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Viega Profipress

EEN EIGEN KLASSE. HET SYSTEEM 
VAN DE WERELDMARKTLEIDER.
Dankzij permanente innovaties en de beste productkwaliteit werd Viega de wereldmarktleider voor metalen persfittingsystemen. 
Of het gaat om de Elbphilharmonie in Hamburg, het Vrijheidsbeeld in New York of een eengezinswoning, wie Viega Profipress 
installeert, mag altijd op hoge kwaliteit vertrouwen.
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Toepassing Profipress

Systeem

Profipress G Profipress S

Dichting EPDM HNBR FKM

Technische gassen

Perslucht

Stikstof

Zuurstof

Edelgas (argon enz.)

Aardgas/vloeibaar gas

Vloeibare media

Stookolie/dieselolie

Koelcircuit, koelleidingen

CV-installaties

Sprinklerinstallaties/brandbeveiliging

Drinkwater

Bronwater

Speciale toepassingen

Zonne-energie    *     **

Stadsverwarming

Lagedruk-stoominstallaties

De precieze toepassingen en de bedrijfstemperaturen en drukken vindt u altijd in de 
technische documenten.
*  Voor vlakcollectoren
** Voor vacuümbuiscollectoren

Unieke verscheidenheid van  
producten
Terecht vindt u overal ter wereld instal-
laties die succesvol en veilig werden 
uitgevoerd met Viega Profipress. Dat 
werd mogelijk door de unieke verschei-
denheid aan Profipress producten. Of 
het om drinkwater, gas, verwarming,  
speciale toepassingen in gebouwen  
of de industrie gaat, Viega Profipress 
geeft u voor elke installatie de perfecte 
technische oplossing. Meer dan 800 
componenten van verschillende afmetin-
gen zorgen voor een maximale flexibiliteit. 
Bovendien beschikt u over een unieke 
veiligheidsfactor: Viega SC-Contur.

Overtuigende detailoplossingen
Viega Profipress onderscheidt zich door 
perfect afgestemde en innovatieve  
systeemcomponenten. Producten zoals 
de Sanpress-wanddoorvoer breiden 
het al grote aantal toepassingsmogelijk-
heden nog verder uit, met bijvoorbeeld 
de dubbele muurplaat voor het doorlus-
sen van leidingen of de Smartloop-aan-
sluitset voor de Inliner-techniek. Voor 
elke behoefte de juiste afmeting: Dank-
zij de tussengrootte van 64 mm kan het 
ook voor hoogwaardige toepassingen 
worden ingezet. 

Materiaalkwaliteit zonder  
compromissen 
De door Viega Profipress gebruikte ma-
terialen koper, brons of siliciumbrons 
maken samen met de overeenkomstige 
dichting het gebruik van het systeem 
mogelijk in bijna elke omgeving en voor 
alle gebruiksdoelen. Alle materialen 
maken een hygiënische installatie mo-
gelijk en garanderen bovendien een  
betrouwbare materiaalkwaliteit om een 
lange levensduur te bieden. 

Beste service inbegrepen
Viega Profipress overtuigt niet alleen 
door de kwaliteit, maar ook door de on-
middellijke beschikbaarheid. De eigen 
logistiek van Viega heeft alle Profipress- 
producten op voorraad, zorgt er tevens 
voor dat alle verbindingsstukken binnen 
korte tijd op de werf zijn.

 REDENEN VOOR VIEGA PROFIPRESS

 ■ Hoge veiligheid dankzij Viega SC-Contur, niet-geperste-ondicht-functie 
 ■ Universeel bruikbaar in drinkwater- en gasinstallaties, evenals voor 

nieuwe energie en industriële toepassingen
 ■ Unieke flexibiliteit dankzij meer dan 800 componenten van 12 tot 

108 mm diameter
 ■ Hoogwaardige materialen: koper, brons of siliciumbrons
 ■ Voor doorstroming geoptimaliseerde verbindingsstukken met eersteklas 

drukverliescoëfficiënten (zeta-waarden)
 ■ Hoogste duurzaamheid, robuustheid en mechanische belastbaarheid

Profipress: geschikt voor alle toepassingen
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Efficiënter en veiliger werken
Het solderen en verschroeven van 
drinkwater- en verwarmingsleidingen 
zijn al lang overbodig: Dankzij 
Viega Profipress, dat zichzelf al over 
de hele wereld bewezen heeft, worden 
koperleidingen met de hoogste kwali-
teit snel geperst. Tegelijk maken de 
geoptimaliseerde z-maten van de ro-
buuste en buisvormige persfittingen 
ook in enge ruimten snel en efficiënt 
werken mogelijk. 

Persen in plaats van solderen

VIEGA PROFIPRESS: TIJD BESPAREN, 
RENDEMENT VERHOGEN.
Bij het installeren betekent tijd geld. Daarom biedt Viega Profipress tal van detailoplossingen aan 
hierdoor is de montage sneller, veiliger en minder intensief.
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Snel en flexibel in het gebruik, ook door het uitgebreide assortiment met de vereiste afmetingen.

Ten opzichte van solderen heeft het 
gebruik van Viega Profipress veel 
voordelen: 

1. Sneller werken 
Terwijl bij het solderen elke buis tijdro-
vend en duur moet worden verwerkt, is 
met Profipress de verbinding met een 
druk op een knop mogelijk. Het vaak 
gevaarlijke werk met open vlammen, 
fittingsoldeersel en vloeimiddel wordt 
volledig overbodig. Met de handige 
Viega Pressgun worden de verbindings-
stukken met slechts enkele handgrepen 
omsloten en in enkele seconden geperst.

2. Minder pauzes, meer opbrengst
Soldeerwerk is vermoeiend. Door de 
lichamelijke belasting en de noodzake-
lijke concentratie is doorlopend werken 
nauwelijks mogelijk. Dat vereist werkpau-
zes. Met Profipress kan continu worden 
doorgewerkt.

3. Zo flexibel kon u nooit eerder 
installeren
Vaak kan op de installatielocatie van de 
leidingen wegens het grote brandgevaar 
of ontoegankelijke plaatsen niet worden 
gesoldeerd. Daardoor is dure prefabri-
catie nodig. Dat is met Viega Profipress 
niet het geval: Daarmee kan op elke 
installatielocatie en in elke omgeving 
het werk direct worden uitgevoerd. 
Dankzij de machines op baterij kand 
dit ook zonder stroomaansluiting.

4. Geen vlammen, geen zorgen
Wie soldeert, kan niet gewoon met het 
werk beginnen. Niet alleen moeten de 
voorschriften worden nageleefd, maar 
de werkplaats en de werkomgeving 
moeten ook zorgvuldig worden voor-
bereid. Brandbeveiligingsmaatregelen 
of koeltijden: Dat behoort dankzij 
Viega Profipress tot het verleden.

Werken boven het hoofd: geen probleem met Viega Profipress en de éénhandige snap-functie.

5. Snel naar de volgende klant
Wie sneller met het werk klaar is, 
kan meer opdrachten verwerken. 
Viega Profipress opent dankzij de tijdbe-
sparing allerlei mogelijkheden om de 
omzet te doen stijgen. Terwijl anderen 
nog solderen, installeren gebruikers 
van Profipress al op de volgende werf 
en genereren ze meer omzet door het 
inbouwen van andere componenten, 
zoals verwarmingsketel.

  SNELLE EN VEILIGE 
INSTALLATIE

 ■ Aanzienlijke tijdbesparing 
door persen in plaats van 
solderen

 ■ Hoogste flexibiliteit bij de 
montage 

 ■ Er moet geen rekening wor-
den gehouden met koeltijden

 ■ Reparaties ook bij restwater 
mogelijk

 ■ Snelle en directe ondersteu-
ning mogelijk

 ■ Transport en opslag van 
gasflessen overbodig
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Viega Profipress met SC-Contur

UNIEKE  
VEILIGHEIDSFACTOR.
De superioriteit van de Viega persverbinding blijkt niet alleen doordat de montage in enkele seconden gebeurt, maar ook 
door bijzondere maten en veiligheid. Alle Viega persfittingen zijn gecertificeerd voor DVGW en geven u met Viega SC-Contur 
een unieke veiligheidsfactor.

Persen in alle veiligheid ...
De Viega SC-Contur garandeert dat de-
len met per ongeluk niet vastgeperste 
fittingen zichtbaar zijn. Bij een droge 
dichtheidstest daalt de druk – in geval 
van een niet geperste fitting – zichtbaar 
over het hele normatieve drukbereik 
van 22,0 hPa tot 0,3 MPa. Als de dicht-
heid met water in een drukbereik van 
0,1 MPa tot 0,65 MPa wordt gecontro-
leerd, komt het water in plaatsen met 
abusievelijk niet vastgeperste fittingen 
duidelijk herkenbaar naar buiten (Afb. 1). 

... en centrale dichtheidscontrole
Als consequent verbindingsstukken met 
SC-Contur worden gebruikt, kan de 
dichtheid van de volledige installatie door 
een centrale dichtheidscontrole worden 
gecontroleerd. De tijdrovende visuele 
controle van de aparte verbindingen 
mag vervallen, arbeidskosten en lek-
kagerisico, s dalen tot een minimum. 
Daardoor kan ook bij bijzonder grote en 
hoge projecten probleemloos worden 
gecontroleerd.

Duidelijke merktekens: Groen gemerkte 
persfittingen duiden de in de fabriek  
aangebrachte EPDM-dichting aan.
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druk / 
geometrische hoogte

0 Pa / 0 m

28.000 Pa / 2,75 m

56.000 Pa / 5,55 m

83.000 Pa / 8,3 m

111.000 Pa / 11,05 m

134.000 Pa / 13,4 m

Dubbele persing voor de hoogste 
veiligheid
Viega persgereedschap voert tijdens 
het persen twee persingen uit: een voor 
de rib en een erna. Daardoor ontstaat 
een duurzame spanningsvrije verbin-
ding met lange levensduur. Een ander 
voorbeeld van het verbindingsstuk: De 
hoogwaardige dichting ervan is dankzij 
de buisgeleider optimaal tegen bescha-
diging beschermd.

Overal dezelfde kwaliteit
In tegenstelling tot solderen of verschroe-
ven ontstaan bij persverbindingen geen 
kwaliteitsschommelingen. De gebruikers 
mogen vertrouwen op een constante 
kwaliteit van het eerste tot het laatste 
verbindingsstuk. Een duidelijk veilig-
heidsvoordeel in vergelijking met verbin-
dingen die met de hand gemaakt zijn. 

Dichtingen met langdurige stabiliteit
De EPDM-dichting is geschikt voor uni-
verseel gebruik in drinkwaterinstallaties 
met complexe warmwater-circulatie-
systemen of in verwarmingsinstallaties. 
De dichtingen in de Profipress-verbin-
dingsstukken bevatten speciale elasto-
meren, afgestemd op de verschillende 
toepassingen.

Veiligheid in één oogopslag
Om vergissingen te voorkomen, zijn alle 
Profipress-verbindingsstukken met een 
specifieke kleur gemerkt en al in de 
verpakking herkenbaar. Dat is een groot 
voordeel op de werf. Een duidelijke 
kleurmarkering merkt de betreffende 
toepassingen: groen voor drinkwater, 
geel voor gas en wit voor speciale toe-
passingen.

Bij Viega Profipress met SC-Contur is de 
persondichtheid over het volledige bereik 
van de drukproef gegarandeerd.

Veilige dichtheidscontrole met SC-Contur.

Bij fittingen zonder buisgeleider kan de 
dichting worden beschadigd. 

Beschadigingen worden door de buisgeleider 
van Viega Profipress tijdens de installatie 
doeltreffend voorkomen.

De dichting is altijd goed beschermd.

1
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Viega Profipress

DE NORM VOOR HET BEHOUD  
VAN DE DRINKWATERKWALITEIT. 
Viega Profipress bepaalt de norm voor kwaliteit en hygiëne, vervult eenvoudig aan de hoge eisen van de drinkwatervoor-
schriften. Hoogwaardig materialen en intelligente oplossingen verzekeren aan elk aftappingspunt de drinkwaterhygiëne.

Top materialen, hygiënisch verpakt 
De drinkwatervoorschriften bepalen dat 
materialen geen ontoelaatbare wijziging 
van de drinkwaterkwaliteit mogen veroor-
zaken. Daarom worden in het Profipress- 
systeem uitsluitend de materialen koper, 
brons of siliciumbrons gebruikt: kwali-
teitsmaterialen die uiterst vormstabiel 
zijn en een lange levensduur hebben. 
Omdat ze hun goede eigenschappen 
niet verliezen, worden ze in bescherm-
zakken met kleurencodes correct ver-
pakt op de werf afgeleverd. 

Rendabele en op de behoeften  
afgestemde afmetingen
De lage drukverliezen van de Viega 
Profipress-verbindingsstukken maken 
op de behoeften afgestemde afmetingen 
mogelijk. Daardoor ontstaan er behalve 
hygiënische ook economische voordelen. 
Het Profipress-assortiment omvat com-
ponenten van elke noodzakelijke grootte. 
Om het gat tussen de diatmeter 54 en 
76,1 mm te dichten, biedt Viega Profipress 
u de tussengrootte van 64 mm aan. Be-
halve economische voordelen kunnen 
ook noodgedwongen te groot gekozen 
installatievolumes in drinkwaterinstalla-
ties worden vermeden. Dat is een groot 
voordeel voor het behoud van de drink-
waterkwaliteit.
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1

2 Ring- of lijnleiding zonder circulatie
Voor hygiënebewuste planningen mogen 
dubbele muurplaten voor armatuuraan-
sluitingen alleen in ring- en lijnleidingen 
worden gebruikt, die niet in de circula-
tiekring zijn opgenomen. 

T-stuk-installatie met circulatieleiding
Om de warmteoverdracht van de warm-
waterleiding naar de koudwaterleiding 
tot een minimum te beperken, wordt  
de warmwaterleiding via een T-stuk van 
boven naar de muurplaat geleid. Het 
laatste aftappingspunt wordt daarbij 
aan de centrale circulatieleiding aange-
sloten (Afb. 2).

Bewezen concept: ring- of  
lijnleiding
Voor het behoud van de drinkwaterkwa-
liteit is het belangrijk om een continue 
wateruitwisseling te garanderen. Aftap-
pingspunten zonder regelmatig verbruik 
moeten daarom in een ring- of lijnleiding 
worden geïnstalleerd (Afb. 1). Het aan-
bod van Viega heeft voor beide de juiste 
oplossing.

Toepassingsvoorbeeld voor de koppeling van dubbele muurplaten in ring- en lijnleiding.

Toepassingsvoorbeeld voor T-stuk-installatie met circulatieleiding.

 HYGIËNE EN VEILIGHEID OP HET BOUWTERREIN

 ■ Door de hygiënische verpakking van Viega Profipress-verbindingsstukken 
wordt het behoud van de drinkwaterkwaliteit van de productie tot de 
montage ondersteund

 ■ De duidelijke kleurencodes van de zakken vermijdt vergissingen en 
versnelt het werk

 ■ Geen extra belasting voor het milieu door vermijden van stoppen voor 
het verbindingsstuk 

 ■ QR-code maakt snel informatie inwinnen over de producten mogelijk
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Viega Smartloop-Inliner

ZUIVER CIRCULEREND  
WARMWATERCOMFORT. 
Bij de warmwaterverdeling is voldoende circulatie een belangrijke voorwaarde voor een constante temperatuur bij elk  
aftappingspunt. De Smartloop-Inliner-techniek van Viega geeft u een interne circulatie met veel technische voordelen.

Gangbare oplossing:  
parallelle circulatie
Om een optimale circulatie te bekomen, 
kan de circulatieterugloop parallel, dus 
door een aparte buis naast de warmwa-
tervoorloop, of intern worden terugge-
voerd. Beide varianten kunnen met de 
geperfectioneerde systeemcomponenten 
van Viega worden uitgevoerd. De paral-
lelle circulatie varianten worden vaker 
aangetroffen, maar bij deze gangbare 
methode is de benodigde ruimte duide-
lijk groter. Ook is de behoefte aan isolatie 
ook veel hoger, omdat de twee leidingen 
voldoende moeten worden geïsoleerd.

Slimme oplossing:  
Smartloop-Inliner-techniek
Interne circulatie geeft u daarentegen 
talrijke voordelen, Viega zorgt met de 
Smartloop-Inliner-techniek voor een  
intelligente oplossing. Bij het principe 
met enkele buis van de Smartloop-Inli-
ner-techniek worden de voor- en terug-
loop in een buis samengebracht, zodat 
een extra leiding vervalt. Dat bespaart 
ruimte en vermindert de montagekosten. 
Tegelijk worden de temperatuurafgifte in 
de schacht verlaagt en het warmteverlies 
20 tot 30 % vermindert. Het stand-by 
warmteverlies door de circulatie verlaagt 
aanzienlijk. Daardoor is de temperatuur-
handhaving bij de warmwaterverdeling 
bijzonder energiebesparend en rendabel.

 ZUINIG MET ENERGIE EN PLAATS

 ■ Plaatsbesparende installatie met maar één leiding
 ■ Lagere montage- en isolatiekosten
 ■ Bijzonder energiebesparende en rendabele installatie samen met een 

gereduceerd warmteverlies van 20 tot 30 %

Diameters afgestemd op uw werk
Vanaf de afmeting 28 mm kan in de 
stijgleiding voor het warme water een 
interne circulatieleiding uit de kunststof 
(PB) voor de terugloop worden ingescho-
ven. Speciale componenten aan het  
begin en het einde van de stijgleidingen 
zorgen voor de bochten en aftakkingen 
van het warme water. De flexibele 
Smartloop-buis bestaat in de afmeting 
12 mm, de Smartloop-aansluitset is  
uit brons of siliciumbrons en is het  
ideaal voor koper-installaties van het  
Profipress-programma.
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Viega Profipress

DE NUMMER ÉÉN, OOK VOOR  
VERWARMINGSINSTALLATIES. 
Ook in de verwarmingsinstallatie is efficiëntie belangrijk. Viega Profipress geeft u meer dan 800 verschillende persfittingen  
en perfect op elkaar afgestemde systeemcomponenten. Daardoor is de verwarmingsinstallatie zelfs in vochtige ruimten snel, 
veilig en dus kostenbesparend, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

1

2

Perfect afgestemd op elke buis
Met het kruis T-stuk is het mogelijk om 
verwarmingsbuizen op een niveau te 
kruisen (Afb. 1). Door behoud van de 
leidingopbouwhoogte wordt het over-
springen van leidingen vermeden, en 
kunnen de leidingen zorgvuldig worden 
verzonken in de contactgeluidisolatie.

De Viega schuifmof:  
herstellen binnen enkele minuten
De perfecte oplossing voor het herstel-
len van leidingen of voor aanvullen en  
uitbreiden van leidingsystemen bij reno-
vaties. Eenvoudig het betrokken leiding-
stuk uitnemen, schuifmof op de millimeter 
nauwkeurig afstellen, eventueel een 
nieuwe component aanbrengen, persen, 
en klaar! (Afb. 2)
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Eenvoudige montage in de plint
Het is snel aangebracht en past zich aan 
de situatie aan: het plintradiatoraan-
sluitstuk (Afb. 3) van Viega. Vastzetten 
op aansluiting van radiator vervalt. Het 
intelligente verbindingsconcept met 
steekadapter en bevestigingsklem garan-
deert een eenvoudige, tijdbesparende 
en veilige montage.

Snel en makkelijk gemonteerd: het plintradiatoraansluitstuk samen met de radiatoraansluitset.

3 4

 VEILIGHEID EN COMFORT IN DE VERWARMINGSINSTALLATIE

 ■ Sneller en eenvoudig aansluiten van verwarmingsbuizen
 ■ Plaats- en tijdbesparende koppeling van radiators zonder vastzetten  

van de aansluiting
 ■ Snelle renovaties, sanering of aanvulling van bestaande leidingen

Snelle installatie van voor-  
en terugloop 
Behalve het in hoogte verstelbare radia-
toraansluitstuk biedt Viega u het tweede-
lige plintradiatoraansluitstuk aan (Afb. 5). 
Met behulp van deze componenten 
kunnen de in plinten gelegde voor- en 
terugloopleidingen snel aan de radiator 
worden aangesloten.

5

Plaatsbesparend installeren:  
het radiatoraansluitblok
Het radiatoraansluitblok van Viega is 
voorgeïsoleerd en ideaal voor een 
plaatsbesparende installatie. Dit is bij-
zonder praktisch, vermits de aansluiting 
van de radiatoren pas gebeurt na alle 
chape-, mortel-, tegel- en schilderwerk 
(Afb. 4).
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Viega Profipress G

VOORBEELD OP HET VLAK VAN  
VEILIGHEID VAN GASINSTALLATIES.
Bij de gasinstallatie is veiligheid het hoogste gebod. Met Viega Profipress G installeren vakmensen metalen persfittingsystemen 
van de marktleider. Dankzij Viega kunnen volledige installaties met de perstechniek worden uitgevoerd: snel, efficiënt en zonder 
brandgevaar.

Talrijke praktische resultaten
Het Profipress G-assortiment is minstens 
zo veelzijdig als de eisen van de dagelijk-
se professionele realiteit. Het is gecerti-
ficeerd voor installaties met gas volgens 
NBN D 51.003 en NBN D 51.004 en 
vloeibaar gas volgens NBN D 51.006  
en voor stookolie volgens DIN 51603-1 
evenals dieselbrandstofleidingen volgens 
NBN EN 590. Het assortiment is ook 
flexibel. Tot het programma behoren 
componenten met afmetingen van 12 
tot 54 mm voor de uitvoering van de 
volledige installatie.

Onmiskenbare veiligheid 
De sterke punten van het systemen lig-
gen voor de hand: Doordat eenmaal 
geperste verbindingsstukken niet meer 
kunnen loskomen, zijn persverbindingen 
nagenoeg volledig beveiligd tegen foefe-
len. Dankzij de Viega SC-Contur zijn 
DVGW-gecertificeerde Profipress G- 
verbindingsstukken bij een dichtheids-
controle zichtbaar ondicht (Afb. 1).  
Door het gele punt op de rib, een gele 
rechthoek en een hoogwaardige, gele  
HNBR-dichting kan Profipress G optisch 
niet worden verward en is het duidelijk 
van andere fittingen te onderscheiden. 

Dat geldt natuurlijk ook voor de verpak-
king: Door de gele productzak zijn niet 
alleen verontreinigen van het product 
maar ook het gevaar op verwarring van 
de componenten praktisch uitgesloten.
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 VEILIGHEID BIJ DE GASINSTALLATIE

 ■ Hoge veiligheid door Viega SC-Contur met niet-geperste- 
ondicht-functie

 ■ Grote flexibiliteit dankzij componenten met maten van 12 tot 54 mm
 ■ Door de stofvrije en veilige verpakking zijn de Profipress-verbindings-

stukken direct klaar voor gebruik
 ■ Geen extra belasting voor het milieu door vermijden van stoppen  

voor het verbindingsstuk
 ■ Duidelijk herkenbare Profipress G-verbindingsstukken in elke  

montagestand

De standaard voor langdurige  
kwaliteit
De bij Profipress G gebruikte HNBR- 
dichting beschikt over een kenmerkend 
temperatuurbereik van -20 tot +70 °C, en 
richt zich door zijn specificaties speciaal 
op gasinstallaties. Houdbaarheid en 
duurzaamheid van de dichting zijn spe-
cifiek op het gasmedia gericht: Koude- 
elasticiteit samen met warmtestabiliteit 
zorgen voor bedrijfszekere persfittingen. 
Er moet ook met hoge temperaturen  
rekening worden gehouden, directe 
zonnestralen kunnen de temperaturen 
van een koperbuisinstallatie gedurende 
vele uren per dag hoger dan 60 °C zijn. 
Met Profipress G is het voor gebruikers 
altijd veilig.

Flexibel in het gebruik door het uitgebreide 
assortiment met de gewenste afmetingen.

Betrouwbare dichtheidscontrole dankzij SC-Contur.

1
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Viega Profipress S

VOL ENERGIE  
VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE.
Snel, veilig en betrouwbaar geeft Profipress S u de perfecte verbindingen met de meest uiteenlopende energie- en warmte-
bronnen. Vooral voor het gebruik in installaties met hernieuwbare energie en hoge bedrijfstemperaturen is het systeem ideaal. 

Geschikt voor alle soorten energie
Profipress S is op de meest uiteenlopen-
de speciale toepassingen met hoge 
temperaturen gericht. Het bewijst op be-
trouwbare wijze zijn systeemcompeten-
tie, bijvoorbeeld met energie gewonnen 
uit zonnestralen, stadsverwarmingsnet-
ten of lagedruk-stoominstallaties. De 
Viega SC-Contur garandeert altijd 100 % 
veilige en duidelijke testen.

Het systeem is standaard met de afme-
tingen 12 tot 35 mm met al in de fabriek 
geïntegreerde FKM-dichtingen lever-
baar. Vanaf 35 mm is de dichting apart 
verkrijgbaar. Om vergissingen te vermij-
den, worden Profipress S-verbindings-
stukken in een oranje zak geleverd.  
De witte rechthoek op de zak wijst  
op de gebruikte FKM-dichtingen in het 
verbindingsstuk, het witte punt voor de 
SC-Contur duidt het gebruik in speciale 
toepassingen aan.

Betrouwbaar bestand tegen temperaturen 
tot 140 °C: de FKM-dichting.
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 HET VEILIGHEIDSVOORDEEL VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

 ■ De Viega SC-Contur met de niet-geperste-ondicht-functie voor een 
bijzonder veilige installatie

 ■ Onmiskenbare veiligheid: vergissingen worden doeltreffende verhinderd 
door de kleurencode van Profipress S-verbindingsstukken

 ■ Ook de apart verkrijgbare FKM-dichting vanaf een grootte van 35 mm 
wordt in een zak met kleurencode geleverd 

 ■ Geen extra belasting voor het milieu door vermijden van stoppen voor 
het verbindingsstuk

In directe verbinding met  
zonne-energie
De trend voor hernieuwbare energie 
wordt met Profipress S volledig onder-
steund. De toekomstgerichte gerichte 
techniek van Viega maakt immers een 
bijzonder eenvoudige en precieze kop-
peling aan de zonnecollectoren mogelijk 
(Afb. 1). Bovendien is het systeem zowel 
voor vlakke collectoren als voor vacu-
umbuiscollectoren bruikbaar. Hoge  
stilstandtemperaturen zijn voor  
Profipress S geen probleem.

Gebruik in stadsverwarmings-  
en lagedruk-stoominstallaties
Ook bij stadsverwarmingsnette, met 
een toevoertemperaturen van 120 tot 
140 °C is Profipress S de perfecte op-
lossing. De maximale bedrijfsdruk kan 
tot 1,6 MPa bedragen. Bovendien is het 
gebruik bij lagedruk-stoominstallaties 
tot 120 °C of 0,1 MPa mogelijk.

Ook hoge temperaturen in stadsverwarmings- en lagedruk-stoominstallaties kan  
Viega Profipress S probleemloos aan.

Eenvoudige en nauwkeurige aansluiting op 
zonnecollectoren.

1
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Viega Profipress

PERFECTE OPLOSSINGEN VOOR  
INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN.
Ongeacht of het om technische gassen, brandgas, perslucht, koelwater of olie gaat: Viega Profipress geeft u ook voor elke 
toepassing in industriële omgevingen de geschikte oplossing. Daarinboven zogt Viega voor de kortst mogelijke stilstandtijden, 
voor de langste levensduur en hoge rendabiliteit.

Voor elke toepassing de juiste  
dichting
De door Viega gebruikte dichtingen  
uit hoogwaardige elastomeren zijn 
exact op de betreffende media-, druk- 
en temperatuurcondities in industriële 
toepassingen afgestemd. Met de  
volgende bedrijfstemperaturen:  
EPDM- (tot 110 °C), HNBR- (tot 70 °C)  
en FKM-dichtingen (tot 140 °C).

De ideale fitting voor waterkoelers
Met het Viega Profipress-systeem kun-
nen bijv. waterkoelers met lage systeem-
temperaturen van 7 tot 10 °C eenvoudig 
met het leidingssysteem worden ver-
bonden. Ook een integratie van de pla-
fondkoeling in het buizennet is mogelijk.
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RINA

Class NK

American Bureau 
of Shipping

Zichtbare, veilige tests ook bij  
XL-afmetingen
Met de koudperstechniek van Viega kunt 
u zelfs XL-afmetingen binnen enkele se-
conden veilig persen. De verbindingen 
zijn in niet-geperste toestand zichtbaar 
ondicht. In geperste toestand zijn ze 
daarentegen in de lengterichting kracht-
gesloten en natuurlijk duurzaam dicht. 

Oplossingen voor elke installatie
Het leidingssysteem moet altijd perfect 
op het medium en de specifieke eigen-
schappen ervan zijn afgesteld. Dankzij 
een omvangrijk assortiment verbin-
dingsstukken, afmetingen en dichtingen 
is dat bij Profipress het geval: zowel in 
gas-, olie- en koelwaterinstallaties als  
in stikstof- en persluchtinstallaties.

Ondersteuning voor de bouw van zeewaardige cruiseschepen met Viega Profipress en Easytop in de Meyer Werft, Papenburg.

Ook toegelaten voor scheepsbouw e.a. door de  
volgende certificeringsbureaus:

Lloyd’s Register

DNV / GL

Bureau Veritas

Advies op maat
Het Viega Service Center ondersteunt 
elke klant met advies op maat voor de 
toepassing. Op die manier wordt gega-
randeerd dat in een installatie voor alle 
toepassingen de optimale systemen, 
componenten en dichtingsmaterialen 
worden verwerkt.

Een overzicht van de Profipress-toe-
passingen vindt u op pagina 5. 

Bovendien ondersteunen de medewer-
kers van Viega u als u technische vragen 
hebt via +32 2 551 55 10 of  
info@viega.be
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Kleine formaat, groot vermogen:  
de Viega Pressgun Picco

 ■ Geschikt voor metalen leidingssys-
temen van 12 tot 35 mm, Megapress 
stalen buisfittingen van ⅜, ½ en ¾ 
duim en kunststofleidingsystemen  
van 12 tot 40 mm.

 ■ Persbekken met snap-functie voor 
veilige en eenvoudige montage met 
één hand.

 ■ Slechts 2,5 kg gewicht  
(zonder persbek).

 ■ Extreem kleine bouwmaat voor 
montage in nauwe buizenschachten 
en voorwandinstallaties.

 ■ Service pas na 30.000 persingen of 
4 jaar, veiligheidsblokkering na 
32.000 persingen.

De robuuste alleskunner:  
de Viega Pressgun 5.

 ■ Geschikt voor metalen leidingssyste-
men van 12 tot 108 mm, Megapress 
stalen buisfittingen van ⅜ tot 4 duim 
en kunststofleidingsystemen van  
12 tot 63 mm.

 ■ Slechts 3,2 kg gewicht  
(zonder persbek).

 ■ Lange onderhoudsintervallen: na 
40.000 persingen of 4 jaar.

 ■ Automatische veiligheidsblokkering 
na 42.000 persingen.

Viega Pressguns

TOPPRESTATIES  
IN COMPACTE VORM.
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Zowel de Viega Pressgun 5 als de Viega Pressgun Picco overtuigen met de hoogste 
kwaliteit en maken comfortabel en veilig installeren ook onder de zwaarste om-
standigheden mogelijk. Met hun TÜV-certificering en de extreem lange service- 
intervallen, behoren ze tot de betrouwbaarste, rendabelste en daardoor succesvolste 
persgereedschappen in Europa. 

De gemeenschappelijke kenmerken van:  
Viega Pressgun Picco en Viega Pressgun 5

 ■ Meest comfortabele bediening met slechts één hand dankzij ergonomische 
pistoolvorm.

 ■ Naar keuze met gebruik op het stroomnet of met 18 V/2,0 Ah of 4,0 Ah lithium- 
ion-batterij van de nieuwste generatie met optimaal gedrag bij koude start en 
bescherming tegen te diep ontladen.

 ■ 180° draaibare perskop en scharniertrekklauwen met persringen en zwenk-
functie maken ook onbereikbare plaatsen spelenderwijs bereikbaar.

 ■ Geïntegreerde LED-lamp voor comfortabele verlichting van het perspunt.
 ■ TÜV-geteste veiligheid: inschakelvertraging, bevestiging met bout, onder-

houdsindicatie en automatische veiligheidsblokkering.

Optimale ondersteuning voor werken boven 
het hoofd: de snapbek.

Persringset PT2 voor metalen persfit-
tingsystemen.

Pressgun 5-persmachine met batterij,  
zonder persbekken.

Ideaal voor grote afmetingen: de scharnier-
trekklauw met persring.
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2211

  
2611

  
4511

  
2211.4

  
2611.5

  
4511.4

  
2411XL

Viega Profipress

HET ASSORTIMENT.
Het volgende overzicht van de afzonderlijke elementen van het Profipress-assortiment toont de talrijke gebruiksmogelijkheden 
van het Profipress-systeem. Het aangegeven nummer is het modelnummer en beschrijft de vorm van de fitting of de compo-
nent. De kleurpunten voor het modelnummer duiden de toepassingen aan: groen voor drinkwater, geel voor gas en wit voor 
speciale toepassingen.

  
2416

  
2616

  
4516

 
2416.1XL

  
2427

  
2418.1

  
2618.1

  
2217.2

  
2617.2

  
4517.2

  
2416XL

 
2216.1XL

  
2426.1

  
2626.1

  
4526.1

  
2428

  
2418XL

  
2217.4

  
2216XL

  
2426

  
2626

  
4526

 
2426.1XL

  
2418

 
2618

  
4518

 
2417.2XL

  
2416.1

  
2616.1

  
4516.1

  
2426XL

  
2218

  
2217.1

 
2217.2XL
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2212

  
2612

  
4512

  
4213.2

  
6713

  
2214.1

  
2415XL

  
2215.5

  
2615.5

 
2415.1XL

  
2412XL

  
2213P

  
2211.1

  
2214.2

  
2614.2

  
2215.4

  
2215.1

  
2212.3

  
2612.3

  
6713P

  
2212.1

  
2214.3

  
2415.3

  
9777.9

  
2215.1NC

  
2211XL

  
2215.6

  
2113

  
2214

  
2614

  
2415

  
2615

  
4515

 
2415.5XL

  
2415.1

  
2615.1

  
4515.1

  
2415.2

  
2615.2

  
2262

  
4562

  
2416.2

 
2426.2

  
2260

Viega Profipress  |  25



  
2218.4

  
2263XL

  
2456XL

  
2259.5

  
2659.5

  
2225

  
2217.3

  
2221

  
2232.1

  
2229

  
2265

  
2264

  
2256XL

 
2459.5XL

  
2225.5

  
2625.5

  
2211.5

  
2222

  
2232.3

  
2255

  
2267

  
2457

  
2225.6

 
1412.891

  
2222.05

  
1415

  
2263

  
2456

  
2656

  
2269

 
2259.2XL

  
2228.7

  
5325.75

  
2222.2

  
94477.0-713

26  |  Viega Profipress



  
2237.5

  
2275.4

  
2235.2

  
2249.3

  
1075.96

  
2233.5

  
2238.5

  
2275.3

  
2236.10

  
2244

  
2272.2

  
2233.6

  
2276.1

  
2239.4

  
2278

  
2236

  
2248

  
2272.1

  
2273.1

  
2251

  
4551

  
2275

  
2278.5

  
2252

  
2247

  
2277.2

  
2272.5
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Viega Belgium bvba 
Ikaros Business Park  
Ikaroslaan 24  
1930 Zaventem 
België

Telefoon +32 (0)2 551 55 10 
Fax +32 (0)2 503 14 33

info@viega.be  
viega.be
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