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BÄSTA KUND
Tack för att Ni valde att köpa produkter från vårt sortiment. 

Denna manual kommer hjälpa Er med början av användningen av Er nya muffsvetsmaskin och alla  
dess funktioner. Ni kommer att hitta hjälp och förslag så att Ni kan använda maskinen säkert och korrekt.

Vi rekommenderar att Ni sparar manualen för framtida konsulteringar eller för nya användare.

Var god och kom ihåg att detta är en avancerad maskin och bör inte skötas av någon annan än en 
certifierad svetstekniker.
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MASKINBESKRIVNING
PF25, PF63, PF125 muffsvetsmaskiner är verktyg 
inom manuell utrustning med värmeytor för svets- 
ning av rör och rördelar i termoplaster. TF-serien är 
svetsmaskiner med fast temperatur. TE-serien är 
svetsmaskiner som ger möjlighet att bestämma 
temperaturen efter önskan. Maskinerna är utvecklade 
för att arbeta med material som Polyeten (PP), 
Polypropen (PP, PP-R) och Polyvinyldifluorid (PVDF).

INSTRUKTIONER
Se till att strömuttagets styrka är den samma som 
anges på maskinens bricka.

Tillbehör för användning av muffsvetsmaskinen:

A. Ben passande för svetsning på golv

B. Bordsfäste passande för svetsning på bord

C. Platta (alternativ till A)

Fäst önskat tillbehör på svetsmaskinen.

Fäst adaptersetet efter passande storlek.

Notera! Ytorna på adaptrarna måste hållas rena 
hela tiden.

Spänn fast adaptrarna ordentligt på svetsmaskinen 
så att rätt temperatur för svetsningen uppnås:

A. Insexnyckel

B. Spännverktyg

Koppla in strömuttag.

TF-modell

• Lamporna C & D tänds samtidigt

• C - Gul lampa (strömtillförsel)

• D - Grön lampa (temperaturen)

TF-modellerna uppnår den 
förinställda temperaturen 260 °C.

Den gröna lampan D börjar blinka 10-15 minuter 
efter svetsmaskinen startats (eller när den uppnått 
den rätta temperaturen).

Alla Ritmos maskiner är förinställda att nå 260°C. 

Kontrollera så att adaptrarna passar med de rör 
eller rördelar som ska svetsas. Använd även en 
digital termometer för att kontrollera temperaturen. 

Markera hur djupt röret ska träs in i kopplingen.

När den önskade temperaturen har nåtts, för in 
röret och kopplingen i adaptrarna för uppvärmning. 
Rotera dem inte.

Vänta tills den bestämda tiden av röret och 
kopplingen har löpt ut.

Avlägsna röret och kopplingen från adaptrarna 
samtidigt och för omedelbart ihop röret med 
kopplingen till den bestämda längden. Rotera inte 
någon av delarna när de förs samman.

När arbetet är färdigt, koppla ur maskinen och 
rengör adaptrarna. Dessa måste rengöras under 
arbetstemperatur, 
vilket med för en väldigt stor risk för brännskador. 

VARNING! Se till att bära skyddshandskar när 
adaptrarna ska rengöras.

C D

BA C
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Låt maskinen svalna efter hand. Använd inte vatten 
eller liknande för att kyla ner maskinen.

Förvara maskinen i ett torrt utrymme där endast 
behöriga har tillträde.

Rekommendationer för optimalt svetsresultat. Ta 
god tid till att förbereda röret.

Kapa ändarna på rören som ska användas i 
rätt vinkel genom att använda passande och 
rekommenderade verktyg.

Rengör försiktigt och noggrant utsidan av röret 
och insidan av kopplingen, där skarven kommer att 
bildas. Använd en ren duk eller papper.

Se över skicket på adaptrarna då och då mellan 
svetsningarna.

Utsätt inte adaptrarnas yta för lösningsmedel då 
det kan skada teflonytan.

Vänta tills skarven är grundligt nedkyld innan den 
utsätts för någon fysisk påfrestning.

Se till att svetsen har jämna och rena kanter runt 
hela delen.

För att kunna byta ut varma adaptrar så måste 
användaren använda sig av värmeskyddande 
handskar.

Skulle det saknas någon information i denna manual 
så använd instruktionerna från rörtillverkarna, 
speciellt när det gäller temperaturer, tid, tryck, 
vulststorleken och kompabilitet med andra material. 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Denna utrustning får bara användas enligt 
instruktionerna som anges i denna manual. Allt 
annat bruk anses vara inkorrekt och förbjudet då 
detta kan orsaka skador på maskinen, användaren, 
objekt eller tredje part.

Alla förordningar gällande hälsa och säkerhet 
angående arbetsplatsen måste följas vid alla 
tillfällen.

Före användning av maskinen måste personalen 
utbildas och få olycksförebyggande information.

Nedan instruktionerna gäller för svetsens komponenter.

Strömförsörjning
Se till att strömkällan är lämplig för maskinen. 
Använd inte en strömkälla som utger strömspikar 
eller strömfall. Använd strömkällor eller generatorer 
utrustade med spänningsstabilisatorer. Se till så att 
uttaget eller generatorn som maskinen är kopplad 
till under arbetet har en jordfelsbrytare med hög 
känslighet (I∆=30mA) och är jordad.

Elektricitet
Maskinen är designad och tillverkad enligt 
föreskrifter och utrustade med alla nödvändiga 
säkerhetsanordningar. Maskiner som drivs av 
ström kan fortfarande utgöra en fara på grund 
av elektricitetens natur som energi (ex risken för 
elektriska stötar). Utsätt inte maskinen och 
dess elektriska kablar för regn, kemikalier eller 
fysisk belastning. Se till att endast använda torra 
komponenter vid svetsning, att händerna inte är 
fuktiga och att arbetsplatsen är torr.

Undvik brännskador
Rör inte adaptrarna, metalldelarna eller plast-
delarna i närheten av svetsområdet under 
uppvärmning, svetsning eller nedkylning då dessa 
delar når väldigt höga temperaturer. Använd 
maskinen med stor försiktighet. Bär värme-
skyddande handskar och kläder för att undvika 
brännskador.
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Arbetsplatsen

Se till att arbetsplatsen är stängd för obehöriga 
människor. Arbetsplatsen måste vara ren, ordentligt 
ventilerad och väl upplyst. Där får inte finnas några 
gaser, ångor eller lättantändliga material i närheten, 
så som lösningsmedel, oljor eller färg. Dessa kan 
utgöra en brandrisk. Håll värmekänsliga objekt på 
avstånd från svetsen. Vid arbetsplatser som är 
trånga och obekväma så måste en handledare vara 
närvarande för assistering av användaren 
vid behov.

Drift och underhåll 
Se till att alla komponenter är hela innan användande. 
Ersätt kablar eller komponenter så fort de har blivit 
slitna.

Reparation av maskinen får enbart ske av en 
auktoriserad mekaniker eller specialutbildad. 
Använd endast av originaldelar. Demontering av 
maskinen medför risker för elchocker. Inga 
förändringar eller modifieringar av maskinen får ske.

Närvaro av ansvarig
Den ansvarige för maskinen måste alltid närvara vid 
alla moment.

Svetsa endast oanvända rör
Svetsa inte rör som innehåller eller har innehållit 
substanser som kan vid upphettning generera 
explosiva gaser eller giftiga ångor skadliga för 
människan.

Support
Positionera svetsen genom att endast använda de 
stöd som följer med för support.

Hantering av kablar
Koppla aldrig ur stickproppar, uttag, kopplingar eller 
flytta maskinen genom att dra i elkablarna.

Kom ihåg att alltid koppla ur svetsen efter 
användning.

Maskinen får inte användas i utrymmen där det 
finns risk för explosioner eller bränder. Enbart 
specialtillverkade maskiner för sådana 
omständigheter får användas.

Tillverkaren och återförsäljaren är inte ansvariga för 
personliga åkommor eller skador på fastigheter ut 
ifrån inkorrekt bruk av maskinen.

PROBLEM

Varning
Skulle det inträffa ett fel på maskinen inom 
garantitiden, kontakta GPA för hjälp och reparation. 
Skulle reparation utföras på maskinen utav en 
ickeauktoriserad person bryts garantin direkt.

Felsökningar
Problem 1

Svetsen värms inte upp (båda lamporna är släckta)

Orsak Ingen strömtillförsel

Lösning Se till att stickproppen sitter 
ordentligt i uttaget

Se till att strömkabeln inte är 
skadad, speciellt vid förstärkningen 
vid handtaget. Byt ut kabeln ifall 
den är sliten

Kontrollera kontinuiteten i det 
elektriska systemet. kontrollera att 
skruvarna på kopplingsplinten inuti 
handtaget är ordentligt åtdragna

Problem 2
Svetsen värms inte upp (trots att lamporna lyser)

Orsak 1 Defekt termostat

Lösning Ersätt termostaten

Orsak 2 Defekt uppvärmningselement

Lösning Ersätt svetsenheten

Problem 3

Svetsen värms inte upp (gröna lampan är 
släckt) eller temperaturen går ej att reglera

Orsak  Defekt termostat

Lösning Ersätt termostaten

Orsak Defekt värmeelement

Lösning Ersätt svetsenheten

Problem 4
Värmeelementet värms upp och når önskad 
temperatur men en eller ingen lampa lyser

Orsak  Defekta lampor

Lösning  Ersätt lamporna

Problem 5
Gröna lampan lyser konstant, värmeelementet 
går inte att styra

Orsak  Defekt termostat

Lösning  Ersätt termostaten
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STANDARDUTRUSTNING, TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
Standardutrustning: Basenheten muffsvetsmaskin, benstöd, bordsstöd (valbar för R25), insexnyckel 
passande för adaptrarna, skruvar för adaptrarna och manual. 

Tillval: Metallåda, adaptrar, plattstöd och värmeskyddande handskar.

Artikelnummer för adaptrar

Artikelnummer för tillbehör 

Typ A Typ B

Ø 16 - 95302120

Ø 20 95301180 95302180

Ø 25 95301240 95302240

Ø 32 95301300 95302300

Ø 40 95301360 95302360

Ø 50 95301420 95302420

Ø 63 95301480 95302480

Ø 75 95301540 95302540

Ø 90 95301600 95302600

Ø 110 95301660 95302660

Ø 125 95301720 95302720

Typ BTyp A

Tillbehör Artikelnummer 

Värmeskyddande handskar 33500000

Rörsax C2 Ac Ø 0 ÷ 42 mm 98315016

Rörsax C3 Ac Ø 0 ÷ 75 mm 98330016

Rörsax CD Ø 0 ÷ 51 mm 98320013

Rörkap T1 Ø 6 ÷ 64 mm 98125016

Rörkap TU/75 Ø 50 ÷ 76 mm 98130000

Rörkap TU/140 Ø 50 ÷ 140 mm 98170000

Digital termometer 98780000
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TILLVERKARENS KONFORMITETSINTYG 

Ritmo S.p.A. klargör att följande svetsmaskin tillverkad av företaget. Modeller PF25, PF63, PF125 serier TF & 
TE muffsvetsmaskiner följer standarder och förordningar med dess juridiska värden:

2006/42/CE

2014/30/UE

2014/35/UE

UNI EN ISO 12100

CEI 44-5

Intyget är ogiltigt om någon modifiering av maskinen skulle ske utan tillstånd från återförsäljaren eller 
auktoriserad reparatör.

SVETSTABELL
Svetsparametrar för muffsvetsning av PVDF 
enligt DVS 2207-15

Svetsparametrar för muffsvetsning av PP enligt 
DVS 2207-11

Ytter- 
diameter 

mm

Upp-
värm-

ningstid 
SDR11

Upp-
värm-

ningstid 
SDR17,6

Omställ-
ningstid 

sek

Kyltid
fixerad

sek

Kyltid
totalt
min

16 5 Ej möjligt 4 6 2

20 5 Ej möjligt 4 6 2

25 7 Ej möjligt 4 10 2

32 8 Ej möjligt 6 10 4

40 12 Ej möjligt 6 20 4

50 18 Ej möjligt 6 20 4

63 24 10 8 30 6

75 30 15 8 30 6

90 40 22 8 40 6

110 50 30 10 50 8

125 60 35 10 60 8

Ytter- 
diameter 

mm

Uppvärm-
ningstid 
SDR21

Omställ-
ningstid  

sek

Kyltid
fixerad

sek

Kyltid
totalt
min

16 4 4 6 2

20 6 4 6 2

25 8 4 6 2

32 10 4 12 4

40 12 4 12 4

50 18 4 12 4

63 20 6 18 6

75 22 6 18 6

90 25 6 18 6

110 30 6 24 8

Svetsparametrar för muffsvetsning av PE enligt 
DVS 2207-1

Ytter- 
diameter 

mm

Upp-
värm-

ningstid 
SDR11

Upp-
värm-

ningstid 
SDR17

Omställ-
ningstid 

sek

Kyltid
fixerad

sek

Kyltid
totalt
min

16 5 Ej möjligt 4 6 2

20 5 Ej möjligt 4 6 2

25 7 Ej möjligt 4 10 2

32 8 Ej möjligt 6 10 4

40 12 Ej möjligt 6 20 4

50 18 Ej möjligt 6 20 4

63 24 Ej möjligt 8 30 6

75 30 18 8 30 6

90 40 26 8 40 6

110 50 36 10 50 8

125 60 46 10 60 8

Dimension för fasning av rör samt insticksdjup

Ytterdiameter d
mm

Fasning av rörände (B) 15˚ Insticksdjup i 
mm

16

2 mm

13

20 14

25 16

32 18

40 20

50 23

63

3 mm

27

75 31

90 35

110 41

125 46
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Varning! Tillverkaren förhåller sig rätten att ändra teknisk specifikation och information

R 25 R 63 R 125 Q

Strömförsörjning 230V 50-60Hz 1-fas (*110V 50-60 Hz 
1-fas)

230V 50-60Hz 1-fas (*110V 50-60 Hz 
1-fas)

230V 50-60Hz 1-fas (*110V 50-60 Hz 
1-fas)

Märkeffekt (W) 500 800 1400

Uppvärmningstid ~ 15 min ~ 15 min ~ 15 min

IP skydd IP34 IP24 IP24

Vikt (kg) 1,44 1,82 3,16

Dimensioner (mm) 320x115x50 360x175x50 395x175x50
Temperatursinställ-

ningar 260°C (±5%) 260°C (±5%) 260°C (±5%)

Svetsbara material PE-HD, PP, PP-R, PVDF PE-HD, PP, PP-R, PVDF PE-HD, PP, PP-R, PVDF
Dimensionsområde 

(mm) Max Ø25 Max Ø63 Max Ø125

Omgivningstemperatur -5 - +40°C -5 - +40°C -5 - +40°C
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Vi erbjuder kurser i svetsteknik samt certifierande kurser  
enligt EWF 581-01. För mer information gpa.se/academy

1. Skrapa och fasa röret med 
avsett kalibreringsverktyg 

2. Märk ut insticksdjup på röret, 
se tabellvärde

3. Tvätta med avsedd 
rengöringsvätska, låt avdunsta

4. Kontrollera temperaturen 5. Pressa rör och rördel mot 
svetskopparna

6. När rör och rördel är i korrekt 
position startar uppvärmningstiden 

7. Efter uppvärmningstiden  
avlägsna delarna och pressa dem 
samman utan vridning, max  
tillåten omställningstid se tabell

8. I början av kyltiden ska rör 
och rördel hållas fixerat, för 
att undvika separation, för 
fixeringstid se tabell

9. Efter att kyltiden har passerats 
kan belastning ske i form av 
fortsatt installationsarbete. För full 
trycksättning krävs att materialet har 
svalnat till omgivande temperatur 

Kontrollera att rördel och svetskoppar är avsedda för varandra, för rördelar från AGRU ska svetskoppar av 
typ B användas.  

SAMMANFOGNINGSMETODER  
Montageanvisning PF-RI



PLASTSVETNING I VÄRLDSKLASS

STUM-, MUFF- OCH ELMUFFSVETSNING 
Detta är flaggskeppet bland våra kurser och det 
självklara valet för dig som vill möta framtidens 
kravställning på dig som plastsvetsare.

Kursen är tre dagar och består av teoripass 
varvat med praktiska övningar. Allt sker enligt 
utbildningsplanen i EWF 581-01 och utbildningen 
är tredjepartsgranskad av RISE. 

CERTIFIERANDE SVETSKURS HOS GPA
Kursen omfattar metoderna stumsvetsning, 
muffsvetsning, elmuffsvetsning och tar tre dagar. 
Under dessa tre dagar varvas teori med praktik 
och tillsammans med erfarna kursledare ger 
vi dig de kunskaper du behöver för att svetsa 
plastledningar för alla applikationer. Denna 
kurs är den högsta utbildning du kan gå som 
plastsvetsare i Sverige och ger ett EWF-certifikat 
utfärdat av Svetskommissionen.

GRUNDKURS 
Denna kurs riktar sig till dig som vill ha grund-
läggande kunskaper i vad som krävs för att svetsa 
med metoderna stumsvets och elmuffsvets. 
Kursen är en heldag och kan enkelt göras på plats 
hos er.

KURSINNEHÅLL
Kurserna består av en teoretisk och en praktiskdel. 

Den teoretiska delen behandlar

• Materiallära

• Standarder, regler och normer

• Föreskrifter för rörläggning och återfyllning

• Materialkontroll och hantering

• De olika svetsmetoderna

• Kvalitetskontroll

• Svetstabeller och dokumentation av arbetet

• Checklistor, säkerhet och hälsa 

I den praktiska delen av kurserna får du träning i

• Respektive svetstekniker

• Preparering av svetsämnen

• Hur du hanterar, kontrollerar och verifierar 
svetsutrustningen

• Hur du dokumenterar arbetet

• Kvalitetskontroll av utförd svets

• Hur man förebygger och rättar fel

Kursernas innehåll, utbildare, kursmaterial och 
övningsmaskiner granskas kontinuerligt av 
Svetskommissionen för att garantera att de håller 
hög, internationell klass.

Kontakta Rasmus Wickman Karlsson på 0431-44 58 15 eller via raka@gpa.se för 
mer information och förslag på kurser specialanpassade till ditt företag

På vårt huvudkontor i Hjärnarp håller vi regel- 
bundet kund- och företagsanpassade utbildningar 
inom termoplast, materiallära och sammanfognings- 
metoder. GPAs ambition är att sprida kunskap för 
optimalt material- och produktval samt säkrare 
installationer. 

gpa.se



HUVUDKONTOR

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
Telefon: +46 (0)431-44 58 00
E-post: info@gpa.se

SÄLJKONTOR GÖTEBORG

Sallarängsgatan 3
SE-431 37 Mölndal

SÄLJKONTOR STOCKHOLM

Gustav III:s Boulevard 26
SE-169 73 Solna

SÄLJKONTOR GÄVLE

Nobelvägen 2
SE-802 67 Gävle


