Modulární systém
pro velké rozměry až
do 2000 mm

ELGEF Plus
Systém sedlových
tvarovek
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Výhody systému sedlových tvarovek
Využijte maximální flexibilitu inteligentního a modulárního
systému velkých dimenzí, a to až do 2000 mm
Firma Georg Fischer je už dlouhodobě kompetentním partnerem pro své zákazníky po celém
světě a také je předním poskytovatelem na míru tvořených a integrovaných systémových
řešení pro širokou škálu aplikací. Osvědčené principy stanovené modulárním systémem
ELGEF Plus vedly k novému systému Topload, který poskytuje inovativní sedlovou odbočku
v návaznosti na současný trend instalací větších dimenzí potrubí pro vedení vody, zemního
plynu a průmyslových aplikací. Celý systém je k dispozici v dimenzích hlavního řadu od d 315
do 2000 mm a v dimenzích odboček od d 160 do 500 mm a nabízí vysoký stupeň flexibility.
Funkční design zabezpečuje snadnou kompatibilitu všech Topload komponentů s celým
systémem ELGEF Plus, a tak umožňuje snadnou a rychlou instalaci v terénu. Toto flexibilní
řešení se snadno přizpůsobí nárokům měnících se na místě stavby a dále poskytuje cenově
efektivní výhody pro všechny projekty potrubních systémů.
Rychlá a jednoduchá instalace
- Unikátní modulární systém garantující kompatibilitu
komponentů
- Jednoduché sestavení usnadňující manipulaci
(jeden svářeč)
- Nízká hmotnost konstrukce a komponentů pro jednoduchou
a rychlou instalaci v těch nejnáročnějších podmínkách

Specifické a flexibilní sedlové aplikace
- Sedlo lze flexibilně polohovat po celém obvodu potrubí
- Unikátní modulární design umožňuje přesnou montáž na
stávající či nové potrubní systémy
- Po celou dobu montáže není odbočka nijak mechanicky
namáhána

Bezpečná a spolehlivá instalace
- Speciální škrabka zajišťuje souvislou tloušťku špony pro
optimální oškrábání trubky při přípravě svaru – škrábání
ruční škrabkou není nutné
- Sestavování komponentů zajišťuje spolehlivou instalaci a
bezpečnost obsluhy
- Sedla nejsou zatěžována redukčním koeficientem tlaku
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Funkce celého systému
Vysoká kvalita jednotlivých dílů zaručuje nepřetržitou
spolehlivost díky optimálnímu designu a funkčnosti
Jednotlivé modulární díly systému sedlových tvarovek ELGEF Plus Topload od GEORG
FISCHER +GF+ udržují vysokou úroveň bezpečnosti díky vysokému stupni funkčnosti a
inovativnímu designu. Stejně jako celý systém, i tyto komponenty splňují vysoké nároky na
kvalitu a bezpečnost trubek velkých dimenzí využívaných ve vodárenství a plynárenství,
stejně jako v mnoha průmyslových aplikacích. Technicky dobře zpracovaná kombinace
škrabky a upínacího zařízení představuje výraznou přidanou hodnotu. Další výhodou systému
jsou odbočky/vývody velkých dimenzí doplněné spolehlivou navrtávací technologií, které
podporují velké průtoky a snižují tlakové ztráty. Tento modulární systém nabízí maximální
spolehlivost a bezpečnost při připojování jak stávajících, tak nových potrubních systémů z PE.

Základní upínací rám

Ocelový pás

Přítlačné rameno

Hlavní řad
d 315 – d 2000 mm

Ráčna

Vývod
d 160 – d 500 mm
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Vodící díl

Výhody poskytované příslušenstvím
Maximální bezpečnost a účinnost v aplikacích
Výběr příslušenství pro ELGEF Plus systém sedlových tvarovek Topload je důležitou součástí
celého stavebnicového systému. Design a technické provedení rámu, rotační škrabky,
upínacího zařízení a vrtáků vynikají bezkonkurenční kvalitou a dokonalými detaily. Vysoký
výkon systému je založen na dlouholetých zkušenostech GEORG FISCHER +GF+, které jsou
podstatné pro rozvoj celé škály příslušenství.

Adaptivní rám pro více dimenzí potrubí
Kvalitně zpracované, lehké a snadno použitelné díly rámu pro
přesné, snadné a čisté oškrábání povrchu trubky
Uživatelský návod s podrobným postupem montáže
Montáž bez nutnosti použít další nářadí
Ráčny umožňující bezpečné povolení rámu

Škrabka pro přesnou, bezpečnou a snadnou manipulaci
Důsledné a spolehlivé odstranění zoxidované vrstvy
Jednoduchá montáž škrabky díky dvěma rukojetím se závitem
Ručně nastavitelná šířka záběru a přítlaku břitu
Špony neodpadávají samovolně z trubky a umožňují tak snadnější
kontrolu jejich tloušťky

Snadná montáž přítlačného rámu
Přítlačný rám* lze bezpečně připojit k základnímu rámu bez
nutnosti upravení polohy
Snadná montáž upínacího zařízení i za obtížných podmínek na
stavbě pomocí vyrovnávacích výstupků na každé tvarovce
Indikátory síly pro optimální sílu stažení korzetu
Korunkové vrtáky zajišťují přesné a bezpečné navrtání
Nízké tlakové ztráty díky perfektně lícujícím dílům
Vrtání trubek o tloušťce stěny až do 120 mm
Vyvrtaný špunt zůstává ve vrtáku a po úplném navrtání je
odstraněn pomocí vyrážecí tyče
Vrtání lze provádět ručně nebo v případě větších dimenzí je
doporučeno použít stojan pro vrtačku

* Kovový přítlačný rám pokrývající dimenze hlavního řadu d 500 – 2000 mm s vývody d 315 – 500 mm.
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Vlastnosti sedlové tvarovky
ELGEF Plus d 315 – 1000 mm s odbočkou d 160 a 225 mm
ELGEF Plus d 500 – 2000 mm s odbočkou d 315 a d500 mm
Kromě nářadí a trubky se instalační systém skládá také ze dvou verzí ELGEF Plus sedlových
tvarovek Topload - verze d 160 a d 225. Rostoucí využívání potrubí velkých dimenzí a
zvyšování náročnosti podmínek pro instalaci vyžaduje také perfektní přesnost v celém
výrobním procesu. Integrované vyrovnávací výstupky pro přesné polohování a zajištění
přítlačného rámu rovněž umožňují jednoduchou a bezpečnou instalaci sedlových tvarovek, a
to díky optimálnímu rozložení tlaku. Pro zajištění dokonalé instalace bez redukčního
koeficientu tlaku je sedlová tvarovka před svařovacím procesem přesně usazena na trubku
pomocí axiálních a radiálních značek. Všestranné použití těchto sedlových tvarovek dokazuje
také možnost použití v beztlakém nebo tlakovém rozvodu a také možnost výběru technologie
svaření vývodu, a to buď pomocí elektrotvarovky nebo na tupo.

Vnitřní rozměr vývodu pro maximální průtok

PE vývod umožňuje
svaření elektrotvarovkou
nebo na tupo

Přesný rozměr
vstřikovaného vývodu
Tlaková třída:
16 bar voda
10 bar plyn

Hlavní řad:
d 315 - 2000mm

Pouze jedno
přítlačné zařízení
pro všechny
dimenze vývodů

Sedlo bez
redukčního
koeficientu tlaku

Přesnost tvaru sedla je při výrobě
zajištěna následným mechanickým
opracováním
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Integrované výstupky pro
usazení přítlačného rámu

Aplikace
Kompletní systém vyrobený z polyetylénu pro využití ve třech
hlavních oblastech koloběhu vody

Koloběh vody

Přívodní potrubí pro úpravny
vody

Nové membránové technologie, které umožňují tlakové
zatížení až 16 bar, nabývají na významu při úpravě vody
(např. reverzní osmóza) a postupně nahrazují potrubní
systémy z nerezové oceli. V porovnání s kovovými
systémy vykazují korozi odolné plastové systémy GEORG
FISCHER +GF+ nižší tlakové ztráty a umožňují
maximální efektivitu a bezpečnost procesů v oblasti
úpravy vody.

Trasy potrubí jsou vedeny od zdroje až do jednotlivých
vodáren (distribučních center). Trasu lze navrhnout v
bohaté škále dimenzí při provozním tlaku až 16 bar. PE
potrubní systémy od GEORG FISCHER +GF+ a zajišťují
bezpečnou a efektivní přepravu vody v těchto náročných
podmínkách.
Vodní přepravní linky

Průmyslová výroba a chlazení vody

Vysoká kvalita vody - její čistota - je nezbytná
v průmyslových aplikacích, a proto představuje jeden
z hlavních požadavků průmyslu. Jsou používány různé
technologie, aby se zabránilo její kontaminaci. PE
potrubní systémy a jejich doprovodné technologie od
GEORG FISCHER +GF+ jsou efektivnější, spolehlivější a
výhodnější v odvětví úprav a rozvodů vody ve výrobních
odvětvích.
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Aplikace a zaškolení instalace velkých dimenzí
Využijte profesionálních pokynů a uživatelsky orientovaných
školení od našich expertů
Komplexní vzdělávací program, který nabízí GEORG FISCHER +GF+, poskytuje zákazníkům
příležitost získat jistotu ve využití všech systémů a produktů, a to i v případě náročných
aplikací. Připravíme Vám školení „na míru“. QR kódy umístěné na sedlových tvarovkách
doplňují komplexní výukový program a umožňují přímý přístup k technickým podrobnostem a
pokynům k instalaci.

Instalace sedlové tvarovky dimenze d500-d2000 mm s odbočkou d315-d500 mm

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o školení nás neváhejte
kontaktovat na těchto telefonních číslech nebo e-mailech:
Miroslav Tesař
777 300 686
miroslav.tesar@titan-metalplast.cz
Zdeněk Tesař
777 300 681
zdenek.tesar@titan-metalplast.cz
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TITAN-METALPLAST s.r.o.
Výhradní obchodní zastoupení GEORG FISCHER +GF+ pro ČR
www.titan-metalplast.cz
obchod@titan-metalplast.cz
TEL: 483 359 061
FAX: 483 359 060

Působnost po celé ČR:
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