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Ohutus

Sihtgrupp
Seda toodet võivad kasutada vaid 
spetsialistid.

Eesmärgipärane kasutamine
Elektrikeevitusseadet Geberit ESG 3 tohib 
kasutada ainult keevitamisel:
• elekterkeevismuhvidega Geberit 

ø 40–160 mm koos Geberit PE ja 
Geberit Silent-db20 torude ja liitmikega

• fikseerimispunktiga elektrikeevituslindid 
Geberit ø 50–315 mm koos Geberit PE 
torude ja liitmikega

• termomuhvid Geberit ø 200–315 mm koos 
Geberit PE torude ja liitmikega

Teistsugust või sellest kõrvalekalduvat 
kasutamist loetakse mittenõuetekohaseks. 
Geberit ei vastuta sellest tulenevate kahjude 
eest.
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Peamised ohutusjuhised
• Enne elektrikeevitusseadme 

kasutuselevõttu lugeda läbi kogu 
tööjuhend ja kõik ohutusjuhised ning 
järgida rangelt seal äratoodud juhendeid

• Hoidke tööjuhend koos 
elektrikeevitusseadmega edaspidiseks 
alles

• Pidada kinni riigis kehtivatest 
ohutuseeskirjadest

• Kasutage võrgukaitse juures 
rikkevoolukaitselülitit. Siinkohal tuleb kinni 
pidada riigis kehtivatest eeskirjadest

• Seda seadet saavad kasutada lapsed ja 
isikud, kellel on piiratud füüsilised, 
sensoorsed või vaimsed võimed või kellel 
puuduvad kogemused ja teadmised 
seadme käitamiseks, kui seadet 
kasutatakse järelevalve all või neid enne 
seadme kasutamist juhendatakse ja nad 
kaasnevaid ohte mõistavad. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet 
ilma järelevalveta puhastada ega hooldada 
(standardi EN 60335-1 kohaselt)
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OHT: eluoht elektrilöögi tõttu
• Ärge keevitage niiskeid ja vett sisaldavaid 

torustikke
• Elektrikeevitusseadet ei tohi kasta vette 

või teistesse vedelikesse. Määrdunud 
seadmeid võib puhastada niiske lapiga

• Kaitske elektrikeevitusseadet märja ja 
niiskuse eest

• Ühendage muhvikaabel esmalt 
elekterkeevismuhvi, termomuhvi või 
elektrikeevituslindiga, kui puhtad ja kuivad 
Geberit PE või Geberit Silent-db20 torud 
või liitmikud on sisse pandud

• Ärge avage elektrikeevitusseadet. 
Vahetage defektsed võrgu- ja puldikaablid 
välja Geberit vahetuskaabliga

• Laske defektsed võrgu- ja puldikaablid 
asendada ainult spetsialistil
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HOIATUS: vigastusoht tähelepanematuse 
tõttu
• Kasutage vaid tehniliselt laitmatus korras 

elektrikeevitusseadet
• Asendage kulunud pistikutega 

muhvikaabel ja ühenduskaabel
• Kontrollige elektrikeevitusseadet enne iga 

kasutamist võimalike kahjustuste suhtes
• Ärge jätke elektrikeevitusseadet kasutuse 

ajal järelevalveta. Lapsed ja teised isikud 
hoida seadme kasutamise ajal eemal

• Kasutage elektrikeevitusseadet ainult 
hästi õhutatud ruumides

• Hoidke tööala puhas ja piisavalt õhutatult
• Ärge töötage elektrikeevitusseadet, kui 

olete väsinud või olete tarvitanud alkoholi, 
ravimeid või uimasteid

ETTEVAATUST: tööriista kahjustamine 
oskamatu käsitsemise tõttu
• Elektrikeevitusseadme rikked ja 

kahjustused tuleb lasta volitatud töökojas 
kohe kõrvaldada
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Sümbolite seletus
Tabel 1: Juhendis esinevad sümbolid

Sümbol Tähendus

OHT Juhib tähelepanu ohtlikule olukorrale, mis võib 
põhjustada surma või raskeid kehavigastusi

HOIATUS Juhib tähelepanu võimalikule ohtlikule 
olukorrale, mis võib põhjustada surma või 
raskeid kehavigastusi

ETTEVAATUST Juhib tähelepanu võimalikule ohtlikule 
olukorrale, mis võib põhjustada kergeid või 
keskmise raskusega vigastusi või materiaalseid 
kahjusid

Juhib tähelepanu tähtsale informatsioonile

Juhib tähelepanu sellele, et tuleb teha visuaalne 
kontroll
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Toote kirjeldus

Ehitus
Elektrikeevitusseade Geberit ESG 3 koosneb ja hõlmab järgmist:
• elektrikeevitusseade ja tööjuhend
• pult
• ühendusjuhe
Varustatus võib olenevalt tarnekomplektist varieeruda.

1 Elektrikeevitusseade
2 Võrgukaabel
3 Kaabliga pult
4 E-muhvikaabel elektrikeevitusseadmele Geberit ja fikseerimispunktiga 

elektrikeevituslindid Geberit
5 Termomuhvikaabel termomuhvile Geberit
6 Ühenduskaabel elektrikeevitusseadmele Geberit ja fikseerimispunktiga 

elektrikeevituslindid Geberit
0 
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Funktsioon

Võrgutoite korral toitepinge 230 volti
Elektrikeevitusseadmega Geberit ESG 3 saab 230 voldise 
toitepinge korral keevitada sarnaste elektrikeevitusmuhvide 
Geberit ja fikseerimispunktiga elektrikeevituslintidega Geberit. 
Vahetades muhvikaabli puldikaabli vastu välja, saab keevitada ka 
termomuhvidega Geberit.
Ühtlasi võimaldab elektrikeevitusseade Geberit ESG 3 
jadakeevitust kuni kolme elektrikeevitusmuhviga Geberit või 
elektrikeevituslintidega Geberit. Võimalikud mõõtmed on kirjas 
tagumisel kaanel asuvas tabelis.

Võrgutoite korral toitepinge 115 volti
Toitepingega 115 volti saab keevitada kõikide 
elektrikeevitusmuhvidega Geberit ja fikseerimispunktiga 
elektrikeevituslintidega Geberit.
Ühtlasi võimaldab elektrikeevitusseade Geberit ESG 3 
jadakeevitust kuni kolme elektrikeevitusmuhviga Geberit või 
elektrikeevituslintidega Geberit. Võimalikud mõõtmed on kirjas 
tagumisel kaanel asuvas tabelis.

Elektrigeneraatoriga töötamisel
Elektrigeneraatoriga töötamisel on elektrikeevitusseadmel 
Geberit ESG 3 samasugused funktsioonid nagu võrgutoitel. 
Elektrigeneraatori miinimumvõimsus peab olema vähemalt 
2,5 kilovatti.

Elektrikeevitusseade Geberit ESG 3 on varustatud 
ülepingekaitsega, mis kaitseb seadet ülepinge tõttu 
tekkivate kahjustuste eest.
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Tehnilised andmed

Nimipinge 100–240 V

Võrgusagedus 50–60 Hz

Tarbimisvõimsus 1085–1810 W

Kaitseklass I

Kaitseliik IP55

Toitejuhtme pikkus 4 m

Max keevitusvool 5 A

Keevitustsükkel elektrikeevitusmuhvidega (umbes) 80 s

Keevitustsükkel elektrikeevituslintidega (umbes) 80 s

Keevitustsükkel termomuhvidega (umbes) 7 min

Minimaalne koormustakistus 5

Maksimaalne koormustakistus 68

Kaitse 12,5 A

Töötemperatuur -10 – +50 °C
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Käsitsemine

Elektrikeevitusseadme Geberit ESG 3 
keevitamiseks ettevalmistamine
Eeldused

Elektrikeevitusseade ei ole ühendatud toitepinge.

1 Keerake sämpäärisega kruvi puldi külge kinni ja vabastage 
muhvikaabel

Elektrikeevitusmuhvid Geberit ja elektrikeevituslindid 
Geberit vajavad teistsugust muhvikaablit kui termomuhvid 
Geberit. Ettevalmistamisel veenduge, et muhvikaablid 
oleksid korralikult kinnitatud või vahetage need välja.

2

1
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2 Pange peale sobiv muhvikaabel ja keerake sämpäärisega 

kruvi puldi külge

Tulemus

Elektrikeevitusseade on valmis keevitamiseks.

1
2
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Elektrikeevitusseadme Geberit ESG 3 
ettevalmistamine jadakeevituseks

Sisestage ühenduskaabel nagu joonisel näidatud

Tulemus

Elektrikeevitusmuhvid või elektrikeevituslindid on jadakeevituseks 
ette valmistatud.

Jadakeevituseks tohib omavahel siduda kuni kolm 
elektrikeevitusmuhvi Geberit või elektrikeevituslinti Geberit 

ø 110 mm.
Eri mõõtmetega osadega jadakeevitusel tuleb arvesse võtta 
nende maksimaalset arvu tabelis tagumisel kaanel.
Termomuhve Geberit ei tohi jadakeevitusel kasutada.
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Keevitage elektrikeevitusseadmega 
Geberit ESG 3
Eeldused

• Torud, liitmikud ja keevituskohad on kuivad ja puhtad
• Torud ja liitmikud on valmistatud ette kooskõlas 

elektrikeevitusmuhvide Geberit või termomuhvide Geberit 
paigaldusjuhendiga

• Torupinnad on valmistatud ette kooskõlas fikseerimispunktiga 
elektrikeevituslindi Geberit paigaldusjuhendiga

OHT
Eluoht elektrilöögi tõttu

Ärge keevitage niiskeid ja vett sisaldavaid torustikke
Elektrikeevitustööde korral Niiskes keskkonnas tuleb 
vahele lülitada eraldustrafo
Enne teist keevitust laske elektrikeevitusmuhvil Geberit 
või elektrikeevituslindil Geberit maha jahtuda

HOIATUS
Vigastusoht põletuste tõttu

Ärge puudutage juhet, elektrikeevitusmuhvi, pistikut, 
termomuhvi ja elektrikeevituslinti keevitamise ajal ja 
jahtumisetapis
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1 Ühendage elektrikeevitusseade toitepingega. LED-näidik 
<Võrguühendus>  süttib (vt joonis A kaane tagaküljel).

2 Ühendage muhvikaabel elektrikeevitusmuhviga, 
elektrikeevituslindiga fikseerimispunktile või termomuhviga. 
LED-näidik <Keevitamiseks valmis>  süttib 
(vt joonis B kaane tagaküljel).

3 Vajutage käivitusnuppu. LED-näidik <Keevitamine>  süttib 
ja LED-näidik <Keevitamiseks valmis>  kustub 
(vt joonis C kaane tagaküljel).

ETTEVAATUST
Vale keevitamine

Keevitatav toru hoida keevitamise ajal ja jahtumisetapi 
kestel pingevabana
Vältige toru sisemuses tuuletõmbust

Elektrikeevitusseade Geberit ESG 3 on varustatud 
automaatikaga, mis ühendatud muhvikaabli puhul hoiab ära 
topeltkeevituse.

Keevitamisaeg valitakse automaatselt vastavalt 
keskkonnatemperatuurile.
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4 Keevitus lõpeb pärast u 80 sekundit (termomuhvi korral 
pärast u 7 minutit). LED-näidik <Keevitamine>  kustub ja 
LED-näidik <Keevitamine lõpetatud>  süttib 
(vt joonis D kaane tagaküljel).

Tulemus

Keevitamine on korralikult teostatud.

Keevitamise katkestamiseks vajutage käivitusnuppu. LED-
näidik <Keevitamine>  kustub. Eemaldage muhvipistik. 
LED-näidik <Üldtõrge>  vilgub. Vajutage kolm sekundit 
käivitusnuppu. LED-näidik <Üldtõrge>  kustub.

Uue keevitamise võib ette võtta, kui elektrikeevitusmuhv 
Geberit või fikseerimispunktiga elektrikeevituslint Geberit 
on maha jahtunud.

00:00:03
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2
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Töötõrked
Kui süttib LED-näidik <Üldtõrge>  või LED-näidik <Üldtõrge>  ja 
veel mõni LED-näidik, katkeb keevitamine tõrke tõttu.

Viga Põhjus Abinõud

LED-näidikud 

<Üldtõrge>  ja 
<Võrguühendus>

 süttivad

Liiga madal 
võrgupinge

Lülitage mittevajalikud 
tarbijad välja
Kasutage õige 
väljundpingega 
elektrigeneraatorit (vt 
peatükki 
<Elektrigeneraatoriga 
töötamisel>)

Liiga kõrge 
võrgupinge

Tavavõrgurežiimi korral 
tõmmake võrgupistik 
välja ja võtke ühendust 
elektrienergia 
varustusettevõttega
Elektrigeneraatoriga 
energiavarustuse korral 
jälgige õiget 
väljundpinget
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LED-näidikud 

<Üldtõrge>  ja 
<Keevitamine>  
süttivad

Defektne elektri-
keevitusmuhv 
Geberit, defektne 
fikseerimispunk-
tiga elektrikeevitus-
lint Geberit või 
defektne termom-
uhv Geberit

Tõmmake toitepistik 
välja
Kontrollige visuaalselt 
muhvi kaabli kontakte, 
vajaduse korral 
kuivatage või puhastage 
need
Kasutage uut 
elektrikeevitusmuhvi 
Geberit, uut 
fikseerimispunktiga 
elektrikeevituslinti 
Geberit või uut 
termomuhvi Geberit

Muhvi pistik on 
keevitamise ajal 
eemaldatud

Tõmmake toitepistik 
välja
Vajutage kolm sekundit 
käivitusnuppu
Võtke keevitamine uuesti 
ette jahtunud 
elektrikeevitusmuhviga 
Geberit, jahtunud 
fikseerimispunktiga 
elektrikeevituslindiga 
Geberit või jahtunud 
termomuhviga Geberit

Viga Põhjus Abinõud
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LED-näidikud 

<Üldtõrge>  ja 
<Keevitamine 

lõpetatud>  
süttivad

Elektrikeevitus-
seade on ülekuu-
menenud või on 
töötamisel liiga 
kõrge keskkonna-
temperatuur

Laske elektrikeevitus-
seadmel jahtuda, kuni 
tõrkenäit kustub. Ärge 
ühendage seadet voolu-
võrgust lahti, et ventilaa-
tor saaks töötada
Viige 
elektrikeevitusseade 
otsese päikesevalguse 
eest ära

LED-näidikud 

<Üldtõrge>  ja 
<Keevitamiseks 

valmis>  süttivad

Töötamine liiga 
madalal keskkon-
natemperatuuril

Töötage elektrikeevitus-
seadmega ainult lubatud 
temperatuurivahemikus 
(vt peatükki <Tehnilised 
andmed>)

LED-näidikud 

<Üldtõrge>  , 

<Keevitamine>  
ja <Keevitamiseks 

valmis>  süttivad

Rikkevool 
keevitamisel, nt 
niiskuse tõttu 
elektriühendustes

Tõmmake toitepistik 
välja
Hoidke elektrikeevitus-
seadet, kõiki kaableid ja 
elektrikeevitusmuhve 
Geberit, fikseerimispunk-
tiga elekterkeevituslinte 
Geberit ja termomuhve 
Geberit kuiva ja puhtana

LED-näidikud 
<Keevitamiseks 

valmis>  vilgub ja 

<Üldtõrge>  
süttib

Liiga palju 
jadakeevituskohti

Vähendage 
keevituskohtade arvu 
(järgige tagumisel kaanel 
olevat tabelit)

Viga Põhjus Abinõud

B1159-002 © 07-2016

966.474.00.0 (02)
131



EE

LED-näidik 

<Üldtõrge>  
vilgub

Elektrikeevitus-
seade on defektne

Viige elektrikeevitussea-
de kvalifitseeritud teenin-
duspunkti1)

LED-näidikud 
<Võrguühendus>

, <Keevitamiseks 

valmis> , 
<Keevitamine 

lõpetatud>  
põlevad ja LED-
näidik 

<Üldtõrge>  
vilgub

Muhvipistik on 
kulunud või on 
keevitamisel liiga 
palju katkestusi 
muhvipistiku 
eemaldamise tõttu

Tõmmake toitepistik 
välja
Kontrollige muhvipistikut 
visuaalselt ning vajaduse 
korral asendage 
muhvikaabel või 
ühenduskaabel
Viige 
elektrikeevitusseade 
kvalifitseeritud 
teeninduspunkti1)

1) Küsige kvalifitseeritud teeninduspunktide aadresse firma Geberit 
edasimüüjatelt või vaadake veebilehelt www.geberit.com

Viga Põhjus Abinõud
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Korrashoid

Hoolduseeskirjad

Turvalisuse tagamiseks tuleb tingimata kinni pidada 
järgmistest hooldusintervallidest ja teha hooldustöid.

Intervall Hooldustöö

Regulaarselt 
(enne kasutamist, 
tööpäeva 
alguses)

• Kontrollige visuaalselt, et 
elektrikeevitusseadmel ei oleks väliseid, 
ohutuse seisukohast olulisi puudusi ega 
kahjustusi. Ärge pange kahjustatud 
elektrikeevitusseadet tööle!

• Kontrollige visuaalselt, et võrgukaablil ei 
oleks väliseid, ohutuse seisukohast olulisi 
puudusi ega kahjustusi. Vajaduse korral 
laske elektrikul kahjustatud võrgukaabel 
asendada

• Puhastage elektrikeevitusseadet niiske 
lapiga
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Kasutuselt kõrvaldamine

Komponendid
Käesolev toode vastab direktiivi 2011/65/EL (teatavate ohtlike 
ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes) 
nõuetele.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus

Vastavalt direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmed) nõuetele on elektriseadmete tootjad kohustatud vanad 
seadmed tagasi võtma ja need nõuetekohaselt käibelt kõrvaldama.
Sümbol näitab, et toodet ei tohi suunata jäätmekäitlusesse koos 
olmejäätmetega. Vanad seadmed tuleb asjatundlikuks 
jäätmekäitluseks tagastada otse firmale Geberit.
Vastavate vastuvõtukohtade aadresse võib küsida Geberit'i 
volitatud edasimüüjatelt.
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Vastavus

EÜ-vastavusdeklaratsioon vastab direktiividele 
2004/108/EÜ ja 2006/95/EÜ
Käesolevaga kinnitame, et elektrikeevitusseade Geberit ESG 3 
vastab oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt ning meiepoolselt 
teostuselt asjakohastele olulistele ohutus- ja tervisenõuetele.
Elektrikeevitusseadme mitte-eesmärgipärase kasutamise korral 
või selle ilma meiega kooskõlastamata muutmise korral kaotab 
käesolev deklaratsioon kehtivuse.
Arvesse võetud direktiivid:
• Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ
• Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Rakendatud standardid:
• IEC 82079-1
• EN 55014-1:06+A1:09+A2:11
• EN 55014-2:97+A1:01+A2:08
• EN 60335-1:12
• EN 60335-2-45:12
• EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09
• EN 61000-3-3:13
• EN 61000-6-2:05
• EN 61000-4-13:02+A1:09
• EN 61000-4-28:00+A1:04+A2:09
• EN 62233:08
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Aadress
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona, Šveits

Dokumentatsiooni eest vastutav isik
Werner Trefzer, Produktkommunikation, Geberit International AG, 
CH-8645 Jona, Šveits

21.11.2013, Dr. F. Klaiber, 
tegevdirektor

21.11.2013, G. Taubert, 
standardi/patendi juhataja
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