
Viega Profipress S.
De persverbinding voor 
speciale toepassingen.

Viega Profipress S is de juiste keuze, als het om speciale toepassingen gaat. Met precisie zorgt Profipress S voor de perfecte
aansluiting van welke warmtebron dan ook. Zonne-energie-, olie-, collectieve-verwarmings- of lagedrukstoomsystemen 
worden daarbij met de unieke zekerheid van Viega SC-Contur verbonden. Viega. Altijd beter!

Zonne-energie Afstandsverwarming Lagedrukstoominstallaties
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Viega Profipress S: perfect uitgerust voor alle
speciale toepassingen.

Viega Profipress S overtuigt op meerdere gebieden: met de
betrouwbaarheid van SC-Contur, maar ook met het gevari-
eerde en uitgebreide assortiment. Zo is Profipress S verkrijg-
baar in de afmetingen 12 tot 35 mm, met standaard ingebouwd
FKM-afdichtingselement voor speciale toepassingen bij hogere
temperaturen.

Viega Profipress S-fittingen worden geleverd in een oranje 
foliezak, zodat verwisselingen uitgesloten zijn. De fittingen zijn
bovendien wit gemarkeerd, als indicatie voor het geïntegreerde
FKM-afdichtingselement.

Viega Profipress S voor speciale toepassingen
■ Vernieuwbare energie is de toekomst. Met

Profipress S kunt u eenvoudig verbindingen
met zonnecollectoren tot stand brengen.

■ Lagedrukstoomsystemen kunt u nu eenvou-
dig met Profipress S installeren. De fittingen
zijn daarbij tot 120 °C en een druk van 
maximaal 1 bar bruikbaar.

■ Bij collectieve verwarmingen met netaan-
voertemperaturen van 120 °C tot 140 °C
dient het Profipress S-systeem te worden
gebruikt. De maximale bedrijfsdruk bedraagt
16 bar.

Het Viega Profipress S-assortiment bevat een groot aantal 
verschillende fittingen. Zo kunt u voor elke geplande toepassing
over de vertrouwde Viega-kwaliteit beschikken. Overeen-
komstig ons motto „Viega. Altijd beter!” zijn de fittingen in de
afmetingen 12 tot 35 mm al standaard voorbereid. Voor speciale
toepassingen in de afmetingen 42 tot 108 mm ontvangt u het
FKM-afdichtingselement zoals gewoonlijk apart.

51991_FlyPrPressS-FL_01_02  21.04.2008  15:56 Uhr  Seite 2


