
Συστήματα συμπίεσης 
Viega
για να συνδέετε μ�ν� πλε�νεκτήματα.
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Viega. Πάντα μία καλύτερη ιδέα!

�ικ�γενειακή παράδ�ση

Πίσω απ# τ� #ν�μα Viega υπάρ%ει μία �ικ�γενειακή 
επι%είρηση, η �π�ία πρ�'άλλει ανέκαθεν υψηλές α!ιώσεις: 
σε π�ι#τητα πρ�ϊ#ντων, ασφαλή παράδ�ση και σέρ'ις. 
Δηλαδή στη «πρώτη γραμμή». Δι#τι τ� ένα είναι σίγ�υρ�: 
Για να γράψει κανείς μία ιστ�ρία επιτυ%ίας, %ρειά<εται κά-
τι παραπάνω απ# μία καλή ιδέα. Δεν είναι λ�ιπ#ν τυ%αί� 
γεγ�ν#ς #τι �ι ιδι#τητες π�υ %αρακτηρί<�υν την εταιρεία 
μας εδώ και εκατ# %ρ#νια είναι θάρρ�ς, πάθ�ς και 
απ�φασιστικ#τητα καιν�τ#μων λύσεων.

Π�ικιλία ε�αρτημάτων

Τ� πρ#γραμμα της Viega περιλαμ'άνει πάνω απ# 16.000 
πρ�ϊ#ντα. Πρ�ϊ#ντα, τα �π�ία δεν παρ�υσιά<�υν μ#ν� 
μ�ναδική γκάμα στην παγκ#σμια αγ�ρά αλλά και 
ε!αιρετική π�ι#τητα. = λ#γ�ς: η Viega συνδυά<ει τα πά-
ντα: Ε!αιρετικά εκπαιδευμέν�υς συνεργάτες, άριστες 
πρώτες ύλες, υπερσύγ%ρ�νες εγκαταστάσεις παραγωγής – 
και #λα αυτά σε έ!ι εργ�στάσια σε Γερμανία και Η.Π.Α.

Mε απ�λυτ� σύστημα

Επιπλέ�ν, 16.000 πρ�ϊ#ντα είναι συνε%ώς διαθέσιμα στις 
απ�θήκες μας, στ� πλήρες αυτ�ματ�π�ιημέν� σύστημα 
απ�θήκευσης. Βάση #λων απ�τελεί η τε%νική σύνδεση με 
συμπίεση της Viega. Με καλύτερ� παράδειγμα τα συστή-
ματα σωληνώσεων π�υ παρ�υσιά<�νται στ� παρ#ν 
έντυπ�. Με πίστη στην παράδ�ση: Viega. Πάντα μία καλύ-
τερη ιδέα.
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Sanpress Inox

Τ� πλήρες σύστημα 
υψηλής π�ι#τητας 
απ# αν�!είδωτ� 
%άλυ'α, τ� �π�ί� 
εφαρμ#<εται τ#σ� 
στις �ικιακές εφαρ-
μ�γές #σ� και στην 
'ι�μη%ανία.

Σελίδα 20
Profipress

Τ� π�λύπλευρ� και δ�κιμασμέν� σύ-
στημα ε!αρτημάτων με συμπίεση για 
%αλκ�σωλήνες. Πρακτικές λύσεις σε 
κάθε τ�μέα εφαρμ�γής.

Σελίδα 12

Sanpress

Τ� σύστημα 
Sanpress σας πρ�-
σφέ ρει π�λύ πλευ-
ρες δυνατ#τητες 
με ανθεκτικά μπρ�ύ-
τ<ινα ε!αρτήματα 
συμπίεσης σε συν-
δυασμ# με τ�ν 
υψηλής π�ι#τητας 
αν�!είδωτ� σωλή-
να.

Σελίδα 18
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Συνδυασμ�ς συστημά-

των Viega.

Τ� σύν�λ� των δυνατ�-

τήτων.

Pexfit Pro

Τ� σύστημα π�λυστρωματικ�ύ σω-
λήνα συνδυά<ει ευελι!ία, άνεση και 
τέλεια ασφαλή εφαρμ�γή.

Σελίδα 24

Τε�ν�λ�γία σύνδεσης με συμπίεση απ� την Viega.

Η π�λλαπλ#τητα εφαρμ�γών των συστημάτων σωλήνων 
Viega είναι σ%εδ#ν απερι#ριστη. Η Viega πρ�σφέρει συ-
στήματα για ένα φάσμα εγκαταστάσεων, τ� �π�ί� καλύ-
πτει εφαρμ�γές ύδρευσης, καύσιμων αερίων, θέρμανσης, 
#πως επίσης κάθε είδ�ς κτιριακών εγκαταστάσεων, 
'ι�μη%ανικές εφαρμ�γές και στη ναυτιλία. 
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� κ�σμ�ς των συστημάτων Viega.

Η τε�νική εγκαταστάσεων για �λες τις 

 εφαρμ�γές.
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Τέλεια σύνδεση με τη επιτυ�ημένη 

τε�ν�λ�γία συμπίεσης της Viega

Καρδιά τ�υ συστήματ�ς είναι η πα-
γκ� σμίως πασίγνωστη τε%ν�λ�γία συ-
μπίεσης Viega με τ� σύστημα ασφα-
λείας SC-Contur. Συνδέει με ασφάλεια 
#λα τα συστήματα μετα!ύ τ�υς και 
φρ�ντί<ει για μια απ#λυτη και �λ�-
κληρωμένη λύση. Δι#τι η Viega, ως 
ένας απ# τ� πι� επιτυ%ημέν�υς κα-
τασκευαστές συστημάτων διεθνώς, 
θέτει ένα μέτρ� σύγκρισης στις κτι-

ριακές εφαρμ�γές. Τα πρ�γράμματα 
συστημάτων συμπίεσης της Viega 
πρ�σφέρ�υν �λ�κληρωμένες λύσεις, 
ακ#μα και σε μεγάλες διατ�μές. Πρ�-
σφέρ�υν μια μεγάλη π�ικιλία ε!αρ τη-
μάτων – !εκινώντας απ# καμπύλες, 
μ�ύφες, μαστ�ύς ως και ειδικά ε!αρ-
τήματα για σύνδεση μπαταριών. 

Συστήματα σύνδεσης Viega: Π�ι�τητα 

made in Germany. �ι π�λύπλ�κες 

απαιτήσεις στην πρά�η απαιτ�ύν σύν-

θετες λύσεις – με ακρι$ή σ�εδιασμ�, 

τέλεια μελετημένα και εύκ�λα στη 

�ρήση. Ειδικά �ταν συνδυά&�νται 

υλικά �πως �αλκ�ς, μπρ�ύτ&�ς, αν�-

�είδωτ�ς �άλυ$ας και πλαστικά. Τ� 

συνδυασμ� �λων αυτών των συστη-

μάτων τ�ν ε�ασφαλί&ει η Viega.

Ιδανική συνδυασμ�ί συστημάτων

Ως πρωτ�π#ρ�ς κατασκευαστής 
στ�ν τ�μέα των κτιριακών εφαρ μ�-
γών, η Viega πρ�σφέρει �λ� κλη-
ρωμένες λύσεις π�υ καλύπτ�υν τ� 
φάσμα εφαρμ�γών σε εγκαταστάσεις 
ύδρευσης, θέρμανσης, καύσιμων αε-
ρίων #πως επίσης λύσεις για επίτ�ι%α 
και εντ�ι%ι<#μενα συστήματα απ� %έ-
τευσης… και #λα αυτά απ# ένα %έρι.
Εσείς εκμεταλλεύεστε τ� πλε�νέ-
κτημα π�υ πρ�σφέρει η Viega να 
συνδυά<ει #λα τα συστήματα της.

Μεταλλικά συστήματα σωληνώσεων 
π�υ !εκιν�ύν απ# τ� υπ#γει� και 
συνε%ί<�υν μέσω των κατακ#ρυφων 
δικτύων μπ�ρ�ύν να συνδεθ�ύν 
%ωρίς κανένα πρ#'λημα με τα εσω-
τερικά δίκτυα των �ρ#φων π�υ είναι 
κατασκευασμένα απ# πλαστικ�ύς σω-
λήνες. Με αυτ# τ�ν τρ#π� πε τυ %αί-
νεται � καλύτερ�ς δυνατ#ς τρ#π�ς 
συνδυασμ�ύ δικτύων απ# σταθερ�ύς 
μεταλλικ�ύς σωλήνες με τ�υς ευέ λι-
κτ�υς πλαστικ�ύς σωλήνες.

Δυνατ�τητες εφαρμ�γής

Σ%ετικά με τ�υς τ�μείς εφαρμ�γής, θερμ�κρασίες και πιέσεις λειτ�υργίας, παρακαλώ συμ'�υλευτείτε τα τε%νικά εγ%ειρίδια.

Σύστημα

Eφαρμ�γή

Profipress

Profipress G

Sanpress

Sanpress Inox

Sanpress Inox G

Prestabo

Pexfit Pro

Ύδρευση Θέρμανση
Αέρι�/

Πετρέλαι�
Ηλιακά 

 συστήματα
Βι�μη�ανία Ναυτιλία

Ειδικές 
εφαρμ�γές

–

– – –

–

–

– – –

– – –

– –
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Η τε�ν�λ�γία συμπίεσης Viega.

Εγγυημένη διαρκή ασφάλεια.
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1

2

ασφαλής και διαρκής συνδέσεις. 
Ασφάλεια και άνεση, τα �π�ία 
α!ί<�υν.

Πρ�στασία απ� την αρ�ή (1)

Για να πρ�στατευτεί � στεγαν�π�ι η-
τικ#ς δακτύλι�ς απ# τυ%#ν φθ�ρές, 
#λα τα ε!αρτήματα συμπίεσης της 
Viega διαθέτ�υν κυλινδρικ# �δηγ# 
σωλήνα, � �π�ί�ς μα<ί με τη διπλή 
συμπίεση ε!ασφαλί<ει πρ#σθετη 
ασφλεια.

Διπλή συμπίεση με την τε�ν�λ�γία 

συμπίεσης Viega (2)

Η τε%νική συμπίεσης Viega πρ�σφέρει 
διπλή ασφάλεια, δι#τι τα εργαλεία 
συμπίεσης Viega εκτελ�ύν σε μία ερ-
γασία δύ� συμπιέσεις, πριν και μετά 
τ� στεγαν�π�ιητικ# δακτύλι�. Έτσι 
ε!ασφαλί<εται μια μακρ�%ρ#νια σύν-
δεση. 

Η Viega είναι πρωτ�π�ρ�ς απ� τ� 

1994 στην τε�ν�λ�γία συμπίεσης. Τ� 

πρ�γραμμα ε�αρτημάτων συμπίεσης 

της Viega περιλαμ$άνει ε�αρτήματα 

για �λ�κληρωμένες λύσεις ακ�μα και 

σε διατ�μές ως Φ108 mm. Αυτ� σας 

πρ�σφέρει π�λυάριθμες πρακτικές 

λύσεις για εγκαταστάσεις ύδρευσης, 

θέρμανσης, καύσιμων αερίων και ει-

δικών εφαρμ�γών – απ�λύτως �ωρίς 

συγκ�λλήσεις και κινδύν�υς.

Τε�ν�λ�γία συμπίεσης: Ασφαλή και 

γρήγ�ρη 

Η τε%ν�λ�γία συμπίεσης Viega εγ-
γυάται !εκάθαρα πλε�νεκτήματα. Τα 
ε!αρτήματα συνδέ�νται εντ#ς δευτε-
ρ�λέπτων και πρ�σφέρ�υν διαρκεί 
ασφάλεια %ωρίς κίνδυν� πυρκαγιάς 
και επιπλέ�ν έ!�δα πυρασφάλειας. 
Έτσι παραλείπ�νται π�λλές περιττές 
%ρ�ν�'#ρες και π�λυέ!�δες εργα-
σίες. Εσείς αντίθετα με λίγες κινή-
σεις μπ�ρείτε να �λ�κληρώσετε μια 
άρτια �πτική εγκατάσταση %ωρίς ί%νη 
και υπ�λείμματα απ# φωτιά και 
συγκ�λ λήσεις. Έτσι, στην περίπτωση 
ανακαινίσεων είναι αναπ#φευκτ�ς 
πλέ�ν � δρ#μ�ς π�υ �δηγεί στην 
τε%νική συμπίεσης Viega.

Άνετα και πρακτικά

Mε την ευέλικτη περιστρεφ#μενη 
δαγκάνα είναι δυνατές συνδέσεις 
ακ#μα και σε στενά%ωρ�υς %ώρ�υς. 
Επίσης είναι εφικτή η υλ�π�ίηση 
ακ#μα και π�λύπλ�κων εγκαταστά-
σεων σε διατ�μές έως και Φ108 mm 
και μάλιστα με �ικ�ν�μία. Για #λες 
τις συμπιέσεις %ρησιμ�π�ιείται τ� 
μη%ά νη μα σύσφι!ης. Έτσι εκμεταλ-
λεύεστε #%ι μ#ν� την ελα%ιστ�-
π�ίηση αστ�%ιών και δαπανών, αλλά 
εργά<ε στε άνετα και επιτυγ%άνετε 

Τ�μή: απρεσάριστη σύνδεση

Τ�μή: πρεσαρισμένη σύνδεση
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Ασφάλεια με εγγύηση.

Τ� σύστημα SC-Contur της Viega.
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3 bar

Απ� τ� 1994 η Viega με την τε�ν�λ�γία 

συμπίεσης επηρέασε την ε�έλι�η των 

κτιριακών εφαρμ�γών. Παρ�λ� π�υ η 

τε�ν�λ�γία συμπίεσης έ�ει απ�δεί�ει 

την απ�τελεσματικ�τητα της, η Viega 

την ε�έλι�ε ακ�μα περισσ�τερ�. Έτσι 

η υπερ��ή της τε�ν�λ�γία συμπίε-

σης δεν απ�δεικνύεται μ�ν� με την 

τα�ύτητα και την εύκ�λη εφαρμ�γή 

της, αλλά και με την μ�ναδική εγγυη-

μένη ασφάλεια. 

Τ� σύστημα SC-Contur της Viega

Η Viega μελέτησε τα πάντα π�υ έ%�υν 
σ%έση με την τε%ν�λ�γία συμπίεσης, 
ακ#μα και την περίπτωση π�υ απ# 
απρ�σε!ία παραμείνει μια σύνδεση 
απρεσάριστη σε μια εγκατάσταση. 
Για τ� λ#γ� αυτ#, #λα τα πρεσαριστά 
ε!αρτήματα διαθέτ�υν #λα τα πλε�-
νεκτήματα τ�υ πιστ�π�ιημέν�υ συ-
στήματ�ς ασφαλείας SC-Contur, τ� 
�π�ί� αναγνωρί<εται απ# τη έγ%ρωμη 
σήμανση πάνω στην αυλάκωση των 
ε!αρτημάτων. Τ� σύστημα SC-Contur 
έ%ει την ιδι#τητα να αναγνωρί<�νται 
αμέσως συνδέσεις π�υ απ# απρ�σε!ία 
δεν έ%�υν συμπιεστεί. Τ� μέσ� διαρ-
ρέει εμφανώς κατά την πλήρωση της 
εγκατάστασης.

Έτσι � %ρ�ν�'#ρ�ς έλεγ%�ς των 
πρεσαριστών ε!αρτημάτων μειώνε-
ται στ� ελά%ιστ�. Εκτ#ς απ# τη διπλή 
συμπίεση και τ�ν κυλινδρικ# �δηγ#, 
υπάρ%ει και τ� σύστημα ασφαλείας 
SC-Contur της Viega π�υ απ�τελεί 
έναν ακ#μα πλε�νέκτημα στην τε %νι-
κή σύνδεσης.

Εμφανή ασφάλεια ελέγ��υ

Τ� σύστημα SC-Contur λειτ�υργεί 
στη πιέση δ�κιμών τ#σ� σε εγκατα-
στάσεις αέρα #σ� και νερ�ύ. Επίσης 
περιλαμ'άνεται και � έλεγ%�ς δ�μι-
κών καύσιμων αερίων 'άση των 
τε%νικών �δηγιών. Σε έναν «!ερ#» 
έλεγ%� στεγαν#τητας, η πίεση πέ-
φτει εμφανώς κάτω απ# τ� #ρι� 
μετα!ύ 22 mbar και 3 bar. Αντιθέτως 
εάν η εγκατάσταση πληρωθεί με 
νερ#, τ#τε εμφανί<εται διαρρ�ή 
μετα!ύ 1 bar και 6,5 bar στα ε!αρ-
τήματα π�υ δεν έ%�υν συμπιεστεί. 

Κεντρική δ�κιμή στεγαν�τητας

Ως περαιτέρω ε!έλι!η τ�υ συστή-
ματ�ς SC-Contur, η πρωτ�π#ρ�ς 
Viega διασφαλί<ει τ� γεγ�ν#ς #τι η 
στεγαν#τητα μιας εγκατάστασης 
μπ�ρεί να ελέγ%εται κεντρικά απ# 
ένα μ#ν� μαν#μετρ� – με την πρ�ϋπ-
#θεση #τι έ%�υν εγκατασταθεί 
παντ�ύ ε!αρτήματα με τ� σύστημα 
ασφαλείας SC-Contur. H κεντρική 

δ�κιμή στεγαν#τητας πρ�σφέρει 
έτσι ακ#μα περισσ#τερη ασφάλεια 
και άνεση, δι#τι παραλείπεται πλέ�ν 
� �πτικ#ς έλεγ%�ς για κάθε ε!άρτημα 
συμπίεσης. Σε περίπτωση π�υ απ# 
αμέλεια δε συμπιεστ�ύν ε!αρτήματα, 
παρ�υσιά<εται διαρρ�ή και συνεπώς 
πτώση της πίεσης στ� μαν#μετρ�. 
Εάν αντί της υγρής δ�κιμής στε-
γαν#τητας πραγματ�π�ιηθεί !η ρ#ς 
έλεγ%�ς με αέρα, μειών�νται κίνδυν�ι 
υγιεινής. Αυτ�ί δημι�υργ�ύνται κατά 
τ� %ρ�νικ# διάστημα (μετα!ύ πρώτης 
πλήρωσης και κατανάλωσης) π�υ τα 
νερά παραμέν�υν στάσιμα. 

Nέ�: Δ�κιμή 

στεγαν�τητας με 

SC-Contur. Γρήγ�ρα 

και ασφαλές. 

Τα�εία σύνδεση εντ�ς λίγων δευτερ�λέπτων απ� 

Φ12 έως Φ108 mm 

Διπλή συμπίεση για μια μ�νιμη και ασφαλή 

σύνδεση 

Συνδέσεις �ωρίς μέτρα πυρ�πρ�στασίας 

Άμεση αναγνώριση μη συμπιεσμένων 

ε�αρτημάτων 

Δυνατ�τητα κεντρικής δ�κιμής στεγαν�τητας με 

μαν�μετρ�
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Viega Profipress
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Πλ�ύσι� πρ�γραμμα

Τ� Profipress είναι ένα σύστημα, π�υ 
δίνει π�λύπλευρες λύσεις στην πρά!η. 
Δι#τι με τ� Profipress συνδυ ά<�νται 
έ!υπνες λύσεις με ένα πλ�ύ σι� πρ#-
γραμ μα. Έτσι υλ�π�ι�ύνται εγκαταστά-
σεις με ειδικά ε!αρτήματα καύσιμων 
αερίων και υδραυλικών συνδέσεων.

Π�λυμ�ρφία εγκαταστάσεων

Η π�λλαπλ#τητα εφαρμ�γών τ�υ 
συστήματ�ς Profipress είναι σ%εδ#ν 
απερι#ριστη. Με την π�ικιλία των 
ε!αρτημάτων δίν�νται λύσεις για 
εφαρμ�γές θέρμανσης, ύδρευσης 
και καύσιμων αερίων σε κτιριακές 
εφαρμ�γές, στη 'ι�μη%ανία, ακ#μα 
και στη ναυτιλία. 

Profipress στη ύδρευση 

Τ� σύστημα Profipress καλύπτει τις 
αυστηρ#τερες πρ�διαγραφές υγιει-
νής στις εγκαταστάσεις ύδρευσης. 
Δι#τι η πρώτη ύλη, η σωστή δια στα-
σι�λ#γηση και η καλή εφαρμ�γή 
ε!ασφαλί<�υν μια απρ�'λημάτιστη 
εγκατάσταση ύδρευσης. \λα αυτά 
�δηγ�ύν στ� σύστημα Profipress. 

Profipress στη θέρμανση 

Για τη σύνδεση λέ'ητα και θερμαντι-
κών σωμάτων, τ� σύστημα Profipress 
απ�τελεί μια απ#λυτα ασφαλή και 
�ικ�ν�μική λύση εγκαταστάσεων. 
Με διάφ�ρα ειδικά ε!αρτήματα, τ� 
Profipress απ�τελεί τη σωστή λύση. 

Τ� Profipress είναι τ� πι� π�λυ-

δ�κιμασμέν� σύστημα συμπίεσης για 

�αλκ�σωλήνες με μεγάλη γκάμα 

πρ�ϊ�ντων. Πάνω απ� 550 διαφ�ρετικά 

είδη, σε διατ�μές μετα�ύ Φ12 έως 

Φ108 mm, δίν�υν λύσεις σε �λες τις 

εφαρμ�γές. � στεγαν�π�ιητικ�ς δα-

κτύλι�ς απ� EPDM κρατάει μια 

�λ�κληρη &ωή. Επιπλέ�ν � κυλιν-

δρικ�ς �δηγ�ς σωλήνα εμπ�δί&ει την 

πρ�κληση φθ�ρών τ�υ στεγα ν�π�ιη-

τικ�ύ δακτυλί�υ.

Σύστημα σύνδεσης �αλκ�σωλήνων για σωλήνες 

�αλκ�ύ $άση ΕΝ 1057 για διατ�μές Φ12 έως 

Φ108 mm, συμπεριλαμ$αν�μέν�υ και της Φ64 mm

Απ�λυτη σταθερ�τητα για γρήγ�ρες και καθαρές 

εγκατάστασης σε υπ�γεια, �ρι&�ντια και κάθετα 

δίκτυα

Απερι�ριστες δυνατ�τητες εγκαταστάσεων απ� 

�άλκινα και μπρ�ύτ&ινα ε�αρτήματα

Μεγάλη π�ικιλία ειδικών ε�αρτημάτων για εγκα-

ταστάσεις θέρμανσης 

Ε��πλισμένα με στεγαν�π�ιητικ� δακτύλι� EPDM

Τήρηση �λων των σ�ετικών πρ�διαγραφών για 

εγκαταστάσεις π�σιμ�υ νερ�ύ 

Kλες �ι διατ�μές είναι ε��πλισμένες με τ� 

σύστημα ασφαλείας SC-Contur
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Viega Profipress G
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Σύστημα σύνδεσης �αλκ�σωλήνων για σωλήνες 

�αλκ�ύ κατά  EN 1057 στις διατ�μές Φ12 έως Φ64 mm

Σύστημα για ασφαλείς εγκαταστάσεις καύσιμων 

αερίων 

Ε�αρτήματα με σπείρωμα και ειδικά ε�αρτήματα 

κατασκευασμένα απ� μπρ�ύτ&�

Π�ικιλία ε�αρτημάτων : μαστ�ί, ρακ�ρ, φλάντ&ες και 

ειδικά ε�αρτήματα

Ε��πλισμέν� με υψηλής π�ι�τητας στεγαν�π�ιητικ� 

δακτύλι� απ� HNBR

Kλες �ι διατ�μές είναι ε��πλισμένες με τ� σύστημα 

ασφαλείας SC-Contur

Η ασφαλής σύνδεση

Mε κίτρινη σήμανση, κίτριν� στε-
γαν�π�ιητικ# δακτύλι� απ# HNBR 
και κίτριν� στίγμα τ�υ συστήματ�ς 
SC-Contur, τ� Profipress G πρ�σφέρει 
ασφάλεια υψηλ�ύ επιπέδ�υ. Με τη 
σαφή κίτρινη σήμανση τ�υ συ στή-
ματ�ς δηλώνεται η %ρήση τ�υ 
ε!αρτήματ�ς στα καύσιμα αέρια. Με 
τ� σύστημα ασφαλείας SC-Contur 
εμφανί<�νται τα μη πρεσαρισμένα 
ε!αρτήματα κατά τη δ�κιμή στε γα ν#-
τητας. = έλεγ%�ς στε γα ν# τητας γί-
νεται κεντρικά με τ� μα ν# με τρ�. 
Η περι�%ή δ�κιμών στα καύσιμα αέ-
ρια κυμαίνεται μετα!ύ 22 mbar έως 
3 bar.

Π�λύπλευρες δυνατ�τητες

Τ� Profipress G %αρακτηρί<εται για 
την π�λυμ�ρφία τ�υ απ# διατ�μή τη 
Φ12 έως Φ64 mm: Μαστ�ί, ρακ#ρ, 

φλάντ<ες και 'άνες αερί�υ απ�τελ�ύν 
μ#ν� μία μικρή τ�μή εν#ς συστήματ�ς, 
τ� �π�ί� διασφαλί<ει ανά πάσα στιγ-
μή μία γρήγ�ρη απ�τελεσματική και 
ασφαλή εγκατάσταση αερί�υ. 

Εγκατάσταση αερί�υ με σύστημα

Τ� φυσικ# αέρι� πρ�σφέρει άνεση, 
πρ�στατεύει τ� περι'άλλ�ν, είναι 
�ικ�ν�μικ# και συνεπώς αυ!άνεται 
συνε%ώς η <ήτηση αυτής της πηγής 
ενέργειας. Η Viega πρ�σφέρει ένα 
πλ�ύσι� πρ#γραμμα ώστε να εκ με-
ταλ λευτ�ύν #λα τα πλε�νεκτήματα 
φυσικ�ύ αερί�υ σε #λ�υς τ�υς τ�-
μείς. Τ� πρ#γραμμα �λ�κληρώνεται 
με τ�υς σφαιρικ�ύς διακ#πτες π�υ 
είναι επίσης πιστ�π�ιημέν�ι κατά 
DVGW. 

Τ� Viega Profipress G είναι τ� 

π�λυδ�κιμασμέν� σύστημα πρεσαρι-

στών ε�αρτημάτων, με �αλκ�σωλήνα, 

υψηλής π�ι�τητας στεγαν�π�ιητικ� 

δακτύλι� απ� HNBR και εν�ς έ�υπν�υ 

συστήματ�ς ασφαλείας. Τ� σύστημα 

ενδείκνυται για εγκαταστάσεις καύ-

σιμων αερίων με ασφάλεια έναντι 

πυρκαγιάς και καταστρ�φών και είναι 

πιστ�π�ιημέν� σύμφωνα με τα αυ-

στηρά γερμανικά πρ�τυπα για σ�εδ�ν 

�λες τις εγκαταστάσεις ευέλικτων 

υλικών: Για καύσιμα αέρια κατά DVGW 

(γερμανικ�ς σύνδεσμ�ς για αέρια και 

νερ�), για υγραέρι� κατά DVFG 

(γερμανικ�ς σύνδεσμ�ς υγραερί�υ), 

�πως επίσης και για δίκτυα πετρε-

λαί�υ κατά DIBT (γερμανικ� ινστι-

τ�ύτ� �ικ�δ�μικής τε�ν�λ�γίας)
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Viega Profipress S
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Σύστημα σύνδεσης �αλκ�σωλήνων για σωλήνες 

�αλκ�ύ κατά EN 1057

Ε�αρτήματα συμπίεσης για διατ�μές Φ12 έως Φ35 mm 

απ� �αλκ� καθώς ε�αρτήματα με σπείρωμα και ειδικά 

ε�αρτήματα απ� υπερανθεκτικ� μπρ�ύτ&�

Κατάλληλ� για ειδικές εφαρμ�γές σε υψηλά επίπεδα 

θερμ�κρασιών �πως π.�. ηλι�θερμικά συστήματα, 

εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης και εγκαταστάσεις 

ατμ�ύ �αμηλής πίεσης 

Ε��πλισμέν� εργ�στασιακά με στεγαν�π�ιητικ� δα-

κτύλι� FKM στις διατ�μές Φ12 έως Φ35 mm και διαθέ-

σιμ� �ε�ωριστά για τις διατ�μές Φ42 έως Φ108 mm

Ειδική λευκή σήμανση για δια�ωρισμ� απ� τα 

υπ�λ�ιπα συστήματα

Kλες �ι διατ�μές είναι ε��πλισμένες με τ� σύστημα 

ασφαλείας SC-Contur

Απ�λυτη εμπιστ�σύνη

Τ� Viega Profipress S εφαρμ#<εται με 
απ#λυτη ασφάλεια μέσω τ�υ συ στή-
ματ�ς SC-Contur και της μεγάλης 
π�ικιλίας ε!αρτημάτων. Έτσι μπ� ρεί-
τε να πρ�μηθευτείτε τ� Profipress S 
στις διατ�μές Φ12 έως Φ35 mm με 
εργ�στασιακά ενσωματωμέν� στε γα-
ν� π�ιητικ# δακτύλι� FΚΜ. Στις δια-
τ�μές Φ42 έως Φ108 mm μπ�ρείτε να 
πρ�μηθευτείτε !ε%ωριστά τ� στε γα-
ν�π�ιητικ# δακτύλι� FΚΜ. 

Τέλει�ς ε��πλισμ�ς για ειδικές 

εφαρμ�γές

Τ� μέλλ�ν ανήκει στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Με τ� Profipress S 
μπ�ρείτε να κάνετε απλές συνδέσεις 

σε ηλιακ�ύς συλλέκτες, #πως επίσης 
εγκαταστάσεις ατμ�ύ %αμηλής πίε-
σης στις �π�ίες τα ε!αρτήματα έ%�υν 
έγκριση για θερμ�κρασίες έως 120 °C 
και πίεσης έως 1bar. Επίσης τα 
ε!αρτήματα Profipress S μπ�ρ�ύν να 
%ρησιμ�π�ιηθ�ύν και σε εγκαταστά-
σεις τηλεθέρμανσης για θερ μ� κρα-
σίες πρ�σαγωγής απ# 120 °C έως 
140 °C. Στην περίπτωση αυτή η μέγι-
στη επιτρεπ#μενη πίεση είναι 16 bar. 

Ευδιάκριτη σήμανση

Τα ε!αρτήματα Viega Profipress S, !ε%ω-
ρί<�νται δι#τι είναι συσκευασμένα σε 
π�ρτ�καλί πλαστική σα κ�ύ λα και η λευ-
κή τ�υς σήμανση δηλώνει την ύπαρ !η 
τ�υ στεγαν�π�ιητικ�ύ δακ τυ λί�υ FKM.

Με τ� σύστημα Profipress S κάνετε 

τη σωστή επιλ�γή �ταν πρ�κειται για 

ειδικές εφαρμ�γές. Με μεγάλη ακρί-

$εια τ� Profipress S επιτυγ�άνει τέ-

λεια σύνδεση με διάφ�ρες πηγές 

θερμ�τητας. Πηγές ενέργειας �πως 

ηλι�θερμία, τηλεθέρμανση ή εγκατα-

στάσεις ατμ�ύ �αμηλής πίεσης συν-

δέ�νται πάντα με την μ�ναδική ασφά-

λεια τ�υ συστήματ�ς SC-Contur.
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Viega Sanpress
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Για κάθε περίπτωση η τέλεια λύση

Τ� Viega Sanpress πρ�σφέρει για κά-
θε απαίτηση τ� σωστ# μπρ�ύτ<ιν� 
ε!άρτημα. Τα ε!αρτήματα διατίθενται 
απ# Φ12 έως Φ108 mm.

Μπρ�ύτ&�ς – Τ� υλικ�

\ταν πρ#κειται για υγιεινή, ασφάλεια 
και αντ�%ή, #λ�ι δρ#μ�ι �δηγ�ύν 
στ�ν μπρ�ύτ<�. Τα ε!αρτήματα συ-
μπίεσης Sanpress διευκ�λύν�υν την 
ρ�ή και έτσι μπ�ρεί να γίνει μια π�ι� 
�ικ�ν�μική διαστασι�λ#γηση. Κατάλ-
ληλα για πιέσεις έως 16 bar τα υπε-
ρανθεκτικά ε!αρτήματα εφαρ μ# <�-
νται και στις εγκαταστάσεις ύδρευ σης. 

� αν��είδωτ�ς σωλήνας Sanpress

Η Viega αυ!άνει την υπερα!ία της 
υδραυλικής εγκατάστασης %ρη σι μ�-
π�ιώντας υψηλής π�ι#τητας αν�-

!είδωτ� σωλήνα και μπρ�ύτ<ινα 
ε!αρτήματα. = σωλήνας Sanpress 
πληρεί #λες τις πρ�διαγραφές υγιει-
νής και είναι ε!αιρετικά ασφαλείς – 
#πως ακρι'ώς τ� περιμένει κανείς 
απ# ένα πρ�ϊ#ν απ# τ�ν �ίκ� Viega. 

Πρ�γραμμα Sanpress σε μεγάλες 

διατ�μές

Τ� μεγαλύτερ� %αρακτηριστικ# πρ�-
γράμματ�ς είναι η ευελι!ία τ�υ. 
Η π�ικιλία των ε!αρτημάτων στις με-
γάλες διατ�μές απ# Φ76,1 έως Φ108 
mm απ�δεικνύ�υν την π�λυμ�ρφία 
τ�υ συστήματ�ς ενώ η ε!αιρετικά μι-
κρές διαστάσεις '�ηθ�ύν στην εύ κ�-
λη εγκατάσταση. \λα τα ε!αρ τή ματα 
είναι πιστ�π�ιημένα κατά DVGW και 
διασφαλί<�υν την ασφάλεια υγιεινής 
στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και 
'ι�μη%ανικές εφαρμ�γές.

Είτε σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, 

κτιριακές εφαρμ�γές ή σε $ι � μη �α-

νικές εγκαταστάσεις – τ� σύστημα 

Viega Sanpress θέτει παντ�ύ μέτρα 

σύγκρισης σε θέματα π�ι�τητας και 

�ικ�ν�μίας. Τα μπρ�ύτ&ινα πρεσαρι-

στά ε�αρτήματα μα&ί με τ�ν αν� �εί-

δωτ� σωλήνα 1.4521 εφαρμ�&�νται 

σε �λες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης 

και καλύπτ�υν �λες τις καθημερινές 

απαιτήσεις. 

Σύστημα απ�τελ�ύμεν� απ� μπρ�ύτ&ινα ε�αρτήματα 

και αν��είδωτ� σωλήνα 1.4521 για διατ�μές Φ12 έως 

Φ108 mm

Σύστημα με απερι�ριστες εφαρμ�γές για �λες τις 

υδραυλικές εγκαταστάσεις

Μεγάλη π�ικιλία ε�αρτημάτων απ� ε�αρτήματα ταφ 

έως διπλές φωλιές υδρ�ληψίας

Ειδικ� ε�άρτημα μ�νιμης ρ�ής για σύνδεση κλειστών 

δ��είων διαστ�λής

Zρησιμ�π�ιώντας διαστ�λικά ε�αρτήματα 

ε��ικ�ν�μείται �ώρ�ς και �ρ�ν�ς εγκατάστασης

Kλες �ι διατ�μές είναι ε��πλισμένες με τ� σύστημα 

ασφαλείας SC-Contur
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Viega Sanpress Inox και Sanpress Inox G
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Sanpress Inox σε εγκαταστάσεις 

ύδρευσης

Σε θέματα π#σιμ�υ νερ�ύ η Viega 
εμπιστεύεται μ#ν� υλικά άριστης 
π�ι#τητας. Τ� νέ� υλικ# 1.4521 σε 
συνδυασμ# με τα αν�!είδωτα ε!αρ-
τήματα συμπίεσης εφαρμ#<εται απε-
ρι#ριστα σε #λες τις υδραυλικές 
εγκαταστάσεις. Τηρ�ύν ακ#μα και τις 
πι� αυστηρές Γερμανικές απαιτήσεις 
και πρ�διαγραφές. 

Sanpress Inox σε εγκαταστάσεις 

αερί�υ

Τ� σημαντικ#τερ� στις εγκαταστά-
σεις αερί�υ είναι η απ#λυτη ασφά-
λεια. Γι’ αυτ# �ι ειδικ�ί εμπιστεύ�νται 
τ� σύστημα Sanpress Inox G. Αφ’ 
εν#ς λ#γ� τ�υ αν�!είδωτ�υ σωλήνα 
αφ’ ετέρ�υ λ#γ� των ε!αρτημάτων 
συμπίεσης με στεγαν�π�ιητικ# δα-
κτύλι� HNBR. =ι σωλήνες και τα 
ε!αρτήματα είναι κατασκευασμένα 
απ# αν�!είδωτ� %άλυ'α 1.4401. =ι 
διατ�μές Φ15 έως Φ108 mm έ%�υν 

σ%εδιαστεί για φυσικ# αέρι� και 
υγραέρι�. Επίσης �ι διατ�μές Φ15 
έως Φ54 mm μπ�ρ�ύν να %ρη σι-
μ�π�ιηθ�ύν για δίκτυα πετρελαί�υ.

Ασφάλεια ακ�μα και στις πι� δυσμε-

νείς συνθήκες

Τα συστήματα Viega έ%�υν επικρατή-
σει εκεί #π�υ τ� υλικ# και η εφαρμ�γή 
έ%�υν να αντιμετωπίσ�υν υψηλές 
καταπ�νήσεις: στη 'ι�μη%ανία. Με τα-
!ύ άλλων εφαρμ#<�νται σε 'ι� μη %α-
νικές εγκαταστάσεις ψύ!ης και επε-
!ερ γασίας νερ�ύ καθώς και σε 
εγκαταστάσεις πεπιεσμέν�υ αέρα.

Πρ�γραμμα Sanpress Inox XL

Υπάρ%ει μεγάλη π�ικιλία ε!αρτημάτων 
στις διατ�μές Φ15 έως Φ108 mm. Τ� 
αναλυτικ# πρ#γραμμα Viega πρ�-
σφέρει την κατάλληλη λύση σε #λες 
τις εγκαταστάσεις με καμπύλες, γω-
νίες, ταφ, μ�ύφες, μαστ�ί, ρακ#ρ και 
φωλιές υδρ�ληψίας.  

Τα αν��είδωτα συστήματα Sanpress 

Inox και Sanpress Inox G καλύπτ�υν 

με τ� πλ�ύσι� πρ�γραμμα ένα με-

γάλ� φάσμα εγκαταστάσεων στ�ν 

�ικιακ� τ�μέα και την $ι�μη�ανία. Τα 

συστήματα πρ�σφέρ�υν λύσεις για 

τις καθημερινές απαιτήσεις σε διά-

φ�ρ�υς τύπ�υς εφαρμ�γών με τα 

ε�αρτήματα στις διατ�μές Φ15 έως 

Φ108 mm συμπεριλαμ$αν�μέν�υ και 

της ενδιάμεσης Φ64 mm.

Αν��είδωτ� σύστημα για εγκαταστάσεις σε διατ�μές 

Φ15 έως 108 mm, συμπεριλαμ$αν�μέν�υ της διατ�μής 

Φ64 mm, απ�τελ�ύμεν� απ� αν��είδωτα ε�αρτήματα 

και αν��είδωτ� σωλήνα 1.4401 και 1.4521 για υδραυλι-

κές εγκαταστάσεις. 

Υψηλής π�ι�τητας στεγαν�π�ιητικά δακτύλια απ� 

EPDM και HNBR

Ιδανικ� σύστημα για ειδικές εφαρμ�γές και εγκατα-

στάσεις

Kλες �ι διατ�μές είναι ε��πλισμένες με τ� σύστημα 

ασφαλείας SC-Contur

54131_Presssys-GR   21 20 11 2009   10 42 48 Uhr



22

Viega Prestabo
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Πλήρες πρ�γραμμα για εγκαταστά-

σεις θέρμανσης

Τ� σύστημα Prestabo σας πρ�σφέρει 
#λες τις κατάλληλες διατ�μές για μι-
κρές και μεγάλες εγκαταστάσεις. Τα 
ε!αρτήματα συμπίεσης και �ι σωλή-
νες καλύπτ�υν τις διατ�μές Φ15 έως 
Φ108 mm. Στις διατ�μές Φ15 έως 
Φ54 mm �ι σωλήνες Prestabo πρ�-
σφέ ρ�νται και με λευκ# περί 'λημα 
ΡΡ – ιδανικά για ε!ωτερικές επίτ�ι%ες 
εγκαταστάσεις. Εκμεταλλευτείτε την 
πλ�ύσια γκάμα ε!αρ τη μάτων για την 
δική σας εγκατάσταση.

Εμφανής σήμανση

Πρ�ς απ�φυγή επιλ�γής λάθ�υς 
συστήματ�ς σε εγκαταστάσεις ύδρευ-
σης, τ� σύστημα Prestabo της Viega 
έ%ει %αρακτηριστικές κ#κκινες ση -

Τ� σύστημα Prestabo της Viega είναι 

γνωστ� στ�υς επαγγελματίες για την 

υψηλή τ�υ α�ι�πιστία και ασφάλεια. 

Τ� σύστημα των πρεσαριστών ε�ω τε-

ρικά γαλ$ανισμένων ε�αρτημάτων 

διατίθεται στις διατ�μές απ� Φ15 έως 

Φ108 mm συμπεριλαμ$αν�μένης και 

της «ενδιάμεσης» διατ�μής Φ64 mm. 

Απ�τελεί μια εναλλακτική λύση για 

εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύ�ης 

και πεπιεσμέν�υ αέρα. Ιδιαίτερα �ταν 

�ι συνδέσεις των σωλήνων δεν πρέ-

πει να συγκ�λληθ�ύν με σπατάλη 

�ρ�ν�υ αλλά να συμπιεστ�ύν με 

τα�ύτητα και ασφάλεια έτσι �πως 

�λα τα συστήματα συμπίεσης της 

Viega.

Συστήματα ε�αρτημάτων συμπίεσης με ε�ωτερικά 

γαλ$ανισμέν� �άλυ$α στις διατ�μές απ� Φ15 έως 

Φ108 mm

Η «ενδιάμεση» διατ�μή Φ64 mm ε�ασφαλί&ει στη σω-

στή διαστασι�λ�γηση των δικτύων $άση των αναγκών

Η κ�κκινη σήμανση στα ε�αρτήματα και τ� σωλήνα 

απαγ�ρεύ�υν τη �ρήση τ�υ συστήματ�ς για π�σιμ� 

νερ�

Ιδιαίτερα κατάλληλ� για εγκαταστάσεις θέρμανσης, 

κλειστών κυκλωμάτων ψύ�ης και εγκαταστάσεις 

πεπιεσμέν�υ αέρα

Kλες �ι διατ�μές είναι ε��πλισμένες με τ� σύστημα 

ασφαλείας SC-Contur

μάνσεις, #πως: τη κ#κκινη σήμανση 
«ακατάλληλ� για π#σιμ� νερ#», τη 
κ#κκινη '�ύλα στ� σύστημα ασφα-
λείας SC-Contur, η κ#κκινη γραμμή 
πάνω στ�υς σωλήνες καθώς και τις 
κ#κκινες τάπες πρ�στασίας των σω-
λήνων. 

Σωστή διαστασι�λ�γηση

Με τη %ρήση της «ενδιάμεσης» 
διατ�μής Φ64 mm είναι εφικτή η σω-
στή διαστασι�λ#γηση των διατ�μών 
εν#ς �λ�κληρωμέν�υ δικτύ�υ σωλη-
νώσεων. Τ� κεν# μετα!ύ DN 50 και 
DN 65 π�υ υπάρ%ει σε άλλ�υς κατα-
σκευαστές ε!αρτημάτων συμπίεσης 
δημι�υργεί πρ�'λήματα στις παρ�%ές 
αλλά αυ!άνει και τ� κ#στ�ς εγκατά-
στασης με την αναγκαστική %ρήση 
μεγαλύτερων διατ�μών. 
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Viega Pexfit Pro

54131_Presssys-GR   24 20 11 2009   10 42 52 Uhr



25

1

Μ�νιμη παραμ�ρφωση και μικρές 

ακτίνες καμπυλ�τητας

Τ� σύστημα Pexfit Pro συνδυά<ει 
εύκ�λ� %ειρισμ# και μεγάλες αντ�%ές 
σε πίεση. Τ� στρώμα αλ�υμινί�υ 
ελα%ιστ�π�ιεί την γραμμική διαστ�λή, 
πρ�σθέτει την ιδι#τητα φραγμ�ύ 
�!υγ#ν�υ στ�ν σωλήνα και πάνω απ# 
#λα τ�υ πρ�σφέρει μ#νιμη πα ρα-
μ#ρφωση. Μικρές διατ�μές σωλήνων 
μπ�ρ�ύν να λυγιστ�ύν και με τ� %έρι. 
Εφικτές είναι ακ#μα και μικρές ακτί-
νες καμπυλ#τητας.

Απρ�$λημάτιστ�ς συνδυασμ�ς 

δια φ�ρε τικών συστημάτων σωληνώ-

σεων (1)

Η πλ�ύσια γκάμα ε!αρτημάτων Viega 

διευκ�λύνει την υλ�π�ίηση εγκατα-
στάσεων θέρμανσης και ύδρευσης. 
Επίσης είναι εύκ�λη η μετα'ί'αση σε 
μεταλλικά συστήματα σωληνώσεων. 

Τ�σ� ευέλικτ� �σ� και �ι ιδέες σας

=ι σωλήνες Pexfit Pro Fosta και Pexfit 
Pro Plus, είναι κατάλληλ�ι για την 
%ρήση τ�υς σε εγκαταστάσεις ύδρευ-
σης και μα<ί με τα αντίστ�ι%α 
ε!αρ τήματα καλύπτ�υν #λες τις πρ�-
δια γραφές υγιεινής. Συνδυ ά <� νται 
τέλεια με τα επίτ�ι%α και εντ�ι%ι<#μενα 
συστήματα Steptec, Viega Eco Plus, 
Viega Mono και Viega Mono Tec. jάρη 
στην ευελι!ία τ�υς '�ηθ�ύν τ#σ� σε 
εγκαταστάσεις ύδρευσης #σ� και 
θέρ μανσης.

Τ� Viega Pexfit Pro είναι ένα σύστη-

μα, τ� �π�ί� πρ�σαρμ�&εται πλήρως 

στις ανάγκες σας. �ι σωλήνες Pexfit 

Pro είναι τ�σ� εύκαμπτ�ι, �πως τις 

επιθυμείτε και τ�σ� α�ι�πιστ�ι �σ� 

τ�υς περιμένετε. Σε συνδυασμ� με 

τα νέα πρεσαριστά ε�αρτήματα απ�  

PPSU και τα δ�κιμασμένα μπρ�ύντ&ινα 

ε�αρτήματα, μπ�ρεί να εφαρμ�στεί 

σ�εδ�ν σε �λες τις κτηριακές εφαρ-

μ�γές. �ι σωλήνες Pexfit Pro Fosta 

απ�τελ�ύνται απ� τρία στρώματα: 

έναν εσωτερικ� σωλήνα PE-Xc, ένα 

στρώμα αλ�υμινί�υ και ένα ε�ωτερικ� 

λευκ� περί$λημα.

Σύστημα πλαστικών σωλήνων με μ�νιμη παραμ�ρφωση, 

με υψηλής π�ι�τητας ε�αρτήματα απ� PPSU και 

μπρ�ύντ&� σε διατ�μές απ� Φ14 έως Φ63 mm

Μ�ν�κ�μματα ε�αρτήματα συμπίεσης με 

πρ�συναρμ�λ�γημένα αν��είδωτ� περί$λημα

Εύκ�λη μετα$ί$αση σε μεταλλικά συστήματα

Τ� υπερανθεκτικ� αν��είδωτ� περί$λημα στ� 

ε�άρτημα συμπίεσης αναλαμ$άνει επιπλέ�ν την 

λειτ�υργία στήρι�ης τ�υ σωλήνα

Π�λύ καλές ιδι�τητες ακ�μα και σε υψηλές 

θερμ�κρασίες και πιέσεις �άρη στ� εσωτερικ� σωλή-

να απ� ακτιν�δικτυωμέν� π�λυαιθυλένι� PE-Xc 

Απερι�ριστη εφαρμ�γή σε εγκαταστάσεις ύδρευσης

Kλες �ι διατ�μές είναι ε��πλισμένες με τ� σύστημα 

ασφαλείας SC-Contur

14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm
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Εργαλεία συμπίεσης Viega.

Η τε�νική π�υ τα συνδέει �λα.
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Τα εργαλεία συμπίεσης της Viega 

πείθ�υν με την π�ι�τητά τ�υς ακ�μα 

και στις πι� δύσκ�λες συνθήκες ερ-

γασίας. Είναι ελεγμένα κατά TÜV και 

ανήκ�υν στα πι� α�ι�πιστα και συνε-

πώς στα πι� πετυ�ημένα εργαλεία 

στην Ευρώπη. Μεγάλα �ρ�ν�ι επα νε-

λέγ��υ των μη�ανημάτων δια σφα λί-

&�υν επιπλέ�ν μεγάλη απ� δ� τι κ�-

τητα. 

Ελαφρύ, πρακτικ� και γρήγ�ρ�: 

Viega Pressgun

Τα δύ� Pressgun 4E και 4B εκ πρ�-
σωπ�ύν την νέα γενιά μη%ανημάτων 
συμπίεσης Viega. Είναι ελαφρύτερα, 
τα%ύτερα και ευκ�λ#τερα στ�ν %ειρι-
σμ#. Τ� επαναφ�ρτι<#μεν� μη%άνημα 
4B (18 V) διαθέτει μια υπερσύγ%ρ�νη 
μπαταρία ι#ντων λιθί�υ και έ%ει σ%ε-
δια σθεί #πως και η ηλεκτρική έκδ�ση 
4Ε (230 V) για διατ�μές απ# Φ12 έως 
Φ108 mm. Τα δυ� μη%ανήματα είναι 
συμ'ατά με #λα τα συστήματα της 
Viega και με %ρ#ν� συμπίεσης περ. 
3 sec ανήκ�υν στα τα%ύτερα τ�υ 
είδ�υς τ�υς. Μ�να δική ευελι!ία επι-
τυγ %άν�υν τα εργαλεία συμπίεσης 
Viega με την πε ρι στρε φ#μενη κατά 
180° κεφαλή σε συνδυασμ# με την πε-
ρι στρε φ#μενη δαγκάνα στις διατ�μές 
απ# Φ12 έως Φ108 mm. = έλεγ%�ς εί-
ναι απαραίτητ�ς μετά απ# 32.000 συ-
μπιέσεις ή μετά απ# τέσσερα %ρ#νια. 

Μικρ�, ελαφρύ και ευέλικτ�: τ� νέ� 

Viega Pressgun Picco

Τ� μη%άνημα συμπίεσης Viega 
Pressgun Picco για διατ�μές έως 
Φ35 mm %αρακτηρί<εται για τ� μικρ# 
μέγεθ#ς τ�υ και τ� ελά%ιστ� 'άρ�ς 
των 2,5 κιλών. Με την περιστρεφ#μενη 
κατά 90° κεφαλή %ρησιμ�π�ιείται 
σ%εδ#ν σε κάθε σημεί�. Διατίθεται 
με μικρ# πρακτικ# 'αλιτσάκι και τρεις 
δαγκάνες συμπίεσης. Μπ�ρ�ύν να 
απ�θηκευτ�ύν και περαιτέρω δαγκά-
νες συμπίεσης.

Mέγιστη ευελι!ία 
πρ�σφέρ�υν �ι περι-
στρεφ#μενες δα-
γκάνες (12 – 35 mm). 
Καθιστ�ύν εφικτή 
την συμπίεση σε 
στενά%ωρα μέρη. 
Επίσης είναι συμ 'α-
τές με #λα τα μη%α-
νήματα Viega.
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Viega
Plumbing and heating systems
Viega Platz 1
DE-57439 Attendorn
Germany
Phone (+49) 2722 61 1290
Fax (+49) 2722 61 1524
www.viega.com

MESMA CYPRUS LTD
Deligiorgi 5
Lapithion Megaro 2nd Floor
1066 Nicosia – Cyprus
Tel.: +375-22-768502
Fax: +375-22-768507
E-mail: mesma-nicosia@mesma.com
www.mesma.com

ERGON EQUIPMENT AETE
Kλεισθέν�υς 102 & Παπαφλέσσα 
15344 Γέρακας Αττικής 
Τηλ.: 210.6049420 / 6049454-5
Φα!: 210.6049448
Ε-mail: ergon@tee.gr
www.ergon.com.gr
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