acestui manual de instalare. 

Transport şi depozitare 
• Produsul trebuie să fie transportat şi depozitat în ambalajul original. 
• Protejaţi produsul de murdărie, praf, umiditate, şi în special de căldură şi radiaţii UV. 
 
Datele tehnice nu sunt obligatorii. Ele nu constituie garantare în mod expres a caracteristicilor, nici a 
proprietăţilor, nici a garantiei sau a valabilitatii. Ele sunt supuse la modificări. Se aplică conditiile 
noastre generale de vanzare. 
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Manual de instalare 

Sa bransare topload 
ELGEF Plus 
d315 – d1000 mm, 
iesiri d160 si d225 



Instalare 
Scule necesare 
• Dispozitiv de fixare Topload TL225 
• Servetel sau carpa curata, incolora si fara scame 
• Degresant PE 
• Metru de tamplarie 
• Marker permanent 
• Aparat de sudura electrofuziune 
• Set carote pentru perfoarare d160, d225 
• Masina de gaurit 

NOTA 

Sudura incorecta 
Pregătirea insuficienta poate duce la o sudura defectuoasă. 
Funcţionalitatea şi durata de viaţă a produsului nu mai este garantata. 
Respectaţi prezentul manual de instalare, datele din "Manualul tehnic pentru sistemele de 
conducte din PE la Utilităţi" şi instrucţiunile de utilizare pentru aparatul de sudura. 
Seile de bransament Topload ELGEF Plus pot fi folosite cu conducte PE conform cu EN1555-2, 
EN12201-2 si DIN 8074/75.  
Sudarea pe conducte PE care nu respecta cerințele standard menționate poate duce la îmbinări 
sudate neconforme. 

Procedura de lucru 

1. Curatati conducta cu o tesatura uscata. 
 

2. Se măsoară lungimea care trebuie să fie raschetata, la produsul 
ambalat, cu un metru de tamplarie. Marcati pe teava zona care trebuie sa 
fie raschetata (lungimea seii plus 4 cm) cu un marker permanent.  

 

3. Folosiți mânerele pentru a plasa cadrul cu fereastra răzuitorului pe conducta și pe poziție. 
Centrați cadrul pentru zona de raschetare cu ajutorul marcajelor. 
 

4. Montati dispozitivul deasupra zonei de raschetare. Trageți ambele curele, în același timp până 
când cadrul nu se mai mișca 
 

5. Așezați răzuitorul în poziția sa inițială, scoateți protectia lamei și asezati lama de raschetare pe 
conducta, prin desurubarea șurubului de prindere. Pentru a stoca protectia lamei, asezati-o pe 
suportul de pe manerul răzuitorului. 
 

6. Pentru a rascheta conducta, trageți fereastra răzuitorului în jos, 
folosind mânerele. 

 

7. Trageți fereastra răzuitorului în sus și deplasați manual dipozitivul cu lamă 
(este necesara o suprapunere de cel puțin 0,5 cm peste zona deja raschetata). 

 

8. Repetați procedura, până cand suprafata conductei din fereastra de raschetare a fost 
raschetata complet. 
 

9. După procedura de raschetare: ridica lama de pe conducta cu șurubul de fixare și acoperiti 
lama cu protectia din plastic. Indepartati spanul PE de pe conductă.  
 

10. Scoateți răzuitorul prin deșurubarea mânerelor din cadru și pastrati-l în cutia de transport. 
 

11. Degresati pe directia circumferintei zona raschetata, cu servetele +GF+ sau un degresant cu 
proprietati similare aplicat pe o tesatura sau hartie alba care nu lasa scame in timpul degresarii si 
lasati degresantul sa se evapore. Nu atingeţi zona de sudura pentru a evita contaminarea. 
 

12. Scoateţi şi poziţionaţi şaua de bransament pe conducta, apoi fixaţi peste şa 
dispozitivul de strângere. 

 

13. Atașați de cadru prima curea cu cârlig, așezați pe saua Topload, 
pretensionati-o ușor trăgând mandrina și poziționati șaua din nou, dacă este 
necesar. 

 

14. Atașați de cadru a doua centura cu cârlig și strângeți-o peste saua Topload. 
 

15. Strângeți manual cu mandrina ambele centuri până ce fălcile indicatorilor 
de fixare de culoare roșie (A) de pe curele, se unesc. 
 

 

16. Executati sudura in conformitate cu instructiunile de utilizare ale aparatului. Controlati şi 
supravegheati procesul de sudura. 
 

17. După terminare verifică mesajul de la aparatul de sudură. Apoi deconectează cablurile de 
sudura. 
 

18. Aşteptaţi timpul de răcire minim (a se vedea eticheta de cod de bare), apoi 
demontati dispozitivul de prindere si verificati martorii de sudura. 

 

19. Perfotati apoi conducta cu o carota corespunzatoare iesirii seii de 
bransament. 

 


