Systemy
zaprasowywane Viega
Łączą się tylko zalety.
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Viega. Liczy się pomysł!

Tradycja rodzinna
Viega to przedsiębiorstwo rodzinne, które od zawsze stawia
najwyższe wymagania w zakresie jakości produktów, pomocy
klientom, rzetelności dostaw i niezawodności serwisu. A to
dlatego, iż jedno jest pewne – trzeba mieć więcej niż jeden
dobry pomysł, aby zapisać się w historii międzynarodowych
sukcesów. Nie przypadkiem odwaga, radość z wprowadzania
innowacji i pasja to cechy, które kształtują to przedsiębiorstwo
od ponad 100 lat.
Kompetencja plus różnorodność
W ofercie firmy Viega znajduje się obecnie 16 000 produktów.
Produkty te w zakresie całej branży charakteryzują się nie tylko
wyjątkową różnorodnością oferty, ale również doskonałą
jakością. Przyczyna – firma Viega łączy w sobie wszystko –
doskonale wykształceni pracownicy, najlepsze surowce, najnowocześniejsze linie produkcyjne – i pięć fabryk w Niemczech
i USA.
Systematycznie i precyzyjnie
Obrazu dopełnia fakt, iż 16 000 produktów jest dostępnych
od ręki w magazynie i może być zestawiane, kodowane,
pakowane i wysyłane dzięki doskonale działającej koncepcji
logistycznej. Ta dziedzina zorganizowana jest według systemu
tak, jak wszystko w firmie Viega. Gdyż nie tylko procesy, ale
również produkty zazębiają się ze sobą. Podstawę stanowi
technika zaprasowywania – jedna z wielu innowacji firmy
Viega. Najlepszym tego przykładem są przedstawione
w niniejszej broszurze systemy instalacyjne. Zgodnie z dewizą:
Viega. Liczy się pomysł!
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Sanpress Inox
Wysokiej jakości
kompletny system
ze stali nierdzewnej,
który wyznacza
standardy w budownictwie mieszkaniowym i w przemyśle.
Strona

Profipress
Wszechstronny i sprawdzony
system złączek zaprasowywanych
z rurami miedzianymi do wielu
zastosowań.
Strona
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Sanpress
System Sanpress
oferuje różne
możliwości dzięki
niezniszczalnym
złączkom zaprasowywanym z brązu
ze stalą nierdzewną.
Strona
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Połączenie systemowe
firmy Viega.
Suma możliwości.
Technika zaprasowywania firmy Viega
Różnorodność zastosowań systemów instalacyjnych firmy
Viega jest prawie nieograniczona. Frima Viega oferuje
systemy dla całego spektrum instalacji, obejmujące wodę
użytkową, gaz, ogrzewanie, jak również inne zastosowania
w budynkach, instalacjach przemysłowych oraz na statkach.

Pexfit Pro
System instalacyjny z tworzywa
sztucznego o stabilnym kształcie
połączony z doskonałym
bezpieczeństwem.
Strona

24
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Systemy firmy Viega.
Technika instalacyjna do wszystkich zastosowań.

6

Zastosowanie
System

Woda
użytkowa

Ogrzewanie

Profipress
Profipress G

Gaz/Olej

Przemysł

Budownictwo
okrętowe

Zastosowania
specjalne

–
–

–

–

Sanpress

–

Sanpress Inox

–

Prestabo

Kolektory
słoneczne

–

Pexfit Pro

–
–

–
–

Przegląd możliwości stosowania
Dokładne opisy zakresów stosowania, jak również temperatur i ciśnień roboczych podawane są w dokumentacji technicznej.

Połączenie systemowe firmy Viega –
Jakość made in Germany. Różnorodność wymagań występujących
w praktyce wymaga kompleksowych
rozwiązań, dokładnie zaplanowanych,
doskonale przemyślanych i łatwych
do zainstalowania. Szczególnie wtedy, gdy stosowane są różne materiały
takie jak miedź, brąz, stal nierdzewna
i tworzywo sztuczne. Gwarantuje to
pełna kompatybilność systemów
Viega.
Połączenie systemowe zapewnia
idealne przejścia
Jako wiodący producent w zakresie
techniki instalacyjnej firma Viega oferuje
przekonujące i dopasowane do wymagań praktycznych rozwiązania całościowe do takich zastosowań jak woda
użytkowa, ogrzewanie i gaz, jak również
rozwiązania dla techniki zabudowy podtynkowej i odprowadzania wody. W takich przypadkach użytkownik najpełniej
korzysta z połączenia systemowego,
ponieważ wszystkie komponenty są do
siebie doskonale dopasowane.
Metalowe systemy instalacyjne w piwnicach bądź piony mogą być bezpośrednio łączone z systemami rur z tworzywa sztucznego na piętrze. Dzięki
temu można optymalnie połączyć zalety
instalacji o stabilnym kształcie z metalu
z elastycznością i komfortem montażu
instalacji z tworzywa sztucznego.

Doskonałe połączenie ze sprawdzoną
techniką zaprasowywania firmy Viega
Zasadniczą częścią systemu jest znana
na całym świecie technologia zaprasowywania firmy Viega z SC-Contur. Niezawodnie łączy ona wszystkie systemy
instalacyjne ze sobą i zapewnia przy
tym zawsze całkowicie opłacalne rozwiązanie. Bowiem Viega jako jeden
z cieszących się największym powodzeniem oferentów systemów w technice
instalacyjnej wyznacza standardy mię-

dzynarodowe. Asortyment złączek zaprasowywanych firmy Viega obejmuje
różnorodne warianty instalacyjne i przyłączeniowe, również w dużych rozmiarach. Oferuje ona wyjątkowo szeroką
paletę praktycznych rozwiązań o dużej
różnorodności różnych złączek zaprasowywanych – łuki, kolana, trójniki,
przejścia gwintowane, mufy, dwuzłączki
oraz armaturę z przyłączem zaprasowywanym.
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Technika zaprasowywania firmy Viega.
Szybki montaż. Gwarancja trwałego bezpieczeństwa.
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Od 1994 r. firma Viega przoduje
w technologii zaprasowywania. Asortyment złączek zaprasowywanych
firmy Viega obejmuje różne warianty
instalacyjne i przyłączeniowe od 12
do 108 mm. Zapewnia to mnóstwo
rozwiązań praktycznych w instalacjch wody użytkowej, grzewczych,
gazowych i do zastosowań specjalnych – całkowicie bez lutowania,
zgrzewania lub gwintowania.
Technologia zaprasowywania –
bezpieczna i szybka
Technologia zaprasowywania firmy Viega
gwarantuje wyraźne zalety. Bez ryzyka
wzniecenia pożaru i kosztownych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego
połączenia są zaprasowywane w ciągu
sekundy, trwale i bezpiecznie. W ten
sposób odpada wiele czynności roboczych, które w przypadku innych rozwiązań zabierają czas i zwiększają koszty
materiałowe. Zamiast tego kilkoma ruchami rąk montowana jest instalacja,
która spełnia wysokie wymagania pod
względem wyglądu, bez śladów ognia
i lutowania. Nie dziwi więc, że przykładowo przy remontach, technika zaprasowywania jest niezbędna.

szenia liczby źródeł potencjalnych błędów i ograniczenia nakładu pracy oraz
z wykonywania pracy na małej powierzchni, ale również z gwarantowanych, trwale
bezpiecznych połączeń. Bezpieczeństwo
i komfort, które się opłacają.
Ochrona od samego początku (1)
Aby zabezpieczyć drogi element uszczelniający przed uszkodzeniem podczas
montażu wszystkie połączenia zaprasowywane Viega wyposażone są w cylindryczną prowadnicę rury, która razem
z podwójnym zaprasowywaniem gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo.

1
Przekrój niezaprasowanej złączki.

2
Przekrój zaprasowanej złączki.

Podwójne zaprasowanie za pomocą
techniki zaprasowywania (2) firmy
Viega
Technika zaprasowywania firmy Viega
jest jednocześnie podwójnie bezpieczna, ponieważ zaciskarki firmy Viega

w jedynym procesie roboczym wykonują
dwa zaprasowania – jedno przed karbem i drugie za karbem. W ten sposób
powstaje trwałe połączenie.

Komfortowo i praktycznie
Techniką zaprasowywania firmy Viega
można realizować nawet duże instalacje
o średnicach do 108 mm przy zastosowaniu opłacalnego montażu wykonywanego przez jednego pracownika.
Nawet instalacje w wąskich studzienkach lub przepustach stropowych można
bez problemu wykonywać za pomocą
szczęki przegubowej, która nie zajmuje
dużo miejsca. Do wszystkich procesów
związanych z zaprasowywaniem służy
jedna zaciskarka. W tym przypadku
użytkownik korzysta nie tylko ze zmniej-
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Bezpieczeństwo z gwarancją.
SC-Contur firmy Viega.
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Nowość: Centralne
sprawdzanie szczelności za pomocą
SC-Contur. Szybko
i bezpiecznie!

3 bar

Przypadkowo niezaprasowane połączenia stanowią duże zagrożenie bezpieczeństwa. Z tego względu firma
Viega poszerzyła technikę zaprasowywania o decydujący czynnik bezpieczeństwa: Viega SC-Contur. Dzięki
temu wyższość techniki zaprasowywania widoczna jest nie tylko w postaci błyskawicznego montażu, ale
również w gwarancji bezpieczeństwa.
SC-Contur firmy Viega
Technika zaprasowywania została przemyślana przez specjalistów firmy Viega
w najdrobniejszych szczegółach. Przewidziano również przypadek, gdy przy
montażu instalacji jedno połączenie pozostaje przypadkowo niezaprasowane.
Z tego względu wszystkie złączki zaprasowywane firmy Viega posiadają zaletę
w postaci certyfikowanego SC-Contur
firmy Viega, rozpoznawanego po barwnym oznaczeniu na karbie złączki
zaprasowywanej. SC-Contur powoduje,
że przypadkowo niezaprasowane połączenia stają się natychmiast rozpoznawalne – przy napełnianiu instalacji
medium wyraźnie wypływa z nieszczelności.
W ten sposób żmudna kontrola poszczególnych połączeń zaprasowywanych zostaje zredukowana do minimum. Oprócz podwójnego zaprasowania i cylindrycznego prowadzenia rury,
SC-Contur firmy Viega jest dodatkowym
czynnikiem bezpieczeństwa w technice
połączeń zaprasowywanych o decydującym znaczeniu.

Widoczna niezawodność kontroli
W dopuszczonych zakresach ciśnienia i
czasu kontroli system SC-Contur działa
ze sprężonym powietrzem i wodą. Dzięki temu można kontrolować również
instalacje gazowe zgodnie z zasadami
techniki dla tego typu instalacji. W próbie szczelności przeprowadzanej na
„sucho” ciśnienie wyraźnie spada w całym zakresie ciśnienia od 22,0 mbar do
3,0 bar. Jeśli natomiast instalacja zostanie wypełniona wodą, wypływa ona wyraźnie w zakresie ciśnienia od 1,0 bar do
6,5 bar z niezaprasowanych połączeń.
Centralna próba szczelności
W wyniku dalszego rozwoju SC-Contur
firma Viega gwarantuje jako pierwszy
oferent na rynku, że możliwa jest centralna kontrola szczelności całej instala-

cji na manometrze – pod warunkiem, że
instalacja została wykonana w całości
przy użyciu złączek SC-Contur. Dzięki
temu centralna próba szczelności zapewnia większe bezpieczeństwo i wyższy komfort, gdyż pozwala uniknąć
koniecznego w innych warunkach sprawdzania każdego połączenia zaprasowywanego. W razie przypadkowego niezaprasowania połączeń dochodzi do
wypływu medium z instalacji, a manometr wskazuje spadek ciśnienia. Przeprowadzenie suchej próby szczelności i
obciążenia za pomocą sprężonego powietrza pozwala zmniejszyć zakres ryzyka higienicznego. Powoduje je woda
stojąca w przewodach od momentu
pierwszego napełnienia do uruchomienia.

Błyskawiczne zaprasowywanie złączek o średnicy od
12 do 108 mm podczas montażu wykonywanego przez
jednego pracownika
Podwójne zaprasowanie przed i za karbem w jednym
procesie roboczym dla uzyskania trwale szczelnego,
nie podlegającego skręcaniu i łączonego siłą wzdłużną połączenia
Zaprasowania bez ryzyka pożaru i kosztownych
środków przeciwpożarowych
Przypadkowo niezaprasowane połączenia są natychmiast widoczne
Możliwość przeprowadzenia centralnej próby szczelności na manometrze
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Viega Profipress
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Profipress to sprawdzony w milionach przypadków system złączek
zaprasowywanych do łączenia rur
miedzianych. Dostępnych jest ponad
550 artykułów o rozmiarach od 12 do
108 mm do najróżniejszych zastosowań. Przy tym wysokiej jakości
element uszczelniający z EPDM wytrzymuje długą eksploatację. Ponadto
cylindryczne prowadzenie rury przed
karbem zapobiega przekrzywianiu
rury i uszkodzeniom elementu uszczelniającego.
Zakres asortymentu i różnorodność
Profipress to system, który w praktyce
charakteryzuje się największą wszechstronnością. Jest to spowodowane faktem, iż w systemie Profipress połączono
szczegóły inteligentnego zabezpieczenia z bogatym asortymentem. Dzięki
temu powstaje zawsze praktyczna instalacja począwszy od przyłącza gazu
lub wody aż po kolana z łapami.
Różnorodność zastosowań
w pełnym zakresie
Różnorodność możliwych zastosowań
systemu Profipress jest prawie nieograniczona. Dzięki różnorodności złączek
system otwiera się dla całego spektrum
instalacji, obejmującego wodę użytkową, gaz, ogrzewanie, jak również inne
zastosowania w budynkach, instalacjach
przemysłowych, a nawet na statkach.

Profipress w instalacji wody
użytkowej
Zaostrzone wymagania odnośnie higieny wody użytkowej stanowią wyzwanie,
któremu pod każdym względem odpowiada system zaprasowywany Profipress,
ponieważ materiał rury, wymiary rury i
instalacja są decydującymi czynnikami
zapewniającymi trwałą jakość wody
użytkowej. Wszystko to przemawia za
Profipress.

Profipress w instalacji grzewczej
Dla połączenia kotła z grzejnikiem
Profipress jest całkowicie bezpiecznym,
opłacalnym i szybkim rozwiązaniem
instalacyjnym. Dzięki różnym złączkom
przejściowym, dwuzłączkom i kołnierzom
Profipress jest odpowiednim rozwiązaniem.

System łączenia rur miedzianych wg normy PN-EN 1057
o wymiarach od 12 do 108 mm włącznie z wymiarem
pośrednim 64 mm
Bezwzględna stabilność kształtu umożliwiająca
szybkie i czyste wykonywanie instalacji
Zwielokrotnione możliwości instalacyjne dzięki zastosowaniu materiałów miedź/miedź, jak również miedź/
brąz
Duża różnorodność produktów w instalacjach grzewczych poprzez podzespoły specjalne
Wyposażenie w wysokiej jakości element uszczelniający z EPDM
Spełnianie wszystkich istotnych wymagań stawianych
instalacji wody użytkowej
Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń przypadkowo niezaprasowanych
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Viega Profipress G
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System Profipress G firmy Viega jest
to sprawdzony w milionach przypadków system złączek zaprasowywanych, który przekonuje rurami
miedzianymi, wysokiej jakości elementem uszczelniającym z HNBR,
jak również inteligentnymi elementami zabezpieczającymi. System nadaje się optymalnie do bezpiecznego
pod względem pożarowym i manipulacji układania przewodów gazowych.
Posiada Aprobatę Techniczną oraz
Certyfikaty Zgodności wydane przez
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.
Bezpieczne połączenie
Z żółtym oznakowaniem, żółtym elementem uszczelniającym z HNBR oraz
żółtym punktem SC-Contur, Profipress
G gwarantuje bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Dzięki wyraźnemu
oznaczeniu systemu wykluczone są
pomyłki. SC-Contur powoduje, że przy
przeprowadzaniu próby szczelności
niezaprasowane złączki są wyraźnie
rozpoznawalne. Szczelność instalacji
kontrolowana jest centralnie za pomocą
manometru kontrolnego. Przy tym zakres ciśnienia dla przeprowadzenia
próby obejmuje od 22 mbar do 3 bar
dla mediów gazowych.

Teraz atestowane bezpieczeństwo
Złączki Profipress G o średnicy od 12 do
54 mm posiadają już dopuszczenie do
stosowania w instalacjach gazowych na
rynku polskim. Dostępne są: mufy, łuki,
kołnierze, przejścia gwintowane z brązu
oraz złączki specjalne, które ułatwią codzienną pracę. System Profipress G jest
od wielu lat stosowany na całym świecie, zapewniając trwałe i bezpieczne
połączenia.

Czyste i szybkie remonty
Dzięki szybkiej technice zaprasowywania Viega wiele czynności kosztujących
czas i materiał stało się zbędnych.
Złączki można bez problemu zaprasować nawet w wąskich szachtach, drewnianych stropach czy przepustach stropowych za pomocą szczęki przegubowej
Viega, która nie wymaga wiele miejsca.
Do wszystkich czynności związanych
z zaprasowywaniem służy jedna zaciskarka. Wielką zaletą jest nie tylko minimalizacja źródeł potencjalnych błędów
i pracochłonności oraz niewielka przestrzeń potrzebna do pracy, lecz również
gwarancja uzyskania bezpiecznych i
trwałych połączeń.

System łączenia rur miedzianych wg normy PN-EN 1057
o wymiarach od 12 do 54 mm
System przeznaczony do bezpiecznego układania
instalacji gazowych oraz do układania przewodów
w warunkach utrudnionych
Przejścia gwintowane i łączniki specjalne z niezniszczalnego brązu
Różnorodność elementów armatury: dostępne są
dwuzłączki, kołnierze i zespoły podłączania liczników
Wyposażenie w wysokiej jakości element uszczelniający z HNBR
Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń
przypadkowo niezaprasowanych
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Viega Profipress S
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Profipress S firmy Viega to prawidłowy wybór, jeśli chodzi o zastosowania specjalne. Profipress S z najwyższą precyzją zapewnia doskonałe
połączenie z różnymi źródłami ciepła.
Nośniki energii takie, jak kolektory
słoneczne, sieci ciepłownicze lub
niskociśnieniowe instalacje parowe
łączone są przy tym za pomocą dającego wyjątkowe bezpieczeństwo
SC-Contur firmy Viega.
Wiele zalet budzących zaufanie
System Profipress S firmy Viega posiada wiele zalet, które budzą zaufanie: należą do nich bezpieczeństwo SC-Contur,
jak również różnorodność bogatego
asortymentu. W ramach tego asortymentu elementy systemu Profipress S
o rozmiarach od 12 do 35 mm dostarczane są z fabrycznie włożonym elementem uszczelniającym z FKM (kauczuk fluorowy). W rozmiarach od 42 do
108 mm element uszczelniający z FKM
dostarczany jest zwyczajowo osobno.

Doskonałe wyposażenie do zastosowań specjalnych
Przyszłość należy do odnawialnych źródeł energii. Za pomocą Profipress S
można wykonać proste podłączenia do
kolektorów słonecznych. Również niskociśnieniowe instalacje parowe można wykonywać korzystając z systemu
Profipress S. Przy tym złączki dopuszczone są do temperatury 120 °C i ciśnienia maksymalnie 1 bar. W przypadku
sieci ciepłowniczych o temperaturach
napływu 120 °C do 140 °C należy stosować system Profipress S. Maksymalne
ciśnienie robocze wynosi 16 bar.

Nie występuje niebezpieczeństwo
pomyłki
Złączki do systemu Profipress S firmy
Viega dostarczane są w pomarańczowych torbach foliowych, co z góry
wyklucza pomyłki. Przy tym złączki
oznaczone są dodatkowo na biało co
wskazuje na wbudowany element
uszczelniający z FKM.

System łączenia rur miedzianych wg normy PN-EN 1057
Złączki zaprasowywane o wymiarach od 12 do 35 mm
z miedzi jak również złączki gwintowane i specjalne
z niezniszczalnego brązu
Nadaje się do zastosowań specjalnych w zakresie
wyższych temperatur, jak np. w kolektorach słonecznych, sieciach ciepłowniczych i niskociśnieniowych
instalacjach parowych
Fabryczne wyposażenie w wysokiej jakości element
uszczelniający z kauczuku fluorowego (FKM) o wymiarach od 12 do 35 mm, dostępny osobny element
uszczelniający od 42 do 108 mm
Nie ma niebezpieczeństwa pomyłki, ponieważ
umieszczono dodatkowe oznaczenie złączki
Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń przypadkowo niezaprasowanych
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Viega Sanpress
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Niezależnie od miejsca zainstalowania – instalacja wody użytkowej, instalacja przemysłowa lub technologiczna
– system Sanpress firmy Viega wszędzie wyznacza normy w zakresie
jakości i opłacalności. Złączki zaprasowywane z brązu z rurą Sanpress
1.4521 mają nieograniczone zastosowanie w instalacjach do wszystkich
rodzajów wody użytkowej i ponadto
zapewniają różnorodność produktową, która zaspokaja wymagania dnia
codziennego w stopniu większym niż
wystarczający.
Do każdej sytuacji doskonałe
rozwiązanie
System Sanpress firmy Viega oferuje do
każdego zagadnienia właściwą złączkę
z brązu. Podzespoły dostępne są o wymiarach od 12 do 108 mm i znacznie
ułatwiają projektowanie oraz instalację
dzięki małym wymiarom.
Brąz – materiał
Jeśli chodzi o higienę, bezpieczeństwo
i wytrzymywanie długotrwarłych obciążeń, nie można się obyć bez brązu.
Złączki zaprasowywane Sanpress dzięki korzystniejszym warunkom przepływu umożliwiają opłacalne wymiarowanie instalacji. Dzięki temu, że te bardzo
wytrzymałe złączki nadają się do ciśnień
do 16 bar, można stosować je w instalacjach wody użytkowej i innych.

Opłacalna rura Sanpress 1.4521
Firma Viega zwiększa opłacalność systemu Sanpress za pomocą złączek
z brązu oraz oferuje do instalacji wody
użytkowej pierwszą rurę ze stali nierdzewnej z materiału 1.4521. Nowa rura
Sanpress 1.4521 charakteryzuje się wysoką jakością, całkowitym brakiem zastrzeżeń odnośnie higieny i szczególnie
dużą opłacalnością – jest to całkowicie
zgodne z oczekiwaniami w stosunku do
produktu firmy Viega.

Asortyment Sanpress do dużych
rozmiarów
W przypadku systemu Sanpress firmy
Viega szczególnie duży nacisk położono
na elastyczność. Różne podzespoły
do większych rozmiarów od 76,1 do
108 mm świadczą o wszechstronności
systemu, a szczególnie małe wymiary
zapewniają praktyczny komfort montażu. Przy tym wszystkie komponenty posiadają dopuszczenie Niemieckiego
Zrzeszenia Branży Gazowniczej i Wodociągowej (DVGW), które gwarantuje długotrwałe bezpieczeństwo w zakresie
wytrzymałości i utrzymania jakości
wody w instalacjach wody użytkowej
i w instalacjach przemysłowych.

System składa się z bardzo wytrzymałych złączek
z brązu z opłacalną rurą ze stali nierdzewnej 1.4521
w rozmiarach od 12 do 108 mm
Nieograniczone zastosowanie systemu do wszystkich
instalacji wody użytkowej
Optymalne prowadzenie przewodów jak np. instalacja
pierścieniowa lub szeregowe za pomocą podwójnych
kolan naściennych Sanpress oraz trójników naściennych Sanpress
Jednostka montażowa Sanpress ułatwiająca podłączenie przeponowego naczynia wzbiorczego
Dzięki kompensatorom Sanpress można zaoszczędzić
miejsce, materiał i czas montażu
Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń
przypadkowo niezaprasowanych
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Viega Sanpress Inox
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System ze stali nierdzewnej Viega
Sanpress Inox obejmuje swoim bogatym i praktycznym asortymentem
produktów szerokie spektrum instalacji sanitarnych, grzewczych i przemysłowych. W postaci złączek o
rozmiarach od 15 do 108 mm, włącznie z rozmiarem pośrednim 64 mm,
system zapewnia dopasowane rozwiązania do codziennych wyzwań
w najróżniejszych obszarach zastosowań.

Sanpress Inox w instalacji wody
użytkowej
Jeśli chodzi o wodę użytkową firma
Viega ufa wyłącznie materiałom o najwyższej jakości. Nowy materiał 1.4521
w połączeniu ze złączkami zaprasowywanymi ze stali nierdzewnej można stosować bez żadnych ograniczeń do
wszystkich rodzajów wody użytkowej –
nawet przy zaostrzonych wymaganiach,
jeśli dezynfekcja prowadzona jest zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o wodzie użytkowej.

Asortyment Sanpress Inox XL
Wszystkie podzespoły i komponenty
oferowane są w licznych wariantach
rozmiarów od 15 do 108 mm. Łuki i kolana, trójniki, przejścia gwintowane,
złączki, dwuzłączki i przyłącza armatury
– szeroki asortyment produktów firmy
Viega zapewnia odpowiednie rozwiązanie do wielu obszarów zastosowań.

Bezpieczeństwo w najtrudniejszych
warunkach
Systemy firmy Viega okazały się szczególnie przydatne tam, gdzie materiał
i technika wystawiane są na najcięższe
obciążenia – w przemyśle. Stosowane
są one między innymi w przemysłowych
instalcjach chłodzenia i wody technologicznej, jak również w instalacjach sprężonego powietrza.

System wykonany wyłącznie ze stali nierdzewnej o
rozmiarach od 15 do 108 mm, włącznie z rozmiarem
pośrednim 64 mm, składający się z łączników ze stali
nierdzewnej jak również z opłacalnej rury nierdzewnej
1.4521 do instalacji wody użytkowej
Wysokiej jakości elementy uszczelniające z EPDM
oraz HNBR
Posiada przekonujące zalety również w zastosowaniu
do systemów zaopatrzenia i wielu mediów specjalnych w przemyśle
Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń
przypadkowo niezaprasowanych
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Viega Prestabo
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System Prestabo firmy Viega znany
jest wśród fachowców ze swojej wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa. System połączeń zaprasowywanych ze stali cynkowanej na
zewnątrz jest przy tym dostępny
w całym zakresie rozmiarów od
15 mm do 108 mm – włącznie z „rozmiarem pośrednim” 64 mm. Prestabo
jest opłacalną alternatywą przy wykonywaniu instalacji grzewczych,
zamkniętych obiegów chłodzących
lub instalacji sprężonego powietrza.
Przede wszystkim wtedy, gdy instalacja nie ma być czasochłonnie zgrzewana lub spawana ale szybko i bezpiecznie zaprasowywana tak, jak we
wszystkich systemach zaprasowywanych firmy Viega.
Uniwersalny asortyment do instalacji
grzewczej
Prestabo oferuje indywidualnie dopasowane rozmiary zarówno do dużych, jak i
do małych obiektów. Złączki zaprasowywane i rury obejmują rozmiary od 15
do 108 mm. W rozmiarach od 15 do
54 mm rury Prestabo dostępne są również w białym płaszczu z polipropylenu
– idealne do instalacji natynkowych.
Wyjątkową korzyść zapewnia duża
i ciągle zwiększająca się różnorodność
asortymentu do wykonywania instalacji.

Jednoznaczne oznaczenia
W celu uniknięcia pomylenia z systemami instalacji wody użytkowej, firma Viega
zastosowała w przypadku Prestabo wyraźne oznaczenie: czerwony prostokąt
z symbolem „Nie nadaje się do stosowania w instalacjach wody użytkowej!”,
czerwone oznaczenie SC-Contur na
złączkach zaprasowywanych, jak również czerwona linia na rurach i okładzinie
z polipropylenu. Również kołpaki ochronne dla zabezpieczenia rur przed zanieczyszczeniami są czerwone.

Projektowanie dopasowane do potrzeb
Dzięki oferowanej przez firmę Viega
nowej „wielkości pośredniej” o rozmiarze 64 mm można wymiarować instalacje w sposób całkowicie dopasowany
do potrzeb. Podczas, gdy u innych producentów luka pomiędzy DN 50 i DN 65
zwykle wymaga stosowania kompromisów w fazie projektowania instalacji
Prestabo mogą być dopasowywane
precyzyjnie do wymaganych natężeń
przepływu. Przykładowo wpływa to na
zmniejszenie zużycia materiału i ponadto przyczynia się do oszczędności
energii.

System połączeń zaprasowywanych z rurami
ze stali cynkowanej na zewnątrz o rozmiarach od
15 do 108 mm
Opłacalny „rozmiar pośredni” 64 mm umożliwia
projektowanie dopasowane do potrzeb
Czerwony punkt na karbie złączki zaprasowywanej
i czerwony pasek na rurze jako oznaczenie: „Nie nadaje się do wody użytkowej!”
Szczególnie nadaje się do instalacji grzewczych,
jak również do zamkniętych instalacji chłodzących
i instalacji sprężonego powietrza
Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń przypadkowo niezaprasowanych
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Viega Pexfit Pro
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14 mm

16 mm

18 mm

20 mm

25 mm

Pexfit Pro firmy Viega jest to system,
który dopasowuje się całkowicie do
potrzeb użytkownika. Rury Pexfit Pro
charakteryzują się elastycznością,
niezawodnością i trwałością tak, jak
życzą sobie tego użytkownicy. W połączeniu z nowymi złączkami zaprasowywanymi z PPSU (polisulfon fenylu) i sprawdzonymi złączkami z brązu
firmy Viega nadają się one do prawie
wszystkich instalacji sanitarnych i
grzewczych. Rury Pexfit Pro Fosta
składają się z trzech warstw: rury
wewnętrznej PE-Xc, warstwy aluminium i białego płaszcza zewnętrznego.
Stabilność kształtu nawet przy
najmniejszych promieniach gięcia
Pexfit Pro Fosta łączy optymalną poręczność z bardzo dużą stabilnością
ciśnienia. Zgrzewany doczołowo płaszcz
aluminiowy zmniejsza wydłużenie termiczne, przyczynia się do antydyfuzyjności rury i przede wszystkim zapewnia
stabilność kształtu. Małe rozmiary rur
można bez problemu giąć ręcznie. Możliwe jest uzyskanie nawet najmniejszych
promieni.

32 mm

40 mm

Bezproblemlowe połączenie różnych
systemów instalacyjnych (1)
Obszerny asortyment złączek firmy
Viega do instalacji wody użytkowej i instalacji grzewczej spełnia wszystkie wymagania odnośnie podłączenia. Przejścia do
metalowych systemów instalacyjnych
można łatwo wykonać.
System tak elastyczny jak pomysły
Rury Pexfit Pro Fosta oraz Pexfit Pro
Plus nadają się bez ograniczeń do
stosowania w instalacjach wody użytkowej. Są higieniczne i spełniają obowiązujące przepisy podobnie jak złączki

50 mm

63 mm

zaprasowywane firmy Viega. Niezależnie od tego, czy zastosowany system to
Steptec, Viega Eco Plus lub Viega Mono
– rury Pexfit Pro mają zastosowanie
w każdym systemie zabudowy podtynkowej firmy Viega. Dzięki łatwemu formowaniu i doskonałej stabilności kształtu
rury te znacznie ułatwiają montaż i zapewniają wszystko, czego oczekuje się
od nowoczesnych instalacji wody użytkowej. Ponadto idealnie nadają się do
podłączania kotłów grzewczych, zasobników ciepłej wody, jak również grzejników.

System rur z tworzywa sztucznego o stabilnym kształcie ze złączkami zaprasowywanymi z wysokiej jakości
PPSU, jak również brązu o rozmiarach od 14 do 63 mm
Jednoczęściowa złączka zaprasowywana ze wstępnie
zamontowaną tuleją ze stali nierdzewnej
Przejścia do metalowych systemów instalacyjnych
można łatwo wykonać.
Bardzo wytrzymała tuleja ze stali nierdzewnej
na złączce zaprasowywanej dodatkowo przejmuje
funkcję mocowania na rurze
Bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe,
również przy wysokich temperaturach i ciśnieniach,
dzięki fizycznie usieciowanemu PE-Xc
Nieograniczone zastosowanie w instalacjach wody
użytkowej
Wszystkie wielkości z SC-Contur, który przy napełnianiu instalacji umożliwia wyraźne rozpoznanie połączeń
przypadkowo niezaprasowanych
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Zaciskarki Viega.
Technika, która łączy.
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Zaciskarki Viega przekonują jakością
w najtrudniejszych warunkach roboczych. Wraz z zabezpieczeniami
sprawdzonymi przez Stowarzyszenie
Nadzoru Technicznego (TÜV) należą
one do najbardziej niezawodnych, a
tym samym do najpopularniejszych
w Europie. Długie okresy międzyserwisowe gwarantują ponadto wysoką
opłacalność.

Lekka, praktyczna, szybka:
Viega Pressgun
Pressgun 4E i 4B to zaciskarki na najwyższym poziomie. Są one lżejsze,
szybsze i łatwiejsze w obsłudze. Urządzenie akumulatorowe 4B (18 V) jest
wyposażone w nowoczesny akumulator
litowo-jonowy i tak samo jak wariant
sieciowy 4E (230 V) jest przeznaczone
do wymiarów od 12 do 108 mm. Obydwie maszyny są kompatybilne ze
wszystkimi szczękami zaciskowymi
Viega, a z czasem zaciskania, wynoszącym ok. 3 sekundy, należą do najszybszych urządzeń tego rodzaju. Niepowtarzalna elastyczność zaciskarek
Viega jest osiągana dzięki przegubowym pierścieniom do zaprasowywania
w połączeniu z głowicą zaprasowującą,
obracaną o 180°, dla wymiarów od 12
do 108 mm. Doskonały stosunek cenydo

właściwości odzwierciedla się również
w niewielkich nakładach na serwisowanie. Przegląd jest konieczny dopiero po
32 000 zaprasowań.
Mała, lekka, elastyczna:
nowa zaciskarka pistoletowa Viega
Pressgun Picco
Nazwa tej zaciskarki to równocześnie
program. Viega Pressgun Picco do rozmiarów do 35 (40) mm odznacza się
bardzo małymi wymiarami konstrukcyjnymi oraz niewielką masą podstawową
wynoszącą 2,5 kg. Charakteryzuje się
elastycznym zastosowaniem dzięki głowicy zaprasowującej obracanej o 180°.
Praktyczna walizka Picco jest dostarczana z zaciskarką i trzema szczękami
zaprasowującymi. Istnieje możliwość
przechowywania dodatkowych szczęk
zaciskowych.

Maksymalną elastyczność zapewniają
szczęki przegubowe
(12 – 35 mm). Umożliwiają one zaprasowywanie w trudnych
warunkach przestrzennych i są również kompatybilne
z dotychczasowymi
zaciskarkami firmy
Viega.
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