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FOAIA PRODUSULUI 

MANŞOANE DE LEGĂTURĂ 
TERMOCONTRACTABILE 

 

Manşonul de legătură Termogum este un  manşon 
termocontractabil din material reticulat care este folosit 
pentru refacerea mantalei de protecţie a ţevilor preizolate 
şi crearea unui ansamblu etanş de conectare a 
segmentelor conductelor în cadrul tehnologiei preizolate. 

Manşonul de legătură poate fi achiziţionat şi din material 
care nu este folosit pentru formarea reţelelor. 

Caracteristicile manşonului: 

 Tip foarte robust de materialul ales pentru producţia de HDPE de Termogum, în 
scopul de a creşte puterea a articulaţiilor echipelor şi pentru a asigura viata lunga a 
reţelei de încălzire; 

 Articulaţiilor inovatoare, uşor de instalat şi de sigure sunt fabricate în conformitate cu 
EN-253 şi sunt compatibile cu toate conductele standard de ecranate făcute în 
conformitate cu prezentul standard; 

 Toate manşoanele îndeplinesc cerinţele de testare în lăzi în conformitate cu norma 
EN-489; 

 Memorarea formei polietilenă reticulată şi forţă comună de prindere pe conducta 
carcasa creează un strânse şi durabile exterioare conectori Huse de cartografiere 
conducte preizolate; 

 Materialul reticulat oferă rezistenţă mecanică ridicată şi rezistenţă la rupere si 
abraziune; 

 Materialul flexibil şi modul patentat de a face articulaţiilor pentru stres cuplaje 
rezistenţă şi a schimbărilor de temperatură asociate cu modificări ale factorilor de 
transmisie; 

 La sfârşitul a articulaţiilor pentru o distanţă de 100 mm cu un strat suplimentar de 
adeziv izolare inovatoare, care permanent se leagă, bastoane şi garnituri de 
conectare articulaţiilor şi ţeava exterioară carcasa;; 

 Capetele manşonului pe o distanţă de 100 mm posedă un strat suplimentar de izolare 
dat de adezivul inovator care leagă durabil, lipeşte şi etanşează conexiunea dintre 
manşon şi mantaua de protecţie a ţevii; 

 Capetele manşonului sunt realizate sub forma unui arc convex, care este foarte 
benefic pentru etanşarea rosturilor prin reducerea forţelor care acţionează asupra 
manşonului în sol;  
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 Aplicarea manşonului de legătură Termogum nu necesită fixarea benzilor de fixare pe 
capetele manşonului de legătură, deoarece manşonul în sine asigură etanşeitatea 
racordului datorită forţei de apăsare pe ţeava de protecţie, materialului foarte 
rezistent şi formei corespunzătoare a capetelor manşonului de legătură.; 

 Manşonul este de asemenea, disponibil în versiunea fără adeziv termo-fuzibil sau cu 
adeziv şi masă butilo-cauciucată.  

 

Fiecare manşon este echipat cu: 

 Un dop de aerisire; 

 Două dopuri pentru sudarea cu manşonul care închid ansamblul de conectare  

 Instrucţiunea de montare a manşonului; 

 Opţional un plasture care protejează suplimentar locul de sudare a dopului cu manşonul  de 
asemenea, în versiunea întărită cu ajutorul fibrelor de sticlă; 

 Posibilitatea de livrare a întregului set de conectare care cuprinde şi spuma PUR. 

 

Denumirea de catalog a manşoanelor de legătură 

Diametrul conductei preizolate de 
protecţie (mm) Manşon de legătură pentru 

crearea reţelelor 
Manşon de legătură care este 

folosită în afara reţelelor 

TMS-90 TM-90 90 

TMS-110 TM-110 110 

TMS-125 TM-125 125 

TMS-140 TM-140 140 

TMS-160 TM-160 160 

TMS-200 TM-200 200 

TMS-225 TM-225 225 

TMS-250 TM-250 250 

TMS-315 TM-315 315 

TMS-400 TM-400 400 

 

Calitatea adezivului termo-fuzibil este scoasă în evidenţă în primul rând datorită rezistenţei 
acestuia la desprindere prin păstrarea flexibilităţii sudurii. Termogum a elaborat o reţetă 
inovatoare pentru adeziv care permite obţinerea unui adeziv cu caracteristici foarte bune. 
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Calitatea manşoanelor reticulate Termogum 

Calitatea manşoanelor reticulate Termogum este confirmată de testele conexiunii preizolate 
cu acest manşon în conformitate cu norma PN-EN 489:2009. În continuare sunt prezentate 
rezultatele testelor conexiunii cu manşonul reticulat Termogum. 

Condiţiile de realizare a testelor: 
Cerinţe în 

conformitate cu PN-EN 
489:2009 

Încălzirea 
preliminară 

înainte de testare 

Temperatura conductei,    C 120 ± 2 120 ± 2 

Timpul de încălzire, h 24 24 

Testul în lada cu 
nisip 

Dimensiunile externe ale lăzii cu nisip, m 1,8 x 1,0 x 1,8 
În conformitate cu 

punctul 5.1.1 

Calitatea nisipului 

Nisip natural uscat în 
aer în funcţie de 

caracteristicile de 
fracţionare 

Calitatea standard a 
nisipului în 

conformitate cu 
punctul 5.1.2 

Temperatura nisipului,    C 23,9 ÷ 24,1 23 ±2 

Umiditatea nisipului, % 0,01 Max 0,5 

Sarcina efectivă dinspre sol, kN/m
2 

(Acoperiţi cu un strat de nisip cu o grosime de în m) 

~18 

1,00 ± 0,05 

18 

1 

Temperatura în interiorul conductei,    C 120 ± 2 120 ± 2 

Deplasare, mm 75,1 75 

Viteza de deplasare în faţă, mm/min. 9,92 ÷ 10,1 10 

Viteza de deplasare în spate, mm/min. 49,9 50 

Numărul de cicluri de deplasare realizat 100 Min 10 

Proba de 
etanşare 

Temperatura apei,    C 22,5 ÷23,2 23 ±2 

Presiunea apei, Kpa 30 30 

Durata testului, h 96 Min 24 

Rezultatele testelor: 
Cerinţe în conformitate cu PN-EN 

489:2009 

Evaluarea vizuală a stării suprafeţei 
externe a probei după ce a fost 
realizat testul cu lada cu nisip 

Nu au fost constatate nici un fel de 
schimbări 

- 

Evaluarea vizuală după tăierea probei 
care a fost supusă testului de 

impermeabilitate. 
Nu s-a observat trecerea apei Nu s-a observat trecerea apei 

  

 


