
Системи за пресова връзка на Viega

Безопасни връзки за всяка 
инсталация.





Viega.

ConneCted in Quality.

Ние във Viega сме убедени: Качеството е всичко. Без качество всичко останало 
е без значение. Поради това стремежът на компанията е да надгражда всеки 
ден. Като влиза в диалог с клиентите, продължава да развива продуктите и 
сервизните си услуги, и води компанията към бъдещето, без да изпуска от 
поглед миналото.

Повече от 115 години ние във Viega сме отдадени на високото  качество. Фа-
милната компания стартира с визията да постигне  революция в монтажните 
технологии. С повече от 4000 служители и десет филиала днес Viega е една 
отсветовните водещи компании за инсталационни технологии, която остава 
вярна на себе си и дефинира собствени стандарти.

За Viega е важно да подкрепя клиентите си при ежедневната  работа. Затова 
компанията споделя познанията си с клиентите по целия свят, съгласува ма-
териали, технологии и комфорт, отделя време за осигуряване на качеството 
и инвестира в проучвания и разработки. Резултатът: многообразна система 
от над 17000 артикула, които се откриват бързо и надеждно.

Качеството е всичко. Без качество всичко останало е без  значение.
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Системи за пресова връзка на Viega

МНогообРАзИЕ от 
вЪзМоЖНоСтИ зА вСяко 
пРИлоЖЕНИЕ.
С разнообразието от различни системи за пресови връзки от различни материали Viega предлага подходящата система 
за всяко изискване – без значение дали за питейна вода, газ, отопление, специални приложения в сгради, промишлени 
инсталации, или кораби. При това всички системи разбира се гарантират най-високо ниво на безопасност, съответстват 
на съответните специфични за страната стандарти и предлагат безкомпромисно „Качество made in Germany“.
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Технологии за пресови връзки Viega

ЕДИН ИНСтРуМЕНт,  
който СвЪРзвА вСИчко.
С широкия си асортимент системи от пресови съединения, многобройни иновации в сферата  
на студеното пресоване и ангажимента да произвежда винаги с високо качество Viega  
e лидер в технологиите за пресови връзки. Независимо дали става въпрос за питейна вода,  
газ, отопление, или специални приложения.
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Гарантирано най-високо качество
Ако решите да се възползвате от 
технологията на пресоване на Viega, 
се възползвате от „Качество made 
in Germany“. Също така и за най-
доброто, което предлага пазарът. 
Не случайно Viega е пзазрен лидер 
при пресовите технологии за метални 
тръби. Това е възможно благодаре-
ние на изключително собстерното 
си производство съчетано с контро-
лирано качество и нововъведения.

Лесно монтирано, трайно здраво
Технологията за пресоване предлага 
съвсем ясни предимства. Така рискът 
от пожар, трудоемките превантивни 
мерки срещу пожари и грозните следи 
от пламък и запояване вече са минало. 
Освен това технологията на пресоване 
не само е много по-лесна като при-
ложение, но благодарение на цилинд-
ричните водачи за тръбопровод и  
патентования SC-Contur на Viega е 
и абсолютно безопасна. Затова не 
са необходими допълнителни ква-
лификации, каквито например се 
изискват при заваряване. Техноло-
гията за пресоване може да се 
използва безпроблемно от всеки 
професионалист.

Бързо и икономически изгодно
Благодарение на бързото си изпълне-
ние технологията на студено пресо-
ване е далеч по-добра в сравнение 
с останалите методи дори и по 
отношение на времето за монтаж. В 
зависимост от системата са възможни 
огромни икономии на време до 80 %. 
В практиката това от една страна 
позволява изключително ефективна 
работа, а от друга – изпълнението на 
повече проекти за същото време. В 
крайна сметка се постига истинска 
печалба при всеки монтаж.

Комфортни и лесни за работа
Viega предлага инструмент за пре-
соване, който комбинира комфорт  
с безопастност. Гъвкавите, пестящи 
място пресови челюсти и прес 
рингове гарантират бърза работа 
дори в инсталационните шахти. 
Изключителните пресови челюсти 
гарантират лесна и безопасна ра-
бота дори за размери от 108 мм.

Големите размери могат лесно да се пресоват с пресовия пръстен.

 предимСТваТа наКраТКо

 ■ един инструмент за всички системи за пресова връзка
 ■ бързо пресоване за размери от 12 до 108 мм
 ■ икономия на време до 80 %
 ■ икономичен монтаж от един човек
 ■ лесна работа без допълнителна квалификация
 ■ без риск от пожар, без противопожарни мерки
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Viega V-Kontur

гАРАНтИРАНо НАй-вИСоко 
НИво НА бЕзопАСНоСт.
Въвеждането на V-Kontur доведе до революция и значително подобрение на технологията  
на пресоване. Не случайно технологията носи името на откривателя си – Viega. Заедно  
със SC-Contur пресовите съединения от Viega гарантира 100 % безопасност – в пресовано  
и непресовано състояние.
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двойното пресоване –  
държи двойното по-добре
Технологията за пресоване на Viega 
се базира на двойно пресоване. При 
всеки процес на пресоване се извършва 
пресоване както преди, така и след 
компенсационното разширение на 
свързващия елемент (фиг. 1) и по този 
начин се гарантира създаването на 
дългосрочно, устойчиво на усуквания 
и надлъжни сили съединение.

SC-Contour – възможно най-високо 
ниво на безопастност
Патентованият SC-Contur на Viega е 
най-голямото постижение във връзка 
с безопасността в технологията на 
пресоване. Тази предпазна характе-
ристика се грижи за това непресо-
ваните поради невнимание свързващи 
елементи да са 100 % неуплътнени  
и благодарение на това да се забе-
лязват незабавно.

обозначението на продуктите – 
объркването е изключено 
Всяко пресово съединение на Viega 
е обозначено еднозначно. Цветовете 
на обозначението са различни за 
различните области на приложение. 
Зелено обозначение за питейна вода 
(фиг. 2), жълто за газ, бяло за соларна 
топлинна енергия, централно отопле-
ние и пара под ниско налягане, синьо 
за свързващи елементи, несъдържащи 
вещества, възпрепятстващи омокря-
нето, червено и черно за „Не е питейна 
вода“. Размерите над 64 мм са с 
оранжев стикер, който се отстранява 
след пресоването.

Уплътнителните елементи –  
от универсални до специални
Важно е правилно да се подбира 
уплътнителният пръстен за различните 
системи. Така се гарантира безпроблемно 
и дълготрайно използване на систе-
мата. Само с помощта на три различни 
уплътнителя Viega предлага решение 
за всяка инсталация (фиг. 3): EPDM 
предимно за инсталации за питейна 
вода и отоплителни инсталации, HNBR, 
за тръбопроводи за газ и петролни 
продукти и горива, FKM се използва 
при инсталации с висока температура 
като солари и др.

1

2

 предимСТваТа наКраТКо

 ■ най-високо ниво на безопасност благодарение на двойно пресоване  
и SC-Contur

 ■ еднозначното обозначение на продукта изключва объркване
 ■ три висококачествени уплътнителни елемента за всички случаи  

на приложение

3

диапазони на работната температура на специфичните материали за уплътнителните 
елементи в пресовите съединение на Viega. всеки еластомерен материал разполага  
с необходимите за съответната област на приложение характеристики, като например 
необходимата химическа устойчивост, както и характеристичен диапазон на работната 
температура. при това се залага експлоатационен период от най-малко 50 години, което 
се изисква и от множество наредби за строителните технологии.

Температура T [°C]
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Глобалната система на Viega

Свят, в който вСИчко СИ  
СЪотвЕтСтвА пЕРфЕктНо.
Множеството изисквания, поставяни към инсталациите и тръбопроводните системи, стават все 
по-комплексни. Точното планиране и обмисленото в детайли комбиниране на системите, при 
които всичко си съответства, правят работата по-лесна и монтажа значително по-опростен.



винаги добре комбинирани
Комбинациите от системи на Viega ви 
предлага впечатляващи от техническа 
гледна точка и насочени към практи-
ческото приложение цялостни решения 
при сградните инсталации за областите 
питейна вода, отопление и газ, както 
и решения за вграждане и отводня-
ване – всичко от един доставчик, 
всичко „Made in Germany“. При това 
всички компоненти са перфектно 
съгласувани един с друг, могат да се 
комбинират помежду си и могат да 
се свързват един с друг. По този начин 
металните тръбопроводите в мазето 
и вертикалните тръби могат да се 
свържат много лесно с гъвкавите 
пластмасови етажни инсталациите 
или вградените елементи могат да 
се свържат безпроблемно директно 
в инсталацията.

винаги правилният свързващ 
елемент
Viega дефинира нови мащаби като 
доставчик на системи в сградните 
технологии. Асортиментът от пресови 
съединения на Viega обхваща 
разнообразни варианти за монтаж и 
свързване – включително и с големи 
размери. Колена, прехвърлящи 
тръби, Т-образни елементи, резбови 
фитинги, муфи, резбови съедини-
телни елементи или арматура с пре-
сово съединение: Комплексната 
система на Viega предлага насочени 
към практическото приложение ре-
шения за всяко предизвикателство.

PWC – студена вода

PWH – топла вода

PWH -C – циркулация

Газ

Отопл. – връщащ поток

Отопл. – захранващ поток
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Компетенциите на Viega

ЕДИН И СЪщИ МАщАб зА 
вСИчкИ тРАНСпоРтИРАНИ 
СРЕДИ.
Независимо дали става въпрос за питейна вода, газ, отопление, или специални приложения: 
Всяка система от Viega комбинира качество на най-високо ниво с новаторска безопасност и 
огромна икономичност. Всяка отделна система се развива и подобряване непрекъснато, за да 
може наред със законовите стандарти и наредби за качеството на питейната вода или безо-
пасността на газовите инсталации да е в крак с нарастващите изисквания към ръчния труд.

питейна вода
Запазването на качеството на питейната вода за Viega е специална задача. Множество системи с 
оптимизиращи загубата на налягане компоненти и обхващащи цялата система специални части, 
като двойни стенни колена, контролни тапи или Inliner технология Smartloop предлагат хигиенични 
решения за всяко възможно предизвикателство. Лесният монтаж на кръгови и серийни тръбопроводи, 
използването на станции за промиване на инсталацията срещу застояване на водата и сухата 
проверка на херметичността спомагат за спазването на дори най-строгите стандарти и наредби.

отоплителни инсталации
В отоплителната техника се залага повече от всякога на ефективността – включително при монтажа. 
Системите на Viega и обхващащите цялата система специални компоненти, като преходни Т-образни 
кръстачи, прехвърлящи колена, свързващи блокове на радиаторите или скрити свързвания на 
радиатори отговарят на тези изисквания – особени при промишлени и специални приложения.

Газ
Най-високото ниво на безопасност при газовите инсталации винаги е с приоритет. С Profipress G 
Viega представи на пазара първата в света одобрена система за пресова връзка за газови инста-
лации. Студеното пресоване изключва всякакви опасности от пожар или експлозия по време на 
монтажа. Разнообразните специални елементи, като например сферичен кран за газ, са част от 
големия асортимент.

Специални среди
Много от системите за пресова връзка на Viega са подходящи и за специални приложения, напри-
мер за промишлеността или за корабостроенето. Данните за областта на приложение, както и за 
работните температура и налягане, можете да видите в съответната техническа документация.
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области на приложение
Profipress комбинира безопасност на 
най-високо ниво с възможно най-го-
лямата универсалност – възможностите 
за употреба са почти безкрайни. А с 
над 800 отделни продукта системата 
обхваща почти целия спектър на инс-
талации. Независимо дали за питейна 
вода, отопление, специално прило-
жение в сгради, промишлени инста-
лации, или тръбопроводи в кораби.

материал
При Profipress Viega залага последо-
вателно на мед и бронз. И двата мате-
риала позволяват хигиеничен монтаж 
и освен това предлагат най-високо 
ниво на надеждност по отношение на 
качеството на материала, абсолютна 
стабилност на формата и дълъг експ-
лоатационен живот. Освен това всички 
свързващи елементи са оборудвани 
с висококачествен уплътнителен 
елемент от EPDM.

размери
Широкият асортимент, различните 
компоненти и решения за всяко 
възможно приложение се предлагат 
в размери от 12 до 108 мм – разбира 
се включително междинният размер 
67 мм.

допълнителна информация
Във всеки размер цялата система 
разполага с SC-Contur, който позво-
лява ясно разпознаване на непре-
сованите по невнимание съединения 
при проверката на херметичността.

Viega Profipress

ЕДНА СИСтЕМА от пРЕСовИ 
СЪЕДИНЕНИя, вСИчкИ 
вЪзМоЖНоСтИ.
Profipress е оценена милиони пъти система за свързване на медни тръби, която може да се използва в почти всички 
области на приложение. Заедно с Profipress G и Profipress S тя предлага асортимент от над 800 продукта и благодарение 
на това е истинска универсална система на технологиите на монтаж. „Качество made in Germany“ на най-високо ниво  
е валидно за всеки детайл – от цилиндричната опора за тръбопровод до висококачествения уплътнителен елемент.

Свързващите елементи Profipress за 
инсталации за питейна вода могат да 
бъдат разпознати по зелената точка. 
всички свързващи елементи са израбо-
тени от мед и бронз и разполагат с 
уплътнителен елемент от EPDM.

 предимСТваТа наКраТКо

 ■ широк асортимент, вкл. специални компоненти за всяка инсталация
 ■ подходящи за инсталации за питейна вода и отоплителни инсталации, 

както и за специални приложения в сгради и дори кораби
 ■ изработени от мед и бронз за най-високо ниво на качество, стабилност на 

формата и експлоатационен живот
 ■ предлагат се в размери от 12 до 108 мм, вкл. междинният размер 67 мм
 ■ всички размери са със SC-Contur
 ■ оборудвани с висококачествен уплътнителен елемент от EPDM
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 предимСТваТа наКраТКо

 ■ подходящи за газови инсталации, както и за тръбопроводи за течно 
гориво за отопление и дизелово гориво

 ■ от мед и бронз с висококачествен уплътнителен елемент от HNBR
 ■ всички размери разполагат със SC-Contur и са маркирани с жълт  

правоъгълник за ясно разпознаване
 ■ предлагат се в размери от 12 до 64 мм

области на приложение
Profipress G се използва там, където 
не са възможни никакви компромиси 
по отношение на безопасността. 
Благодарение на качеството на мате-
риалите от най-високо ниво и инте-
лигентните характеристики на  
безопасност тя е сертифицирана  
за газови инсталации, както и за  
тръбопроводи за течно гориво  
за отопление и дизелово гориво.

материал
При Profipress G Viega залага на висо-
кокачествени свързващи елементи 
от мед и бронз, които заедно с жълтия 
уплътнителен елемент от HNBR га-
рантират най-високи нива на безо-
пасност, стабилност на формата  
и дълъг експлоатационен живот.

Viega Profipress G

НАй-вИСоко НИво НА бЕзопАСНоСт 
пРИ гАзовИ ИНСтАлАцИИ.
Системата от пресови съединения Profipress G предлага безопасност на най-високо ниво. Системата е оптимално 
подходяща за прекарване на газови инсталации и е сертифицирана в съответствие с най-високите изисквания в 
Германия за почти всички инсталации със запалими среди.

Свързващите елементи Profipress G 
са обозначени с жълти правоъгълници, 
за да се изключи объркване.

размери
Profipress G предлага разнообразна 
система от 12 до 64 мм. Резбовите 
свързващите елементи, фланците 
за фитинги за газови инсталации с 
пресово съединение и възлите за 
включване на газови броячи със 
свързващи елементи за директно 
пресоване на газови инсталации са 
само малка част от асортимента.

допълнителна информация
Във всеки размер цялата система 
разполага с SC-Contur, който позволява 
ясно разпознаване на непресованите 
по невнимание съединения при про-
верката на херметичността. Освен 
това всички свързващи елементи  
са маркирани с жълт правоъгълник, 
за да се изключат обърквания.
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Viega Profipress S

СпЕцИАлНо РАзРАботЕНИ зА 
СпЕцИАлНИ пРИлоЖЕНИя.
Profipress S винаги е правилният избор, когато се нуждаете от надеждна система за пресови съединения за  
специални приложения. С качество на материала на най-високо ниво и изключителна прецизност Profipress S  
осъществява перфектни съединения между най-различни топлинни източници.

области на приложение
Profipress S осигурява безопасни 
съединения при високи температури, 
като например в соларни инсталации 
и парни инсталации за ниско налягане. 
При парни инсталации за ниско на-
лягане свързващите елементи са 
одобрени за температура до 120° C 
и налягане 1 bar. При централните 
отоплителни инсталациите макси-
малната работна температура е 140° C, 
а максималното работно налягане – 
16 bar.

материал
При Profipress S Viega залага после-
дователно на мед и бронз. Системата 
е оборудвана с уплътнителен елемент 
от FKM. При размери на 35 мм е 
възможно да се използват свързващи 
елементи Profipress с допълнително 
поставян уплътнителен елемент от FKM.

размери
Profipress S се предлага в размери 
от 12 до 35 мм с фабрично монтиран 
уплътнителен елемент от FKM. За 
размери от 42 до 108 мм свързва-
щите елементи Profipress могат да 
се оборудват с уплътнителен еле-
мент от FKM.

допълнителна информация
Всички свързващи елементи са със 
SC-Contur. За по-лесно разпознаване 
свързващите елементи са опаковани 
в оранжев плик и са маркирани в бял 
правоъгълник, указващ наличието 
на уплътнителен елемент от FKM.

Profipress S в термична соларна инсталация с колектори с вакуумни тръби.

всички свързващи елементи до 35 мм са с бели точки и бяла маркировка за FKM.

 предимСТваТа наКраТКо

 ■ перфектно подходящи за специални приложения, като соларни инсталации, 
централни отоплителни инсталации и парни инсталации за ниско налягане

 ■ от мед и бронз с висококачествен уплътнителен елемент от FKM
 ■ предлагат се в размери от 12 до 108 мм
 ■ всички размери са със SC-Contur
 ■ объркването е изключено благодарение на оранжевия плик и бялата 

маркировка на свързващия елемент
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 предимСТваТа наКраТКо

 ■ могат да се използват за всякаква питейна вода
 ■ изцяло изработени от материал с най-високо качество чрез комбинация 

от свързващи елементи от неръждаема стомана с тръби от неръждаема 
стомана 1.4521 и 1.4401

 ■ предлагат се с размери от 15 до 108 мм
 ■ всички свързващи елементи са със SC-Contur
 ■ висококачествен, дълготраен уплътнителен елемент от EPDM

области на приложение
Независимо колко високи са изис-
кванията за запазването и устойчи-
востта на качеството на питейната 
вода: Sanpress Inox удовлетворява 
изискванията на всяка строга ди-
ректива. Благодарение на това тя не 
просто е подходяща за инсталации 
за питейна вода, но и за промишлени 
инсталации за охлаждаща и техно-
логична вода.

материал
Sanpress Inox е изработена изцяло от 
висококачествена неръждаема стомана. 
Пресови съединения от неръждаема 
стомана са оборудвани с изключително 
дълготраен уплътнителен елемент от 
EPDM. Подходящите тръби от не-
ръждаема стомана 1.4521 и 1.4401 
са безупречни от хигиенна гледна 
точка и впечатляват с високата си 
икономичност.

Viega Sanpress Inox 

СИСтЕМА от НЕРЪЖДАЕМА 
СтоМАНА зА воДоСНАбДИтЕлНИ 
ИНСтАлАцИИ С вИСоко кАчЕСтво.
Надеждна система от висококачествени материали. Суровините материали 1.4521 и 1.4401 при Sanpress Inox се  
комбинират с пресови съединения от неръждаема стомана. По този начин се изгражда система, която е предназначена  
за най-строгите условия на инсталацията за питейна вода.

Широкият продуктов асортимент 
предлага подходящо решение за 
всяка област на приложение.

размери
Системата от неръждаема стомана 
се предлага в размери от 15 до 108 
мм и благодарение на многоброй-
ните фитинги и арматури предлага 
подходящо решение за всяка 
област на приложение.

допълнителна информация
Пресовите съединения във всички 
размери са оборудвани с патентова-
ния SC-Contur, при който непресо-
ваните по невнимание съединения 
се виждат при проверката на 
херметичността.
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 предимСТваТа наКраТКо

 ■ подходящи за газови инсталации, както и за тръбопроводи за течно 
гориво за отопление и дизелово гориво

 ■ изцяло изработени от материал с най-високо качество чрез  
комбинация от свързващи елементи от неръждаема стомана  
с тръби от материал 1.4401

 ■ висококачествен, дълготраен уплътнителен елемент от HNBR
 ■ всички свързващи елементи са със SC-Contur
 ■ размери 15 до 108 мм (газ и втечнен газ в газообразно състояние) 

Размери 15 до 54 мм (също и за течно гориво за отопление и дизелово 
гориво)

Viega Sanpress Inox G

СИСтЕМА от НЕРЪЖДАЕМА 
СтоМАНА зА гАзовИ ИНСтАлАцИИ 
С вИСоко кАчЕСтво.
Абсолютната безопасност е на първо място при всяка газова инсталация. Системата от неръждаема стомана 
Sanpress Inox G е специално разработена за области, в които материалът и технологиите са подложени на  
най-високи натоварвания.

области на приложение
Sanpress Inox G се използва там, 
където не са възможни никакви 
компромиси по отношение на безо-
пасността. Благодарение на качеството 
на материалите от най-високо ниво  
и интелигентните характеристики  
на безопасност тя е сертифицирана 
за всички видове газови инстала-
ции, както и за тръбопроводи за 
течно гориво за отопление и дизе-
лово гориво.

материал
Пресовите съединения Sanpress 
Inox G са изработени изцяло от ви-
сококачествена неръждаема сто-
мана. Те могат да се комбинират с 
тръби от материал 1.4401. Освен 
това пресовите съединения от не-
ръждаема стомана разполагат с 
дълготраен уплътнителен елемент 
от HNBR.

размери
Системата от неръждаема стомана 
с размери от 15 до 108 мм е разра-
ботена за използване в газови инс-
талации. Освен това размерите от 

15 до 54 мм могат да се използват 
за употреба с течно гориво за 
отопление и дизелово гориво.

допълнителна информация
Всички свързващи елементи са обо-
рудвани с жълт уплътнителен елемент 
и са еднозначно обозначени с марки-
ровки. Пресовите съединения във 
всички размери са оборудвани с па-
тентования SC-Contur, при който 
непресованите по невнимание съе-
динения се виждат при проверката 
на херметичността.

Жълтата маркировка указва уплътнителен  
елемент от HNBR и изключва обърквания.
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 предимСТваТа наКраТКо

 ■ могат да се използват за всякаква питейна вода
 ■ високоякостни съединения от бронз с малки Z-размери, както и 

тръби от неръждаема стомана 1.4521 и 1.4401
 ■ всички свързващи елементи са със SC-Contur
 ■ всички необходими компоненти за подходящи от хигиенична гледна 

точка инсталации за питейна вода
 ■ икономисващ място, материали и време монтаж чрез компенсаторите 

Sanpress

Viega Sanpress

кАчЕСтво И 
ИкоНоМИчНоСт зА 
ИНСтАлАцИИ зА 
пИтЕйНА воДА.
Независимо дали инсталации за питейна вода, или инсталации за промишле-
ността и уредостроенето: Sanpress дефинира нови мащаби по отношение  
на качеството и икономичността. Огромното разнообразие от продукти  
позволява комфортното изпълнение дори на най-сложните инсталации.

асортиментът Sanpress обхваща всички необходими компоненти за инсталациите за 
питейна вода.

области на приложение
Sanpress е икономичното решение 
за всички видове инсталации за  
питейна вода. Всички компоненти  
в системата са изпитани и сертифи-
цирани. Така Sanpress гарантира 
дългосрочна безопасност при за-
пазване и устойчивост на качеството 
на водата в инсталации за питейна 
вода и промишлени инсталации.

материал
Системата се състои от високоякостни, 
дълготрайни съединения от бронз, 
както и икономични тръби от не-
ръждаема стомана 1.4521 и 1.4401.

размери
Отделните компоненти се предлагат 
с размери 12 до 108 мм. Изключи-
телно малките Z-размери улесняват 
монтажа.

допълнителна информация
С двойното стенно коляно Viega 
Sanpress и стенните тройници 
Sanpress вече нищо не стои на пътя 
на оптимизираното от хигиенична 
гледна точка прекарване на тръ-
бопроводи, като напр. кръгови или 
серийни тръбопроводи. Разбира се 
всички свързващи елементи разпо-
лагат със SC-Contur за още повече 
безопасност при монтажа.
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 предимСТваТа наКраТКо

 ■ икономични благодарение на до 60 % по-кратко монтажно време при 
свързването в сравнение със заваряването при размери от ⅜ до 2 цола, 
както и до 80 % при размери от 2 ½ до 4 цола

 ■ за универсално приложение. Запресова дебелостенни стоманени тръби  
с номинални диаметри на свързване от ⅜ до 4 цола и независимо от това 
дали тръбата е безшевна, заварена, черна, поцинкована, или покрита с 
епоксидна смола

 ■ с доказан Viega SC-Contur във всички фитинги Megapress

Viega Megapress

бЪРзо, СтуДЕНо И 
СИгуРНо пРЕСовАНЕ 
НА ДЕбЕлоСтЕННИ 
СтоМАНЕНИ тРЪбИ.
Megapress ви спестява огромно количество работа по заваряването. Защото 
най-накрая дебелостенните стоманени тръби могат да се пресоват лесно, 
безопасно и икономично. Това става до 60 % по-бързо при размери от ⅜ до 2 
цола и до 80 % по-бързо при размери 2 ½ до 4 цола и предлага сигурност 
благодарение на SC-Contur.

области на приложение
Megapress се използва при черни, 
поцинковани и боядисани за про-
мишлени условия или боядисани  
с епоксидна смола стоманени тръби. 
Megapress прави излишни трудоемките 
преходи за тръби или напрягащото 
заваряване при прекарване на нови 
инсталации и саниране на отопли-
телни инсталации и благодарение на 
цинк-никеловото покритие е подхо-
дяща за употреба дори и в охлади-
телни инсталации или промишленото 
уредостроене.

материал
Фитингите на Megapress се състоят от 
формована в тръби стомана 1.0308, 
снабдени са с висококачествено 
цинк-никелово покритие и в разме-
рите до 2 цола разполагат с профилен 
уплътнителен елемент от EPDM и при 
размери XL – с кръгъл уплътнителен 
елемент от FKM. Това гарантира най-
високи нива на безопасност, здравина 
и дълготрайност при всяка инсталация.

размери
Megapress се предлага с размери 
⅜ цола до 4 цола и благодарение на 
това е с универсално приложение.

допълнителна информация
Фитингите са обозначени с черен 
символ „Не за питейна вода“. Всеки 
предлаган размер на Megapress е 
оборудван със SC-Contur, при който 
непресованите по невнимание съе-
динения се виждат при проверката 
на херметичността.

Megapress в отоплителна инсталация с буферни бойлери.
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 предимСТваТа наКраТКо

 ■ икономична система за затворени отоплителни инсталации, затво-
рени охладителни кръгове и инсталации за сгъстен въздух

 ■ нелегирана стомана 1.0308 в три варианта: външно поцинкована, 
външно поцинкована с облицовка от PP и външно и вътрешно 
поцинкована

 ■ с размери 12 до 108 мм
 ■ всички свързващи елементи са със SC-Contur
 ■ тръбите и свързващите елементи са с червено указание „Не е 

питейна вода“

Viega Prestabo

поцИНковАНА СтоМАНА зА 
вИСокА ИкоНоМИчНоСт.
Надеждни, безопасни, поцинковани: само три характеристики, които специалистите ценят във Viega. Огромният 
асортимент, интелигентните безопасни решение и високата икономичност правят решението за Prestabo още по-лесно.

области на приложение
Системата пресови съединения 
Prestabo е икономичната алтернатива 
за всички отоплителни инсталации, 
затворени охладителни кръгове и 
инсталации за сгъстен въздух.

материал
С поцинкована стомана Prestabo 
свързва доказал се на пазара мате-
риал с предимствата на технологията 
на студено пресоване. Като външно 
поцинкован вариант системата е 
подходяща за отоплителни и про-
мишлени инсталации. С допълни-
телната пластмасова обшивка тя е 
идеална за външен монтаж. Като 
вътрешно и външно поцинкован ва-
риант тя предлага допълнително 
оптимална защита от корозия при 
използване в спринклерни системи 
и системи със сгъстен въздух.

размери
Обширният продуктов асортимент на 
Prestabo обхваща пресови съединения 
и тръби с размери от 12 до 108 мм.

допълнителна информация
Всички свързващи елементи Prestabo 
са със SC-Contur. Тръбите Prestabo 
за външен монтаж се предлагат и с 
PP облицовка. Какво свързващите 
елементи, така и тръбите, са обоз-
на чени с червен символ „Не е пи-
тейна вода“.

насочена към практическото приложение 
цялостна система с размери 12 до 108 мм.
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Viega Smartpress

СЪС СИгуРНоСт НИСкИ зАгубИ 
НА НАлягАНЕ.
Viega Smartpress е следващата голяма стъпка в гъвкавата етажна инсталация. Иновативната система от пресови 
съединения обединява натрупвано в продължение на много години ноу-хау, доказала се технология и корозоустой-
чиви и дълготрайни материали в един фитинг. И чрез комбинацията от бързо обработване и минимални загуби на 
налягане това позволява сигурни и ефективни инсталации за питейна вода и отоплителни инсталации.

 предимСТваТа наКраТКо

 ■ колена, муфи и тройници от неръждаема стомана, фитинги с резба  
от бронз

 ■ един фитинг за инсталации за питейна вода и за отоплителни инсталации 
 ■ вътрешната геометрия с оптимизиран дебит и минималните стеснявания 

на напречното сечение позволяват по-малки размери
 ■ корозоустойчиви фитинги с размери от 16 до 63 mm
 ■ свързваща технология без O-пръстени
 ■ калибрирането отпада – до 30 % икономия на време
 ■ съвместими с тръбите от системите Viega Pexfit Pro и Viega Pexfit Fosta
 ■ добри характеристики на огъване при висока устойчивост срещу  

прегъване
 ■ възможност за пресоване с прес-рингове Viega Smartpress

области на приложение
Фитингите Viega Smartpress могат 
да се използват както в инсталация 
за питейна вода, така и в отопли-
телна инсталация. При това системата 
с нейните минимални загуби на на-
лягане е много подходяща за кръгова 
и редова инсталация, както и, разбира 
се, за инсталация с тетка. 

материал
Фитингите от неръждаема стомана 
и бронз с цялостно оптимизиран 
дебит са хигиенично чисти и благо-
дарение на оптималната геометрия 
на компонентите им позволяват по-
малки размери на инсталацията за 
питейна вода. Обширен асортимент 
от пластмасови тръби със стабилна 
форма допълва продуктовата гама.

размери
Viega Smartpress се предлага  
в размери 16 до 63 mm в различни 
изпълнения. 

допълнителна информация
Viega Smartpress е оборудвана с Viega 
SC-Contur, при който непресованите 
по невнимание съединения се виждат 
при проверката на херметичността.
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НАй-голяМА СИгуРНоСт НА 
ИзпЪлНЕНИЕ.

Както Viega Pressgun 5, така и Viega Pressgun Picco впечатляват с качество на 
най-високо ниво и позволяват комфортен и безопасен монтаж дори и при най-
тежките условия. Със своята сертификация от TÜV и изключително дългите 
интервали на сервизно обслужване те са едни от най-надеждните, най-ико-
номичните и благодарение на това най-успешните инструменти за пресоване 
в Европа.

Сходствата
 ■ изключително комфортно обслужване с една ръка благодарение на  
ергономичната форма на пистолет

 ■ по избор в режим на мрежово захранване с 18 V/2,0 Ah или с 4,0 Ah  
литиево-йонна батерия

 ■ въртяща се на 180° глава в комбинация със шарнирни прес рингове,  
помагат за достъп до трудните места

 ■ изпитана от TÜV технология за безопасност: закъснение при задействане, 
обезопасяване на болтовете и показание за техническо обслужване

пресоващи челюсти и прес-рингове Viega.

допълнителни принадлежности за 
технологията на пресоване в практичен  
куфар за Viega Pressgun 5.

 оСоБеноСТи на VIEGA PRESSGuN PICCo

 ■ за метални тръбни системи в размери 12 до 35 mm, за фитинги за 
стоманени тръби Megapress от ⅜, ½ и ¾ цола, за системи от пластма-
сови тръби от 12 до 40 mm.

 ■ тегло само 2,5 kg (без пресоващи челюсти).
 ■ изключително малки конструктивни размери за монтаж в тесни 

тръбни шахти и вградени инсталации.
 ■ сервиз едва след 30000 пресования или 4 години, защитна блоки-

ровка след 32000 пресования.

 оСоБеноСТи на VIEGA PRESSGuN 5

 ■ за всички системи и диаметри пресови фитиги от Viega.
 ■ Тегло само 3,2 kg (без пресоващи челюсти).
 ■ дълги интервали за техническо обслужване: след 40000 пресования 

или 4 години.
 ■ автоматична защитна блокировка след 42000 пресования.

Pressgun-Press Booster иновативен 
усилвател за Megapress XL с интегри-
рани шарнирни клещи за пресоване  
за размери 2 ½, 3 и 4 цола.
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Viega EMEAPA GmbH & Co. KG 
Viega Platz 1 
57439 Attendorn 
Германия

телефон +49 (0) 2722 61-1572

viega.com

Контакт във Вашата страна:

Калин Колев 
София 1756 
кв. Малинова Долина 
ул. 185, 4А 
България

мобилен +359 88 555 - 0345

kalin.kolev@viega.bg


