Системи за пресова
връзка на Viega
Свързани само с предимства за вас.
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Viega. Една идея по-добро!

Семейна традиция. Зад марката Viega стои фамилно
предприятие, което от самото начало поставя най-високи
изисквания към качеството на своята продукция, сервиза,
съблюдаването на сроковете на доставка, а така също и
максималната ориентация към потребителите. На първо
място към себе си. Защото е напълно ясно: в големия
бизнес, за да постигнеш международен успех, е необходимо
нещо повече от добра идея. Поради това от 100 години
компанията се отличава със смелост, стремеж към иновации и пълна отдаденост на работата.
Компетентност плюс разнообразие Сега производствената
гама на Viega включва повече от 16 000 различни артикула.
Това са изделия, които предлагат не само огромен избор,
но и отлично качество. Причината за това е, че Viega обединява най-доброто: прекрасно обучен персонал, найдобри суровини, високотехнологично съвременно производствено оборудване – и всичко това в пет производствени
предприятия в Германия и САЩ.
Систематично и точно Освен това винаги има 17 000 вида
продукти на склад, а благодарение на безупречната
логистична концепция е обезпечена тяхната комплектовка, маркировка, опаковка и изпращане. Системата
работи съвършено, като всяко нещо в компанията Viega.
Взаимодействие има не само при процесите, но и при продуктите. База за това създава технологията на пресоване
– една от многото иновации на Viega. Ярък пример за това
са представените в тази брошура тръбопроводни системи.
Ние сме верни на девиза: Viega. Една идея по-добро!
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Sanpress Inox
Комплексна система
от неръждаема стомана, която определя
стандартите в
жилищните сгради и
в промишлеността.
Страница

Profipress
Многокомпонентна и проверена
система от пресови фитинги за
медни тръби. Практични
решения за всяка област
на приложение.
страница
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Sanpress
Системата
Sanpress ви предлага разнообразни
възможности, благодарение на здравите пресови съединения от червен
месинг с много икономичните тръби от
неръждаема стомана.
Страница
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Комплексната система
на Viega и
безграничните
възможности
Пресовата технология на Viega
Разнообразието от приложения на тръбопроводните
системи на Viega е на практика неограничено. Viega ви
предлага системи за широк спектър инсталации, от тръбопроводи за питейна вода, за газови системи и отоплителни инсталации, както и за различни приложения в
жилищни сгради, до промишлени съоръжения и съдове.

Pexfit Pro
Система от недеформиращи
се полимерни тръби, съчетаваща
удобна за монтаж гъвкавост
и висока надеждност.
Страница
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Глобалната система на Viega
Технология на монтаж
за всякакви приложения
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Приложение
Система

Питейна
вода

Отопление

Profipress
Profipress G

Газ/течно Соларни ин- Промишлегориво
сталации
ност

Корабостроене

Специални
приложения

–
–

–

–

Sanpress

–

Sanpress Inox

–

Sanpress Inox G

–

Prestabo

–

Pexfit Pro

–

–
–
–

–
–

Преглед на възможностите за приложение
Конкретните области на приложение, както и работните температури и налягания могат да се видят основно в техническата документация.

Комплексната система на Viega:
Немско качество. Разнообразните
приложения в практиката изискват комплексни решения – точно
планирани, добре обмислени и с
лесен монтаж. Особено когато се
използват толкова различни материали като мед, червен месинг,
неръждаема стомана и пластмаса.
Всичко това гарантира комплексната система на Viega с всяка
отделна система.
Лесно включване благодарение
на комплексната система
Като водещ производител в областта
на техника за жилищни сгради Viega
предлага технически обосновани и
практични комплексни решения за
сферата на питейната вода, отоплителните и газови системи, както и
решения за санитарна и канализационна техника от една ръка. В този
случай комплексната система на
Viega ви осигуряват значителни предимства, понеже всички компоненти
се съгласуват идеално един с друг.
Металните тръбни системи в мазето
и вертикалните тръби могат да се
свържат например без проблеми с
пластмасовите тръби на етажите. По
такъв начин предимствата на чистата
и здрава метална инсталация се
съчетават оптимално с гъвкавостта
и удобството при монтаж на инсталацията от пластмасови тръби.

Идеално свързване чрез проверената пресова технология на Viega
Основен елемент на системата е
известната по целия свят пресова
технология на Viega с SC-Contur. Тя
свързва надеждно всички монтажни
системи една с друга и винаги гарантира абсолютно икономично комплексно решение. И накрая, като
един от най-успешните доставчици на
системи, Viega определя международните стандарти в техниката за
жилищни сгради. Номенклатурата от

пресови съединения на Viega включва
разнообразни варианти за монтаж и
свързване, включително и на тръби с
големи диаметри. Тя предлага изключително широка гама практични решения с множество най-разнообразни
пресови съединения – от колена,
ъглови фитинги, дъговидни фитинги,
Т-образни фитинги, преходници с
резба, муфи, винтови съединения до
арматура със свързване чрез пресоване.
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Пресовата технология на Viega
Бърз монтаж и гарантирана дългосрочна
надеждност
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Viega е водеща в пресовата технология. Асортиментът от пресови
фитинги на фирма Viega включ-ва
разнообразни варианти за монтаж и свързване, с размери включително до 108 mm. Той ви предлага многобройни прак тични
решения в областта на питейната
вода, газо-вите системи, системите за отопле-ние и специалните
приложения – без заваряване и
свързаните с него опасности.

изискващите място работи, но гарантира също и стабилни във времето
съединения. Надеждност и комфорт,
които си заслужават.

Пресовата технология:
надеждно и бързо
Пресовата технология на фирма
Viega гарантира явни преимущества.
Без опасност от пожар и свързаните
с големи разходи мерки за противопожарна защита съединенията се
пресоват за секунди и осигуряват
надеждност за продължителен период
от време. Това позволява да отпаднат
много работни етапи, което води до
спестяване на време и материал.
Монтажът се извършва с няколко
операции и инсталацията е с привлекателен външен вид, без следи от
нагряване и заваряване. Поради това
не е учудващо, че при ремонтите технологията на пресоване на Viega
няма равна.

Двойно пресоване чрез технологията на пресоване на Viega (2)
Тази технологията на пресоване на
Viega е двойно по-надеждна, понеже
с едно работно движение на инструмента за пресоване на Viega се осъществяват две пресови съединения
– едно преди компенсационното разширение и едно след него. Като резул-

Защита от първите стъпки (1)
За да се защити висококачественото
уплътнение от повреда при монтажа,
всички пресови съединения на Viega
имат цилиндричен тръбен водач, който
заедно с двойното пресоване осигурява допълнителна надеждност.

1
Разрез на непресовано съединение

2
Разрез на пресовано съединение

тат се получава дълготрайно съединение, което е устойчиво на усукване
и на опън.

Удобно и практично
Компактните шарнирни клещи за
пресоване дават възможност за
свързване на тръби дори в тесни
шахти и проходи в тавана. Освен
това могат да се изпълняват по найикономичен начин от един човек трудоемки инсталации с размер на тръбите до 108 mm. За всички пресови
операции се използва само един
инструмент за пресоване. Това не
само свежда до минимум източниците на неизправности, разходите и
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Надеждност с гаранция
SC-Contur на Viega.
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Ново: Проверка
на херметичността
със SC-Contur.
Бързо и надеждно!

3 bar

През 1994 г. Viega въведе пресовата
технология и чрез нея установи нов
стандарт, който оказа значително
влияние върху монтажния сектор.
Въпреки че технологията на свързване чрез пресоване е доказала
милиони пъти своята надеждност,
тя продължава да се усъвършенства непрекъснато от Viega. Днес
нейното преимущество включва не
само лесния, извършван само за
секунди монтаж, но и уникалния за
безопасността фактор: SC-Contur
на Viega.
SC-Contur на Viega
При пресовата технология Viega е
предвидила всички подробности,
както и че при монтажа някой от
фитингите може да остане непресован поради недоглеждане, което
носи значителен риск от нараняване
за монтажника. Поради това всички
пресови фитинги притежават пре-димството на сертифицирания SC-Contur
на Viega, който се разпознава по обозначението на продукта с цветна
точка на средата. SC-Contur прави
възможно незабавното откриване на
непресовани поради недоглеждане
фитинг: При провеждане на водна
проба, непресованият фитинг се вижда
веднага по ясно видимият теч.
Трудоемкият контрол на отделните
пресови съединения е сведен до
минимум. Освен двойното пресоване
и цилиндричния тръбен водач, чрез
SC-Contur на Viega на технологията
на свързване чрез пресоване се предоставя допълнителен, решаващ
забезопасността фактор.

Надеждност на визуалния контрол
Системата SC-Contur работи в разрешените диапазони на налягането и
време на проверка със сгъстен въздух
и вода. По такъв начин се осъществява
и проверката на газови инсталации,
съгласно техническите правила за
газовите инсталации. При „суха“ проверка на херметичността налягането
спада забележимо в общия диапазон
на налягането от 22,0 mbar до 3,0 bar.
Ако обаче дадена инсталация е напълнена с вода, изтичането на водата от
непресовани съединения става в диапазон на налягането 1,0 bar до 6,5 bar.

Централизирана проверка на
херметичността
Като усъвършенстване на конструкцията на SC-Contur Viega предлага
първа на пазара възможността за
централизирана проверка на цялата
система чрез манометър, при условие
че цялата система е оборудвана с
елементи SC-Contur. Централизираната проверка на херметичността
предлага още по-голяма безопасност
и комфорт, понеже отпада необходимостта от визуална проверка на
всяко отделно пресово съединение.
Ако има непресовани поради небрежност съединения, тогава се получава
теч и оттук спадане на отчитаното с
манометъра налягане.

Пресоване на тръби с размер до 108 mm за
секунди по най-икономичен начин от един човек
Двойно пресоване преди и след уплътнителният
пръстен с едно работно движение за дълготрайна
херметичност, устойчив на усукване и надлъжно
усилие фитинг
Пресоване без опасност от пожар и свързаните с
големи разходи мерки за противопожарна защита
Незабавно откриване на непресовани поради
недоглеждане фитинги
Възможност за централизирана проверка на
херметичността чрез манометър
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Viega Profipress
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Profipress е проверена милиони
пъти система от пресови фитинги
за медни тръби и обширна производствена програма. На разположение за най-различни области
на приложение се намират над
550 артикула с размери от 12 до
108 mm. Животът на висококачественият уплътнителен елемент
от EPDM е сравним с този на сградата. Освен това цилиндричният
тръбен водач предотвратява огъването на краищата на тръбите и
повреждането на уплътнителния
елемент.
Пълнота и разнообразие на
асортимента
Profipress е система, която е убедителна в практиката със своята голяма
универсалност. Profipress съчетава
интелигентни елементи на безопасност
с широк асортимент. По този начин
вие винаги извършвате практичен
монтаж, от връзки с газопроводната
или водопроводната мрежа до стенни
тръбни панели.
Всеобхватно разнообразие на
приложенията
Разнообразието от приложения на
Profipress е на практика неограничено.
Със своето разнообразие от модели
системата обхваща широк спектър от
монтажни работи, от тръбопроводи
за питейна вода, за газови системи и
отоплителни инсталации, както и за
различни приложения в жилищни
сгради, до промишлени съоръжения
и кораби.

Profipress в инсталациите за
питейна вода
Строгите изисквания към хигиената
на питейната вода са предизвикателство, на което трябва да отговаря
непрекъснато системата за пресова
връзка ProfiPress, понеже материалът
на тръбите, техният диаметър и начин
на монтаж се явяват решаващи за
продължителното съхраняване на
доброто качество на питейната вода.
Всичко това говори в полза на
Profipress.

Profipress в отоплителните
инсталации
Profipress е абсолютно надеждното,
икономично и пестящо време решение за монтаж при свързването на
котела и отоплителните тела. Благодарение на различните преходници,
резбови фитинги и фланци Profipress
е правилният избор.

Система за свързване на медни тръби съгласно
EN 1057 в диапазона размери от 12 до 108 mm,
вкл. междинния размер 64 mm
Абсолютна стабилност на системата за бърз и
чист монтаж на окачени инсталации, вертикални
тръби и хоризонтални инсталации
Най-разнообразни възможности за монтаж чрез
комбинациите Мед/Мед и Мед/Червен месинг
Широка гама от специални части за монтаж на
отоплителните инсталации
Наличие в комплекта на висококачествени
уплътнителни елементи от EPDM
Съответствие с всички изисквания за
инсталациите за питейна вода
Всички размери са с SC-Contur, който прави възможно откриването на непресовани по недоглеждане фитинги при пълнене на инсталацията.
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Viega Profipress G
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Profipress G на Viega е проверена
милиони пъти система от пресови
фитинги, за пренос на газ с медни
т р ъ б и . В и с о ко к а ч е с т в е н и т е
уплътнителни елементи от HNBR,
както и интелигентните елементи
на безопасност правят системата
подходяща за монтаж на вътрешни газови инсталации, защитени
от манипулации и пожар. Системата е сертифицирана съгласно немските стандарти за почти всички
инсталации със запалими среди:
за газ съгласно DVGW (Немското
обединение на специалистите по
газа и водата), за втечнен газ –
съгласно DVFG (Немския съюз на
специалистите по сгъстен газ),
както и за тръби за течно гориво и
дизелово гориво – съгласно DIBT
(Немския институт по строителна
техника).

Безопасното съединение
Чрез жълтата маркировка, уплътнителният пръстен от HNBR с жълт
цвят, както и с жълтата точка на
SC-Contur, Profipress G предлага безопасност от най-високо ниво. Недвусмисленото обозначение на системата изключва грешките. Освен това
чрез SC-Contur на Viega стават явни
течовете от непресованите фитинги
по време на проверка за херметичност. Херметичността на системата
се контролира централизирано чрез
манометър. За газообразни среди
диапазонът на налягането за проверка е в рамките на 22 mbar до 3 bar.
Разнообразни възможности
Profipress G се използва за размери
от 12 до 64 mm: резбови фитинги,
фланци за газова арматура със
свързване чрез пресоване и възли за

включване на газови броячи със съединения за директно пресоване на
газови тръби са само малка част от
асортимента на системата, която
осигурява по всяко време бърз,
ефективен и безопасен монтаж на
газови инсталации.
Цялостни газови инсталации
Природният газ е удобен за използване, екологичен и икономичен,
затова не е учудващо, че постоянно
расте търсенето на този ефективен
източник на енергия. Viega ви предлага разнообразен асортимент, за да
използвате природния газ в целия
спектър на неговите възможности. В
този случай цялата арматура позволява високо термично натоварване и
е сертифицирана и одобрена съгласно
DVGW.

Система за свързване на медни тръби съгласно
EN 1057 в диапазона размери от 12 до 64 mm
Система за безопасен монтаж на газови
инсталации, защитени от манипулации
Преходници с резба и специални съединения
от здрав червен месинг
Широк асортимент арматура: резбови съединения,
фланци и възли за включване на газови броячи
Наличие в комплекта на висококачествени
уплътнителни елементи от HNBR
Всички размери са с SC-Contur, който прави възможно откриването на непресовани поради недоглеждане фитинги при пълнене на инсталацията
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Viega Profipress S
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Profipress S на Viega е правилният
избор за специални приложения.
Profipress S е идеалният фитинг
при различни източници на топлина.
Енергийни източници, като соларни
инсталации, системи за централизирано топлоснабдяване и парови
инсталации за ниско налягане,
винаги се свързват с уникалната
безопасност на SC-Contur на Viega.
Убедителни преимущества
Profipress S на Viega има убедителни
преимущества: надеждността на
SC-Contur, както и разнообразието
на производствения асортимент.
Profipress S с размери 12 до 35 mm
се доставя с фабрично поставен
уплътнителен елемент. При размерите от 42 до 108 mm по правило
уплътнителният елемент FKM се
доставя отделно.
Идеално оборудване за специални
приложения
Бъдещето принадлежи на възобновяемите енергийни източници. Системата Profipress S предлага възможност за лесно осъществяване на
връзка със слънчевите колектори. По
същия начин можете да монтирате и
парни инсталации за ниско налягане.
Фитингите са предвидени за температура до 120 ° C и максимално налягане 1 bar. При централизирано топлоснабдяване с входяща температура
на водата 120 ° C до 140 ° C трябва да
се използва системата Profipress S.
Максималното работна налягане е
16 bar.

Маркировката изключва грешките
Съединенията Profipress S на Viega
се доставят в оранжев полиетиленов
плик, по такъв начин се изключва
объркването им с части на други системи. Допълнително съединенията са
маркирани в бяло и имат вграден
уплътнителен елемент от FKM.

Система за свързване на медни тръби съгласно
EN 1057
Пресови съединения с размери от 12 до 35 mm
от мед, както и резбови и специални съединения
от здрав червен месинг
Предназначени за специални приложения в диапазон на по-високи температури, като напр. соларни инсталации, инсталации за централизирано
отопление и парни инсталации с ниско налягане
Комплектовани с висококачествен уплътнителен
елемент от FKM в диапазона размери от 12 до 35 mm,
с отделен уплътнителен елемент за размери от
42 до 108 mm
Специална маркировка на съединенията изключва
грешките
Всички размери са с SC-Contur, който прави възможно откриването на непресовани поради недоглеждане фитинги при пълнене на инсталацията
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Viega Sanpress
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Независимо от това дали става
въпрос за инсталации за питейна
вода, за промишлеността или за
производството на инсталации,
Sanpress на Viega определя стандартите за качество и икономичност. Пресовите фитинги от червен
месинг с тръба Sanpress INOX 1.4521
могат да бъдат използвани неограничено в инсталации за питейна
вода. Налице е широка гама пресови фитинги, която удовлетворява
напълно съвременните изисквания.
Отлично решение за всяка ситуация
Sanpress на Viega предлага фитинги
от червен месинг, които са отговор на
всяко предизвикателство. Предлагат
се части с размер от 12 до 108 mm,
които значително улесняват монтажа
и проектирането благодарение на
своята малка монтажна дължина.
Преимуществото на червения
месинг
Когато става дума за хигиена, безопасност и дълговременна издръжливост, червеният месинг няма равен.
Благодарение на оптималните хидравлични характеристики пресовите
съединения Sanpress позволяват
използване на максимално икономични размери на тръбите. Предназначени за налягания до 16 bar тези
здрави съединения могат да се
използват в инсталациите за питейна
вода.

Икономичната тръба
Sanpress 1.4521
Viega повишава икономичността на
системата Sanpress чрез фитинги от
червен месинг и ви предлага за
инсталации за питейна вода първата
тръба от неръждаема стомана 1.4521.
Новата тръба 1.4521 на Sanpress е
висококачествена, безупречна по
отношение на хигиената и особено
икономична – всичко, което може да
се очаква от продукт на фирмата
Viega.

Асортиментът на Sanpress за
тръби с големи размери
В системата Sanpress на Viega се
отделя особено внимание на един
аспект: гъвкавостта. Различни части
за големи размери от 76,1 до 108 mm
осигуряват разнообразното използване на системата, а изключително
малката малка монтажна дължина
определя удобството при монтажа.
Всички компоненти имат одобрение
от DVGW, което е гаранция за дългосрочна надеждност по отношение на
съхранението и поддържането на
качеството на питейната вода и на
водата за промишлените инсталации.

Системата се състои от здрави фитинги от червен
месинг и икономична тръба от неръждаема стомана
1.4521 с диаметри от 12 до 108 mm
Система за неограничено приложение в инсталациите за питейна вода
Оптимално разположение на тръбопроводите,
като напр.: кръгови или редови тръбопроводи
с двоен стенен тръбен панел Sanpress и стенен
тръбен панел Sanpress Т-образен фитинг
Преминаване на поток през места на свързване
с лесен монтаж чрез монтажен възел Sanpress за
мембранни разширителни съдове
Компенсаторите Sanpress пестят място, материал
и време за монтаж
Всички размери са с SC-Contur, който прави възможно откриването на непресовани поради недоглеждане фитинги при пълнене на инсталацията
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Sanpress Inox и Sanpress Inox G на Viega
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Чрез своя обширен и практичен
производствен асортимент системите от неръж даема стомана
Sanpress Inox и Sanpress Inox G на
Viega обезпечават широк спектър
от монтажни работи в жилищните
сгради и в промишлеността. Системите предлагат фитинги в диапазона размери от 15 до 108 mm,
вкл. междинния размер 64 mm,
индивидуални решения за вашите
всекидневни предизвикателства
в най-различни сфери на приложение.
Sanpress Inox в инсталациите за
питейна вода
По отношение на питейната вода
Viega се доверява само на висококачествени материали. Новият материал 1.4521, в съчетание с пресови
съединения от неръждаема стомана,
може да се използва неограничено за
питейна вода, включително в утежнените условия при дезинфекция на
питейната вода съгласно немските
стандарти.

Sanpress Inox в газови инсталации
Най-важното нещо при газовите
инсталации е абсолютната безопасност. Поради това специалистите се
доверяват на Sanpress Inox G. От
една страна заради материала –
неръждаема стомана, а от друга
страна поради проверените на практика пресови съединения с уплътнителен елемент от HNBR. Тръбите и
пресовите съединения са изработени
от неръждаема стомана 1.4401. За
природен и втечнен газ има диаметри
от 15 до 108 mm. Освен това за течно
гориво или дизелово гориво могат да
се използват диаметри от 15 до 54 mm.

Надеждност при най-тежки
условия
Системите на Viega са се доказали в
области, в които материалите и техниката са подложени на най-високи
натоварвания: в промишлеността.
Между другото те се използват в тръбопроводите за охлаждаща и технологична вода, както и в инсталациите
за сгъстен въздух.
Асортиментът на Sanpress Inox XL
Всички части и компоненти се предлагат в разнообразни варианти в
диапазона размери от 15 до 108 mm.
Колена, дъговидни фитинги, ъглови
фитинги и Т-образни фитинги, преходници с резба, муфи, винтови съединения и съединения за арматура
– широкият асортимент продукти на
Viega предлага подходящото решение за много области на приложение.

Цялостната система от неръждаема стомана за
инсталации в диапазона размери от 15 до 108 mm,
вкл. междинния размер 64 mm се състои от съединения от неръждаема стомана, икономичната тръба от неръждаема стомана 1.4521 за инсталации
за питейна вода, както и тръби от материала 1.4401
Висококачествени уплътнителни елементи от
EPDM и HNBR
Убедителен също при използване в захранващи
системи и за много специални среди в промишлеността
Всички размери са с SC-Contur, който прави възможно откриването на непресовани поради недоглеждане фитинги при пълнене на инсталацията
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Viega Prestabo
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Системата Prestabo на Viega е
позната на специалистите със
своята висока надеждност и безопасност. Системата за свързване
чрез пресоване от външно поцинкована стомана се предлага в диапазона размери от 15 до 108 mm,
вкл. „междинния“ размер 64 mm.
З а отоплителни инс та лац ии,
затворени охладителни системи и
инсталации за сгъстен въздух
Prestabo предлага икономична
алтернатива. Преди всичко за
осъществяването на тръбни съединения не се използва отнемащо
време заваряване, а същите се
осъществяват чрез бързо и надеждно пресоване, като при всички
системи за пресова връзка на
Viega.
Комплексна програма за отоплителни инсталации
Prestabo ви предлага подходящи
индивидуални размери за големи и
малки обекти. Пресовите съединения
се предлагат в диапазона размери от
15 до 108 mm. В диапазона размери
от 15 до 54 mm тръбите на Prestabo
се предлагат с бяла обвивка от
полипропилен – идеална за външен
монтаж.
Възползвайте се от широкия, постоянно нарастващ, разнообразен асортимент за вашата инсталация.

Недвусмислено обозначение
За да се предотврати объркването с
монтажните системи за инсталации
за питейна вода, при Prestabo Viega
е поставила ясни обозначения: червен правоъгълник със зачертан водопроводен кран, червена маркировка
на SC-Contur върху пресовите съединения, както и червена линия върху
тръбите и обвивката от полипропилен.
Така също и предпазните капачки за
предпазване на тръбите от замърсяване са червени.

Отговарящо на нуждите проектиране
Предлаганият само от фирма Viega
нов „междинен“ размер от 64 mm
позволява проектиране на системата
в точно съответствие със заданието.
Докато при други производители
празнината между DN 50 и DN 65
води непрекъснато до компромиси в
конструкцията, с тръбопроводните
системи на Prestabo може да се осъществи точно съгласуване на обемния поток. Това намалява например
разхода на материал и допълнително
съдейства за икономия на енергия.

Система за свързване чрез пресоване от външно
поцинкована стомана в диапазона размери от 15
до 108 mm
Икономичен „междинен“ размер 64 mm подпомага
отговарящото на нуждите проектиране
Червена точка върху компенсационното разширение
и червени ленти върху тръбите като обозначение
на това, че същите не са предназначени за питейна
вода
Системата е специално предназначена за отоплителни инсталации, за затворени охладителни
инсталации и за инсталации за сгъстен въздух
Всички размери са с SC-Contur, който прави възможно откриването на непресовани поради недоглеждане фитинги при пълнене на инсталацията
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Viega Pexfit Pro
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14 mm

16 mm

18 mm

20 mm

25 mm

Pexfit Pro на Viega е система, която
отговаря на вашите нужди. Тръбите
на Pexfit Pro са толкова гъвкави,
колкото е необходимо и толкова
дълготрайни и надеждни, колкото
очаквате. В комбинация с новите
пресови съединения от PPSU и проверените в практиката съединения
от червен месинг на Viega вие
можете да реализирате всички
вътрешни инсталации. Тръбите
Pexfit Pro Fosta са с трислойна конструкция: една вътрешна тръба от
PE-Xc, един алуминиев слой и една
бяла, външна обвивка.
Стабилност на формата при наймалък радиус на огъване
Pexfit Pro Fosta съчетава оптимални
монтажни характеристики с много
висока издръжливост на налягане.
Заварената алуминиева обвивка
намалява линейното разширение,
прави тръбата устойчива на дифузия
и основно: осигурява стабилност на
формата. Тръбите с малки диаметри
могат да се огъват лесно на ръка.
Възможни са малки радиуси на огъване.

32 mm

40 mm

Безпроблемно свързване на различни тръбопроводни системи (1)
Широкият асортимент от съединения
на Viega за инсталации за питейна вода
и за отоплителни инсталации прави
възможни всички варианти на свързване. Лесно се осъществяват преходи
към метални тръбопроводни системи.
Гъвкави, колкото вашите идеи
Тръбите Pexfit Pro Fosta и Pexfit Pro
Plus могат да се използват без ограничение в инсталациите за питейна
вода. Те са хигиенични и отговарят на
установените със закон правила,

50 mm

63 mm

също като пресовите съединения на
Viega. Независимо дали става въпрос
за системите Steptec, Viega Eco Plus
или Viega Mono – тръбите Pexfit Pro
имат своето място в откритите
тръбни системи на Viega. Лекотата
при огъване и отличната стабилност
на формата облекчават значително
монтажа и предлагат всичко, което
се очаква от една моделна инсталация за питейна вода. Освен това те
са идеално пригодени за свързване
на отоплителни котли, резервоари за
гореща вода и за отоплителни тела.

Система от газонепроницаеми пластмасови тръби
със стабилна форма и пресови съединения от
висококачествен PPSU и от червен месинг в диапазона размери от 14 до 63 mm
Пресово съединение с предварително монтирана
гилза от неръждаема стомана
Лесно осъществяване на преходи към метални
тръбни системи
Здравата гилза от неръждаема стомана на пресовото съединение допълнително осъществява
укрепване на тръбата
Повишена дълготрайност при високи температури
и налягания благодарение на физически свързаната вътрешна обвивка от PE-Xc
Приложение при инсталации за питейна вода
Всички размери са с SC-Contur, който прави възможно откриването на непресовани поради недоглеждане фитинги при пълнене на инсталацията
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Инструменти за пресоване на Viega
Техниката, която свързва всичко
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Инструментите за пресоване на
Viega потвърждават своето качество при най-тежки условия на работа. Със своята проверена от TÜV
техническа безопасност те се причисляват към най-надеждните и
най-успешните в Европа. Освен
това дългите сервизни интервали
гарантират висока икономичност.

Лек, практичен и бърз: Пистолетът
за пресоване на Viega
Двата пистолета за пресоване 4E и
4B представят най-новото поколение
инструменти за пресоване на Viega.
Те са леки, бързи и лесни за употреба. Акумулаторният пистолет за
пресоване 4B ( 18 V ) включва модерен
литиево-йонен акумулатор, който,
както и електрическият вариант 4E
( 230 V ), е предназначен за диапазона
размери от 12 до 108 mm. Двата
инструмента са съвместими с всички
пресоващи клещи на Viega и при
около 3 секунди време за пресоване
се причисляват към най-бързите от
този вид. Инструментите за пресоване на Viega постигат уникална гъвкавост чрез пресоващите пръстени с
шарнирна функция в съчетание с
въртящата се на 180° пресова глава за
диапазона размери от 12 до 108 mm.
Тяхното превъзходно отношение

„цена/ефективност“ се проявява
също и в малките разходи за техническо обслужване. Сервизна проверка е необходима след 32 000 пресования или 4 години, което се случи
първо.
Малък, лек и универсален:
Picco – новият пистолет за
пресоване на Viega
Името на този инструмент за пресоване говори само за себе си. Пистолетът Picco на Viega за пресоване при
диаметри до 35 mm се отличава с
малки конструктивни размери и
малко базово тегло 2,5 kg. Неговата
въртяща се на 90° пресоваща глава
го прави универсално приложим.
Инструментът за пресоване и три
комплекта клещи за пресоване се
доставя в практичен куфар на Picco.

Шарнирните клещи за
пресоване (12 – 35 mm)
осигуряват максимална
универсалност. Те осигуряват възможност
за пресоване в тесни
пространства и са
съвместими също с
предишните модели
инструменти за
пресоване на Viega.
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