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SPECIFICATII TEHNICE 
FITINGURI PE 

 
Descriere: • fitinguri electrofuziune din polietilena; 

• fitinguri injectate din polietilena. 
Producator: • Georg Fischer Piping Systems Elvetia 
Fluide de lucru: • Gaz; 

• Apa. 
Presiunea nominala: 
(Cmin. = coeficient de 

siguranta) 

SDR / ISO Presiune de Operare 
[bar] 

Temperatura 
[°C] 

 Apa 
(Cmin. = 1,25) 

Gaz 
(Cmin. = 2,0) 

 

• SDR 7,4 / ISO S 3,2 -  20 
• SDR 11 / ISO S 5 16 10 20 
• SDR 17 /17,6 / ISO S 8 10 / 9,6 5 20 
• SDR 26 / ISO S 12,5 6,4  20 
 

Material: • polietilena de inalta densitate - PEHD100; 
- grupa polyolefine; 
- termoplastic cu retea semi-cristalina; 
- formula chimica: (CH2=CH2). 

• granule utilizate la fabricare: materie prima virgina PE 100 conform EN 1555-1:2011 
- granulele utilizate sunt un polimer olefinic după legislaţia europeană (obţinut 

prin polimerizarea etenei ce conţine aditivi: antioxidanţi şi stabilizatori 0,7% 
maximum şi pigmenţi de la 0 la 8%). 

Metoda de fabricare: • prin injectare in matrite 
Proprietati 
fizico-mecanice 
PE100 (conform EN 
1555-
3:2010+A1:2012): 

Caracteristica Val. U/M Metoda de verificare 
• indice de curgere (MFR) 
190°C/5kg 

0,25 g/10min EN ISO 1133 

• rezistenta minima ceruta 
(MSR) 

10 MPa  

• densitate 0,95 g/cm3 EN ISO 1183-1 
• efort de curgere la 23 °C 25 N/mm2 EN ISO 527-1 
• modul alungire la intindere la 
23 °C 

900 N/mm2 EN ISO 527-1 

• rezilienta Charpy la 23 °C 83 kJ/m2 EN ISO 179-1/1eA 
• rezilienta Charpy la -40 °C 13 kJ/m2 EN ISO 179-1/1eA 
• duritatea Shore (132N) 37 MPa EN ISO 2039-1 
• temp de topire a cristalului 130 °C DIN 51007 
• coeficient de dilatare termica 0,15 ÷ 0,20 mm/mK DIN 53752 
• conductivitate termica la 23 °C 0,38 W/mK EN 12664 
• absorbtia apei la 23 °C 0,01÷ 0,04 % EN ISO 62 
• culoare – negru intens 9005 - RAL 

 

Dimensiuni 
constructive: 

• conform EN 1555-3:2010+A1:2012; 
• schita, dimensiunile si descrierea fiecarui fiting se regasesc in fisa tehnica 
corespunzatoare (vezi fise tehnice atasate). 
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Durata estimata de 
viata: 

• minim 50 de ani; 

Temperatura de lucru 
pentru PE 100: 

• - 50°C ÷ +60°C; 

Temperatura de 
sudura: 

• dictata de metoda de imbinare: 
- pentru sudura prin electrofuziune -10°C ÷ +45°C; 
- pentru sudura cap la cap +5°C ÷ +45°C. 

Marcare: • pe fiecare fiting de electrofuziune este aplicata o eticheta care cuprinde: 
- cod de bare pentru sudura; 
- cod de bare pentru trasabilitate; 
- dimensiuni fiting; 
- grosimea de perete a tevii recomandate pentru sudura fitingului; 
- tensiunea de sudura; 
- timpul de sudura; 
- timpul de racire. 

• pe fiecare fiting este marcat: 
- sigla producator; 
- dimensiune produs; 
- material; 
- SDR; 
- batch no (data productiei). 

• fiecare fiting este insotit de o eticheta pe care sunt inscriptionate: 
- denumire si sigla producator; 
- tara de origine; 
- denumire, cod si dimensiune produs; 
- material: PE100; 
- SDR 11; 
- cantitate; 
- batch no (data ambalarii); 
- tipul de fluid acceptat; 
- presiunea nominala; 
- standarde de fabricatie; 
- tabel cu datele de sudura (tensiune sudura si timp de sudura in functie de 

temperatura mediului (numai pentru fiting de electrofuziune); 
- cod de bare de bare pentru sudura (date sudura) (numai pentru fiting de 

electrofuziune); 
- cod de bare de trasabilitate (numai pentru fiting de electrofuziune); 
- cod de bare EAN; 
- cod QR – informatii aditionale produs; 
- schita produsului; 
- pagina de internet a producatorului. 

Standarde de 
referinta: 

• EN 1555-1; 
• EN 1555-2; 
• EN 1555-3; 
• EN 12201-3; 

Garantie: • 3 ani (vezi fisier de garantie atasat); 
Ambalare si livrare: • fitingurile sunt livrate cu urmatoarele documente: 

- Aviz de insotire; 
- Certificat de calitate; 
- Declaratie de conformitate; 
- Certificat de garantie; 
- Fisa tehnica de securitate, transport si depozitare. 

• fitingurile sunt livrate ambalate in cutii din carton; 
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• cutiile din carton sunt in conformitate cu DIN EN 13427; 
• fiecare fiting este ambalat individual in pungi din plastic; 
• pe fiecare cutie / punga sunt inscrise: 

- denumire si sigla producator; 
- tara de origine; 
- denumire, cod si dimensiune produs; 
- material; 
- SDR; 
- cantitate; 
- batch no (data ambalarii); 
- tipul de fluid acceptat; 
- presiunea nominala; 
- standarde de fabricatie; 
- tabel cu datele de sudura (tensiune sudura si timp de sudura in functie de 

temperatura mediului (doar pe punga din plastic si numai pentru fiting de 
electrofuziune); 

- cod de bare de bare pentru sudura (date sudura) (doar pe punga din plastic si 
numai pentru fiting de electrofuziune); 

- cod de bare de trasabilitate (doar pe punga din plastic si numai pentru fiting de 
electrofuziune); 

- cod de bare EAN; 
- cod QR – informatii aditionale produs; 
- schita produsului; 
- pagina de internet a producatorului. 

Transport si 
depozitare: 
(vezi fisier Fisa 
tehnica de securitate 
atasat) 

• fitingurile trebuie intotdeauna incărcate şi descărcate cu o deosebită atenţie, pentru 
a se evita lovirea amabalajelor fitingurilor şi implicit afectarea calităţii fitingurilor. 
• fitingurile trebuie să fie depozitate pe suprafeţe plane, lipsite de materiale dure (cum 
ar fi pietrele), fără colţuri ascuţite sau muchii tăioase. Incăperile folosite pentru 
depozitarea fitingurilor trebuie să corespundă reglementărilor de protecţie contra 
incendiilor a clădirilor, iar instalaţiile electrice trebuie să fie conforme cu 
reglementările în vigoare. 
• fitingurile trebuie să fie depozitate şi transportate astfel încât să se evite 
contaminarea fitingurilor cu pământ, noroi, nisip, pietre, apă, uleiuri, produse chimice, 
solventi, alte lichide, excremente de animale. Influenţa condiţiilor atmosferice 
deosebite (soare, vânt, ploaie, ninsoare, praf excesiv, inundaţii, etc.) asupra zonei de 
depozitarea a fitingurilor trebuie redusă la minim. Astfel fitingurile protejate de 
acţiunea directă a razelor solare, şi păstrate în condiţiile descrise mai sus, în 
ambalajele individuale originale, nedesfăcute, pot fi depozitate până la 10 ani, în 
cazul în care temperatura ambiantă nu depaşeşte 50ºC, pe toată durata de 
depozitare, fara sa isi modifice proprietatile fizico-chimice. Durata de depozitare se 
consideră de la data de producţie. 

Rezistenta electrica 
(numai pentru fiting 
de electrofuziune): 

• complet inglobata in fiting; 
• suprafata de sudura este neteda, fara asperitati, impiedicand contaminarea zonei 
de imbinare; 
• dispunere speciala a spirelor pentru asigurarea unei incalziri uniforme pe toata 
suprafata de sudura. 

Borne conectare 
(numai pentru fiting 
de electrofuziune): 

• Ø 4mm, avand invelis izolator, sau ingropati in materialul fitingului; 

Tensiunea de sudura 
(numai pentru fiting 
de electrofuziune): 

• 40 V; 

Echipament de • toate fitingurile pot fi sudate cu un singur echipament de sudura prin electrofuziune; 
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sudura (numai pentru 
fiting de 
electrofuziune) 
Martori sudura (numai 
pentru fiting de 
electrofuziune): 

• unul sau doi martori de sudura (un martor pentru fiecare zona de sudura), cu 
deplasare limitata (ies doar 3 mm), pentru a nu permite scurgerea materialului topit in 
exterior si implicit pierderea presiunii interne de sudura. 

Tipuri de fitinguri de 
electrofuziune: 

• mufa electrofuziune; 
• reductie electrofuziune; 
• cot electrofuziune (45°; 90°); 
• teu egal electrofuziune; 
• teu redus electrofuziune; 
• dop electrofuziune; 
• sa bransament electrofuziune; 
• sa reparatie electrofuziune; 
• sa ranforsare electrofuziune; 
• teu bransament autoperforant electrofuziune. 

Mufe si reductii 
electrofuziune: 

• toate mufele si reductiile de electrofuziune, pana la diametrul d63 mm, au cleme de 
fixare integrate; 

Teuri si sei de 
bransament 
electrofuziune: 

• teurile si seile de bransament pana la diametrul d250 inclusiv se furnizeaza cu 
colier de fixare integrat; 
• teurile si seile de bransament de la diametrul d280 inclusiv se furnizeaza fara colier 
de fixare si se instaleaza cu ajutorul echipamentului de fixare Topload, compatibil cu 
gama de teuri si sei Georg Fischer. 

Teu bransament 
electrofuziune: 

• include preducea pentru perforare sub presiune; 
• nu rezulta span la procesul de perforare; 
• dopul din PE ramane in preducea dupa perforare; 
• etansare dupa retragerea preducelei la maxim si montarea capacului filetat; 
• in cazuri speciale se poate suda un dop prin electrofuziune in locul capacului filetat; 
• preduceau asigura prin constructie oprirea inaintarii dupa ce s-a realizat perforarea. 
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