
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 teurile de bransare topload ELGEF Plus din PE100, d280 până la 
d400 mm, SDR17 si d280 până la d315 mm, SDR11. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suport tehnic: 
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Manual de instalare 

Teu bransare topload 
ELGEF Plus 
d280 – d400 mm 



Instalare 
Scule necesare 
• Dispozitiv rotativ de raschetare 
• Servetel sau carpa curata, incolora si fara scame 
• Degresant PE 
• Metru de tamplarie 
• Surubelnita 
• Marker permanent 
• Cheie inbus speciala pentru perforare SW17 
• Aparat de sudura electrofuziune 
• Dispozitiv de fixare Topload 

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. 

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. Raschetati zona de sudura utilizand un razuitor rotativ +GF+. Raschetati pana 
dispare marcajul facut anterior. 
Nota: spanul rezultat trebuie sa fie de min. 0,2 mm, şi verificati diametrul exterior 
admisibil al conductei. 

 

4. Degresati pe directia circumferintei zona de sudura, 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.  

 

5. Montaţi dispozitivul Topload pe ţeavă. Ataşaţi şi strângeţi complet curele de 
fixare. Scoateţi saua de bransament din ambalaj imediat înainte de instalare, 
fără a atinge zona de fuziune. 

 

6. Asezaţi şi poziţionaţi teul de bransament pe conducta, apoi fixaţi peste acesta 
dispozitivul de strângere.  
 

 

7. Asiguraţi-vă că terminalele pentru conectarea aparatului de electrofuziune 
sunt în poziţie corectă.  

 

8. Strângeţi uniform şi ferm, cu piuliţele, fluture teul de branşament pe 
conductă.  

 

9. După asamblare, spaţiul dintre teul de branşament şi ţeavă, de-a lungul marginii teului nu 
trebuie să depăşească maxim 0,5 mm. Dimensiunea acestui decalaj poate fi uşor de verificată 
culisând un card magnetic curat în spaţiul dintre cele două componente.  
 

10. Pe culmea conductei, introduceti cartela magnetica între ţeavă şi teu 
până la vârful de săgeată (aproximativ 5 mm) glisaţi, si deplasati cardul la 
stânga şi la dreapta. Strângeţi usor si uniform piuliţele fluture până când 
cardul este prins. Apoi, slăbiţi încet până când cardul poate fi scos uşor 
afară.  

 

11. Aliniati pe directia dorita iesirea teului de bransament si strangeti 
cu o surubelnita suruburile de la iesirea rotativa a teului de 
bransament, pana cand acesta nu se mai poate roti sau misca. Daca 
teul a fost dezansamblat este necesara degresarea. Asigurati-va ca 
teul este introdus complet in sa.   

 

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

13. În timpul şi după sudură verificaţi martorii indicatori. După terminare verifică mesajul de la 
aparatul de sudură. Apoi deconectează cablurile de sudura. 
 

14. Aşteptaţi timpul de răcire minim (a se vedea eticheta de cod de bare) si demontati dispozitivul 
de prindere. Apoi puteti perfora conducta. La final retrageti la maxim preduceaua teului. 
 
15. Insurubati capacul teului de bransament si strangeti bine, cu mana sau sudati un dop de 
electrofuziune special. Nu trebuie sa ramana vizibil filetul teului. 
 

16. Testul de presiune poate fi efectuat doar dupa expirarea timpului de racire. 
Timpul de răcire: d280-400mm: 20 min (ptr. presiunea de încercare p ≤ 6 bar) sau  
60 min (ptr. presiunea de încercare p ≤ 18 bar) 

 


