
 

 

FISA TEHNICA  
 

DERULATOR TEAVA 

 

Cod intern : NEODRL 

1. DESCRIERE SI UTILIZARE  

     Derulatorul pentru țevile de încălzire prin pardoseală ușurează munca 

instalatorului în timpul fixării țevilor de încălzire în izolație. Acesta 

sporește confortul, eficiența și mobilitatea instalatorului. Un colac de 

țeavă este plasat pe derulator, care se derulează în mod automat în timp 

ce sunt așezate segmentele ulterioare ale instalației. 

     Derulatorul este realizat din oțel de înaltă calitate și secțiuni zincate. 

Prin urmare, derulatorul este durabil și asigură mulți ani de funcționare, 

fără a fi necesară întreținerea.  În plus, datorită utilizării șuruburilor 

tubulare, asamblarea și dezasamblarea echipamentelor este rapidă și 

ușoară. Derulatorul are o amprentă mică atunci când este asamblat. 

Asamblarea este rapidă și ușoară. Este nevoie doar de câțiva pași de 

bază și nu este necesară utilizarea de instrumente suplimentare. 

2. CARACTERISTICI TEHNICE  

2.1 Specificații tehnice   

Diametrul țevii: 10 – 32 mm 

Greutatea maximă recomandată a colacului: 80 kg 

 

Înălțimea maximă a colacului de țeavă : 660mm 

Diametrul exterior maxim (lungimea maximă a brațelor după desfacere): 1140 mm 



 

 

 

 

 

3. MONTAJUL DERULATORULUI  

 

Pasul 1: Desfacerea 
picioarelor 

Pasul 2: Desfacerea brațelor Pasul 3: Instalarea 

opritoarelor verticale 

 
 

  
După despachetarea derulatorului, 

desfaceți picioarele astfel încât unghiurile 

dintre ele să fie egale.  

Desfaceți brațul derulatorului în funcție 

de cât de tare o permite opritorul din 

știftul basculant al derulatorului. 

Montați opritoarele verticale ale 

colacului de țeavă pe brațele 

derulatorului. 

 

 

Pasul 4: Instalarea 

opritoarelor verticale 

Pasul 5: Instalarea 

opritoarelor orizontale 

  

Plasați colacul de țeavă pe derulator. 

Apăsați colacul cu opritoarele verticale și 

strângeți opritoarele de brațele 

derulatorului. 

Așezați opritoarele orizontale pentru 

apăsarea colacului de țeavă din partea 

de sus. În funcție de grosimea colacului, 

montați-l cu presarea țevii dinspre 

partea de sus sau dinspre partea de jos.  

2.2 Principiu de lucru   

      Așezați colacul de țeavă de încălzire prin pardoseală pe derulator. Țeava se va derula în mod automat în 

timp ce sunt așezate segmentele ulterioare ale instalației. 

     Utilizarea derulatorului face posibile următoarele: 

• Instalatorul nu trebuie să ridice colacul de țeavă în timp ce instalează țeava de încălzire prin 

pardoseală. 

• Instalarea țevii de încălzire prin pardoseală poate fi efectuată de către o singură persoană. 



 

 

• Țeava de încălzire prin pardoseală așezată pe derulator nu este afectată de rupere sau încâlcire 

 

4. AVANTAJE  

• materiale de calitate superioară. 

• manoperă de înaltă calitate, controlată în mod constant, 

• instalare rapidă și ușoară, 

 

5. TERMEN DE GARANTIE  

     Termenul de garanție este de 24 luni de la data livrării, daca clientul/utilizatorul respecta integral regulile 

de transport instalare si utilizare. 

 

 

 

 

 

 

 


