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Добре дошли!

Качество от ново поколение!
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Viega International

VIEGA е една от световните водещи

компании за инсталационни технологии,

която остава вярна на себе си и

дефинира собствени стандарти.



Технология на радиално пресоване 

– без деформация на уплътнителния

пръстен

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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Технология за пресови връзки Viega: 

Един инструмент, който свързва всичко.



Бързи, чисти и рационални 

цялостни инсталации без 

запояване

Гаранция на продуктите.

Гарантирано качество съгласно 

DIN ISO 9001/EN 29001

Висока степен на защита от 

корозия – чрез техника на студено 

свързване.

Един инструмент за всички 

системи за пресова връзка
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Технология за пресови връзки Viega: 

Един инструмент, който свързва всичко.



SC-Contur

Всичики пресови фитинги на Viega, отговарят на нормата на DVGW 

– W534 – теч при непресован фитинг . SC – Contur.

Viega гарантира тази функция да се проявява при всички типове 

флуиди и газове използвани в битовите инсталации.

Viega SC-Contour: Гарантирано най-високо 

ниво на безопасност



Viega- Стандарт

Характеристики на функцията SC- Contur

• Гаранция от Viega

• Лесно виждащ се теч при изпълнение на водна проба.

• SC-Contur е функция, която е интегрирана във всеки фитинг 

на Viega

•-Точно указана дълбочина за връзка

Viega SC-Contur гарантира идентификация на непресованите 

фитинги при всички работни налягания:

от 22 mbar до 3 bar (сух) и от

1 bar до 6,5 bar (течен) тест.

Viega SC-Contour: Гарантирано най-високо 

ниво на безопасност



SC-Contur

• без деформация на уплътнителя

• над 16 години опит с пресовите фитинги

• над 12 години експлоатация на SC-Contur

• приложим при всички диаметри

• приложим при всички видове флуиди

• прилага се при всички системи

Viega SC-Contour: Гарантирано най-високо 

ниво на безопасност



Viega Конкурент

- винаги защитен 

уплътнител при 

напъхване на тръбата

- Връзката е добра, 

дори при непълно 

вкарване на тръбата

Viega SC-Contour: Гарантирано най-високо 

ниво на безопасност



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
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Viega SC-Contour: Гарантирано най-високо 

ниво на безопасност



Приложение на системите

EPDM Уплътнител

Система
Макс. Работно 

Налягане

Макс. Работна 

температура
SC- Contur

Алтернативен 

уплътнител

Макс. работно 

налягане

Макс. работна 

температура

Profipress
16 bar 110 0C v FKM 16 bar 140 0C

Sanpress
16 bar 110 0C v FKM 16 bar 140 0C

Sanpress Inox
16 bar 110 0C v FKM 16 bar 140 0C

Seapress
16 bar 110 0C v 16 bar

FKM Уплътнител

Profipress S
16 bar 140 0C v 120 0C

HNBR Уплътнител

Система
Макс. Работно 

Налягане
SC- Contur

Работна 

температура

Дизелово гориво, 

Масло

Макс. работна 

температура

Profipress G
5 bar v -20 до 70 0C -0,5 до 5 bar макс. 40 0C

Sanpress Inox G
5 bar v -20 до 70 0C -0,5 до 5 bar макс. 40 0C

При пожар системите за газ могат да издържат 30 мин при темература 650 0C



EPDM уплътнителният елемент е синтетично произведен и омрежен 

с пероксид синтетичен каучук със широка сфера на приложение.

Характеризира се с отлична устойчивост на стареене, на 

климатични влияния , на различни химикали. Устойчив е на топла 

вода и пара, което го прави особено подходящ за уплътнители при 

отоплителни инсталации .Не е устойчив срещу въглеводородни 

разтворители, масла, хлорирани въглеводороди, терпентин и 

бензин.Уплътнителният елемент от EPDM притежава сертификат за 

използване в хранителната промишленост и препоръка на KTW.

HNBR уплътнителен елемент,от  синтетично произведен 

синтетичен каучук със широка сфера на приложение, устойчив на 

масла, нефтопродукти и мазнини при високи температури.

FKM уплътнителен елемент, идеален за работа с мазни течности (с 

температура до 110° C) или пропилен гликол.За приложение при 

висока температура.
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Viega SC-Contour: Гарантирано най-високо 

ниво на безопасност



Всички компоненти са

перфектно съгласувани, 

могат да се комбинират

помежду си и да се

свързват един с друг.

Асортиментът от пресови

съединения на Viega

обхваща разнообразни

варианти за монтаж и 

свързване – включително

и с големи размери. 
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Глобалната система на Viega: Свят, в който 

всичко си съответства перфектно



Всяка система от Viega комбинира качество на най-високо ниво с новаторска 

безопасност и огромна икономичност. 

Питейна вода - 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. 

Отоплителни инсталации - 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 изискванията за ефективност.

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 инсталации. 

Специални приложения - много от системите за пресова връзка на Viega са 

подходящи и за специални приложения, например за промишлеността или за 

корабостроенето
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Компетенциите на Viega: Един и същи 

мащаб за всички транспортирани среди



Метални прес 

системи от Viega



Подходящи за инсталации за питейна вода и 

отоплителни инсталации, както и за специални 

приложения в сгради и дори кораби

Широк асортимент, включващ специални 

компоненти за всяка инсталация(повече от 450 

артикула)

Пресовите фитинги без резба до диаметър 54мм. 

се произвеждат от мед. Става дума за SF-CU- без 

кислородна мед с чистота 99,90%. Пресовите 

фитинги с резба, както и пресовите фитинги с 

размери по-големи от 54мм. - „profipressXL“ се 

произвеждат от специален бронз заради 

изискванията за стабилна форма и здравина, и за 

здравина на резбата.

Предлагат се в размери от 12 до 108 мм, 

включително междинният размер 64 мм.

Всички размери са със SC-Contur
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Viega Profipress – система от пресови 

съединения, всички възможности.

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



Оборудвани с висококачествен уплътнителен 

елемент от EPDM

Изпитана съгласно DVGW – Инструкция  Arbeitsblatt 

W534 ( Тръбни свръзки и тръбни съединения) 

Системата от медни тръби се оказва изключително 

конкурентноспособна. Медта е лесна за

инсталиране, изисква употреба на малък брой 

инструменти, а монтирането й е

бързо и лесно.

Висока степен на защита от корозия 

Липсва опасност от пожар при направа на пресови 

връзки.

Качество с дълготрайност равна на 

продължителността на живот на сградата.
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Viega Profipress – система от пресови 

съединения, всички възможности.

Свързващите инсталации за питейна вода 
могат да бъдат разпознати по зелената 
точка. всички свързващи елементи са 
израбоM.



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

Изпитана съгласно DVGW Arbeitsblatt VP 614 ( 

неразглобяеми тръбни съединения за метални 

газопровади, пресови връзки) 

Богат асортимент от фитинги за всички случаи на 

приложение, включително преходи към резба, 

холендри, заготовки за монтаж на арматури и т.н. 
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Viega Profipress G – най – високо ниво на 

безопастност при газови инсталации.

Свързващите 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.



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 (до ф108мм) 

Предлагат се в размери от 12 до 35 мм

Всички размери са със SC-Contur

Объркването е изключено благодарение на 

оранжевия плик и бялата маркировка на 

свързващия елемент
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Viega Profipress S – специално разработени 

за специални приложения.

Свързващите 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.



Подходящи за инсталации за питейна вода и 

отоплителни инсталации, както и за 

специални приложения в сгради и дори 

кораби

Изцяло изработена от материал с най-високо 

качество, 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
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Viega Sanpress Inox– система от неръждаема

стомана за водоснабдителни инсталации

Свързващите 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.



Подходящи за газови 

инсталации, както и за 

тръбопроводи за течно 

гориво, за отопление и 

дизелово гориво

Изцяло изработени от материал с най-високо 

качество, 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

19

Viega Sanpress Inox G– система от неръждаема

стомана за газови инсталации

Свързващите 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.



Могат да се използват за 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

Спестяващ място, материали и време 

монтаж чрез компенсаторите Sanpress
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Viega Sanpress - качество и икономичност за 

инсталации за питейна вода.

Свързващите 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.



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. Пресова 

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
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Viega Megapress – бързо, студено и сигурно 

пресоване на дебелостенни стоманени тръби..

Свързващите 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.



Икономична система за затворени 

отоплителни инсталации, затворени 

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“
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Viega Prestabo – поцинкована стомана за висока 

икономичност.

Свързващите 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.
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Viega Smartpress – революция в многослойните 

композитни тръби.

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

Viega Smartpress - това е първата система на

пазара, която свързва икономичността и

гъвкавостта на пластмасова тръбопроводна

система с изгодни от гледна точка на обтичането

характеристики на дебита на метална

тръбопроводна система.

Оптимизираните по отношение на дебита

фитинги от неръждаема стомана и бронз са

безупречни по отношение на хигиената и освен

това се предлагат без уплътнителен елемент. По

този начин се предотвратяват големи загуби на

налягане, а свръхоразмеряването и калибри-

рането на тръбата остават в миналото. Това

позволява бърз, сигурен и комфортен монтаж

при най-добрите хидравлични характеристики.



Колена, муфи и тройници от неръждаема стомана, 

фитинги с резба от бронз

Един фитинг за инсталации за питейна вода 

и за отоплителни инсталации

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
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Viega Smartpress – ниски загуби на налягане.

Свързващите 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.
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Viega Smartpress

тръби – запазва формата си и не се прегъва.

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

Най-висока стабилност 

100% антидифузионна бариера

Изключителна гъвкавост 

Добре обмислена съвместимост 
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Viega Smartpress – водопроводни и 

отоплителни инсталации.

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

Безусловна хигиена на питейната вода

Инсталация с двойнопроходни

тройници и колена

Кръгови и серийни тръбопроводи 



27

Viega Pexfit Pro – гъвкава тръбопроводна система, 

която гарантира сигурност и безопасност.

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

Безопасната тръбопроводна система

Омрежен PE-Xc

Абсолютна стабилност на формата и при 

най-малък радиус на огъване 

Висококачествена и устойчива на 

натоварване

Пресоване с фактора за надеждност на 

Viega

Централизирана проверка на 

херметичността благодарение на SC-

Contur

Висококачествени материали – най-

добрата защита от корозия 
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Viega Pexfit Pro –

за инсталация за питейна вода.

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

Най-висока   устойчивост на налягане и 

температура

Профил за безопастност Viega SC-Contur

Съединения от висококачествена PPSU с 

предварително монтирана гилза от 

неръждаема стомана

Никакви отлагания по стените
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Viega Pexfit Pro –

Лесно монтиране на етажна инсталация.

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

Монтажните конзоли Pexfit Pro могат да се

монтират на стената, в или пред нея.

Междуцентровият присъединителен диапазон

варира от 80 до 200 mm и предлага също така

голямо пространство за планиране .

Пресовите съеди- нения ускоряват обработката,

докато устойчивите на корозия разпредели- тели

от PPSU осигуряват сигурност, безопасност и

хигиена.

Инсталационната кутия под мазилката Pexfit Pro е

специална разработка на фирма Viega за системи

„тръба в тръба“. Тя защитава мястото за

свързване към водопроводната арматура от

влияние на строителни работи и позволява лесна

смяна на тръба без увреждане на плочките.
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Viega Pexfit Pro – елементи.

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



Инструменти за
пресоване

01

02

03

PRESGUN 5

03 Шарнирни клещи

PRESGUN PICCO

PRESGUN 4B и 4Е
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VIEGA PRESGUN 4E и 4В

- акумулаторна машина за пресоване 4В 

(18V)  и  електрически вариант с кабел 4Е 

(230V)  - снабдени с литиево – йонен 

акумулатор

- въртяща се на 180 глава в комплект с 

прес рингове 

- диапазон на пресоване - размери от 12 до 

108 мм за - метални тръби и от 12 до 63мм 

за PEXALPEX

- сервизна проверка – след 32 000 

пресования
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VIEGA PRESGUN 5

- въртяща се на 180 глава в комплект с прес 

рингове 

- икономични в резултат на дългите сервизни 

интервали – техническо обслужване след 

40 000 пресования /4 години/

- автоматична защитна блокировка след 

изтичане на сервизен интервал от 42 000 

пресования

- леки, бързи и практични;

- ниско индивидуално тегло – 3,2кг без прес 

челюстите

- диапазон на пресоване – размери от 12 до 

108 мм
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VIEGA PICCO

Размери за пресоване от 12 до 35 мм за метални 

тръби,

за системите пластмасови тръби от 12 до 40 мм.

Малки констрктивни размери

Индивидуално тегло около 2,5 кг

Сервизна проверка – след 30 000 пресования и 

защитна блокировка след 32 000 пресования;

пресоващи пръстени с въртяща се на 90 глави

малки конструктивни размери за лесен достъп до тесни 

тръбни шахти и вградени инсталации
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Шарнирни клещи за пресоване 

обхват на пресоване – от 12 до 35мм

съвместими с всички модели инструменти за 

пресоване Viega

удобен за работа при тесни пространства;

!!! Преди да е завършил процеса на пресоване не е възможно да се 

отворят пресовите накрайници и да се извади фитинга. Това 

гарантира винаги завършено до край пресоване и качествено 

пресована връзка .
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Инструментите за пресоване на 
VIEGA позволяват удобен и 
безопасен монтаж дори при най-
тежките условия, както и на 
труднодостъпни места.Те са 
сертифицирани с техническа 
безопасност от TUV, което в 
комбинация с изключително дългия 
им сервизен живот, ги прави едни 
от най-надеждните и изгодни 
инструменти за пресоване на 
пазара.
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Изпълнение на пресовите връзки

• Тръбата се срязва перпендикулярно.

• Прави се фаска на тръбата отвътре и отвън.

• Вкарайте пресовия фитинг с леко 

завъртане върху тръбата до края.

• Отбележете дълбочината на вкарване

на тръбата във фитинга.

• Сложете на пресмашината съответния

размер за тръбата пресов накрайник и вкарайте отново                  

държащия болт до край.

• Отворете пресовия накрайник и го поставете 

перпендикулярно върху фитинга. Проверете 

дълбочината на вкарване на тръбата във фитинга .

• След приключване на пресоването /2,5 sec/ може да 

отворите пресовия накрайник и да извадите фитинга.
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Изпълнение на пресовите връзки



Благодаря за вниманието !


