
SYSTEMY RUROCIĄGÓW DO INSTALACJI DOMOWYCH

Wszystkie materiały i techniki połączeń od jednego dostawcy
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45 lat tradycji

SANHA została założona w 1964 roku w Essen-Kettwig. W początko-
wym okresie zajmowała się importem i eksportem produktów tech-
niki sanitarnej i grzewczej, lecz szybko rozpoczęła własną produkcję 
złączek z różnego typu materiałów.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych SANHA ze złączkami 
z miedzi i stopów miedzi objęła jedną z wiodących pozycji na rynku 
Republiki Federalnej Niemiec.

W latach dziewięćdziesiątych zasięg działalności konsekwentnie 
poszerzano na Europę a od roku 2000 ofertę uzupełniono o kolejne 
złączki ze stali, a od 2007 r. – także o rury wielowarstwowe. Od tej 
chwili SANHA oferuje wszystkie powszechnie stosowane technologie 
od wprowadzenia w fi rmie po miejsce zastosowania.
 

High-Tech – Made in Germany and Europe 

Podczas gdy wiele przedsiębiorstw podjęło decyzję o przeniesieniu 
swojej produkcji poza teren Niemiec, SANHA wspierała swoje niemiec-
kie lokalizacje i tworzyła nowe miejsca pracy. Już w roku 2000 przejęła 
zakład produkcji złączek ze stali nierdzewnej NiroSan koło Drezna i 
rozszerzyła program produkcji do średnicy 108 mm. Pod koniec 2003 
roku, wraz z przejęciem zakładu produkcji rur nierdzewnych „Sosta” 
w Berlinie SANHA, jako jedyne przedsiębiorstwo oferujące technikę 
systemową, jest dostawcą kompletnego systemu ze stali nierdzewnej 
NiroSan z jednej ręki „Made in Germany”.

Już od lat siedemdziesiątych w pobliżu Brukseli istnieje zakład produk-
cji złączek miedzianych. Produkcja miedzianych złączek zaciskowych 
została tutaj uruchomiona w roku 2000. Elementy z brązu i mosiądzu 
od 2000 roku produkowane są w Polsce, w zakładzie w Legnicy.

Nowoczesny park maszyn umożliwia SANHA produkcję odpowiadają-
cą wymaganiom Klienta i rynku.

Własna produkcja zapewnia 
spełnienie wymagań jakościowych
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Serwis z przekonania

Zgodnie z naszą dewizą  - "Najlepsze dla Klienta " wszystkie produkty 
powinny być: bezpieczne, trwałe i przemyślane. 
Chodzi przy tym nie tylko o wyśmienitą jakość produktu, lecz również 
o optymalne wykorzystanie.

Doradztwem dla Użytkowników zajmują się trzy centra szkoleniowe 
oraz infolinia techniczna. W ten sposób SANHA spełnia postawiony 
sobie warunek odpowiedzialnego kształtowania swoich reguł dzia-
łania w celu jak najlepszej działalności na rzecz Klienta, środowiska i 
zdrowia. Z tego powodu SANHA jest członkiem DKI (Niemiecki Insty-
tut Miedzi) oraz w ECI (European Copper Institute) i aktywnie działa w 
wielu branżowych komisjach fachowych w całej Europie.

Dla Klientów współpraca z SANHA jest prosta i wygodna: dzięki 
osobistemu doradcy, który posiada najlepsze rozeznanie w całym 
asortymencie.

Bogaty, certyfi kowany program produkcji

SANHA produkuje 8.000 produktów dla techniki systemowej i tech-
niki połączeń. Program produkcji obejmuje wszelkie standardowe 
materiały wykorzystywane w Europie, np. miedź, stal nierdzewną, 
stal węglową, mosiądz, brąz i materiały łączeniowe do zaciskania, 
lutowania, spawania, połączeń gwintowych lub wtykowych. SANHA 
produkuje wszystkie średnice od 6 mm do 259 mm lub od 1/8’’ do 6’’. 
Kieruje się przy tym dewizą: Wybór należy do Użytkownika!

Bo to Użytkownikowi SANHA pozostawia decyzję co do wyboru rur, 
czy narzędzi. Wszystkie produkty i systemy do wrażliwych zastoso-
wań, takich jak woda pitna, gaz, instalacje tryskaczowe lub przemysł 
okrętowy są zgodne z europejskimi aktami normatywnymi, jak rów-
nież zbadane i dopuszczone przez krajowe jednostki certyfi kujące, np. 
DVGW, SVGW, ÖVGW, ITB, PZH, INiG, CNOP.
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 1  Centrum logistyczne SANHA przy macierzystej siedzibie fi rmy w Essen

  2  Zakłady produkcji złączek ze stali nierdzewnej w Schmiedefeld koło Drezna

  3  Zakład produkcji rur ze stali nierdzewnej NiroSan w Berlinie

  4  Produkcja złączek z brązu i mosiądzu - SANHA Polska w Legnicy

  5  Zakład produkcji złączek miedzianych w  Ternat, Belgia
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Ogrzewanie i gaz

Trwałość 
Rozwiązania systemowe SANHA są wykonane z wysokiej 
jakości materiałów i nadają się doskonale do wykonywania 
wszystkich instalacji w budynkach mieszkalnych, użytko-
wych i przemysłowych.

Kompletność 
Asortyment systemów SANHA obejmuje nie tylko naj-
częściej potrzebne, standardowe części ale również wiele 
wyrobów specjalnych. SANHA znajduje zawsze optymalne 
rozwiązanie dla swoich klientów.  

Bezpieczeństwo
Wyroby SANHA posiadają dopuszczenie wszystkich jedno-
stek certyfi kacyjnych. Dodatkowe bezpieczeństwo zapew-
niają uzgodnienia gwarancyjne z BHKS (Zjednoczenie 
Stowarzyszeń Przemysłowych Techniki Ogrzewania, Klima-
tyzacji i Wyrobów Sanitarnych), VDKF (Związek Niemieckich 
Zakładów Chłodnictwa i Klimatyzacji) i ZVSHK (Centralny 
Związek do spraw Urządzeń Sanitarnych, Grzewczych i 
Klimatyzacyjnych).

Serwis i doradztwo 
SANHA oferuje profesjonalne doradztwo techniczne dla 
instalatorów za pośrednictwem własnego, ukierunkowanego 
na klienta serwisu telefonicznego, a także podczas szkoleń na t.

Logistyka
Znakomita struktura logistyczna SANHA gwarantuje 
24-godzinny serwis dostawczy w całych Niemczech.

Kompatybilność narzędzi  
SANHA oferuje szeroką kompatybilność stosowanych 
narzędzi do wykonywania połączeń zaciskowych. Dzięki 
temu można nadal korzystać z prawie wszystkich 
istniejących narzędzi, bez potrzeby dokonywania 
dodatkowych inwestycji.

Instalacja rozdzielcza

Instalacja pod jastrychem

Instalacja w listwach podłogowych

Instalacja kotłów gazowych i grzewczych

Przy użyciu złączek i rur SANHA można praktycznie 
zrealizować wszystkie rodzaje instalacji w technice 
domowej oraz w przemyśle. Niezależnie od tego, 
czy chodzi o wodę pitną, ogrzewanie, gaz, instalacje 
solarne albo np. wykorzystanie wody deszczowej, 
wyroby SANHA zawsze umożliwiają szybkie 
wykonanie trwałej i niezawodnej instalacji, przy 
użyciu zalecanych technik. Naczelną zasadą fi rmy 
SANHA jest przy tym oferowanie użytkownikom 
zawsze optymalnego dla nich rozwiązania. I to z 
pełnym serwisem fi rmy SANHA. 
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Woda pitna i instalacje solarne

Innowacja
SANHA oferuje innowacyjne systemy:
np. 3fi t®-Push albo nowe złączki z brązu krze-
mowego, nie zawierającego ołowiu, spełnia-
jące już dziś wysokie wymagania, które będą 
obowiązywały w Europie przypuszczalnie od 
2013 roku.

Jakość
Szeroki asortyment produkcji we własnych 
zakładach produkcyjnych w Niemczech, Belgii 
i Polsce umożliwia pełne zarządzanie jakością 
wszystkich wyrobów SANHA.

Działanie perspektywiczne
Perspektywiczność oznacza odpowiedzialność 
w stosunku do pracowników, klientów i wresz-
cie wobec środowiska. Firma SANHA zobowią-
zała się postępować zgodnie z tymi zasadami.

Ekonomiczność
SANHA zna wymagania instalacji grzewczych 
i sanitarnych. Wyroby SANHA są szczególnie 
ekonomiczne, gdyż można je szybko i łatwo 
instalować oraz zapewniają długą trwałość i 
niezawodność.

Różnorodność zastosowań
Systemy rur i złączek fi rmy SANHA mają różno-
rodne zastosowania i pozwalają na wykonanie 
niemalże wszystkich typów instalacji (por. 
tabela na str. 22/23). 

Przewód okrężny bez instalacji obiegowej

Przewód okrężny z instalacją obiegową

Instalacja odgałęźna

Przyłącza domowe i instalacja komponentów dla wody pitnej, 
użytkowej i instalacji solarnych na ciepłą wodę. 

Wykonywanie instalacji solarnych
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SANHA oferuje szeroką kompatybilność narzędzi 
do wszystkich systemów zaciskowych SANHA

SANHA, jako jedyny producent systemów zaciskowych, udziela gwarancji 
na szczelność połączeń zaciskowych, niezależnie od producenta narzędzi 
do zaciskania, gdy zaciskarki i szczęki lub pętle zaciskowe spełniają 
następujące wymagania:

Narzędzia do zaciskania muszą być konserwowane i używane zgodnie z 
wytycznymi producenta. 

Kompaktowe zaciskarki do 28 mm włącznie muszą posiadać minimalną siłę 
zaciskania 18 kN oraz średnicę sworznia 10 mm.

Zaciskarki do 54 mm i do 108 mm włącznie (sterowane elektronicznie) muszą 
wykazywać minimalną siłę zaciskania 30 kN i średnicę sworznia 14 mm.

Do wykonywania metalowych połączeń rurowych, o średnicy do 54 mm 
włącznie, szczęki i pętle zaciskowe, stosowane do wykonywania połączeń 
zaciskowych typu M-MM, muszą posiadać oryginalne profi le SA, M albo V.

Dla metalowych połączeń rurowych o średnicy większej niż 54 mm szczęki i 
pętle zaciskowe do wykonywania połączeń zaciskowych typu 
M-MM muszą posiadać oryginalne profi le SA albo M.

Dla połączeń wielowarstwowych rur z tworzywa sztucznego szczęki i pętle 
zaciskowe muszą posiadać oryginalny kontur TH.

Należy przestrzegać instrukcji montażowych SANHA dla stosowanego systemu. 

zaciskanie z 
zastosowaniem 
profi lu V

zaciskanie z 
zastosowaniem 
profi lu M

zaciskanie z 
zastosowaniem 
profi lu SA
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 Szeroka kompatybilność narzędzi!
Unikatowa kompatybilność narzędzi, zapewniona przez fi rmę SANHA, pozwala zmniejszyć 
zarówno koszty inwestycji narzędzi jak i możliwość popełnienia błędów na placu budowy, przez 
zastosowanie nieodpowiedniego narzędzia. Dalsze szczegóły znajdują się po lewej stronie. 

Niezaciśnięte - nieszczelne!
Złączki systemowe SANHA są tak skonstruowane, że przed zaciśnięciem są w 
widoczny sposób nieszczelne.
 

Pełna gwarancja!
SANHA w pełni odpowiada za szczelność połączeń. Zostało to zdefi niowane również 
w porozumieniu gwarancyjnym z BHKS, VDKF i ZVSHK.

Doradztwo neutralne w zakresie materiałów!
Program produkcji SANHA obejmuje wszystkie materiały i wszystkie techniki połączeń - tym
samym spełnia elementarny warunek udzielania neutralnego doradztwa.
W ten sposób otrzymują Państwo zawsze idealne rozwiązanie dla swojego zastosowania.

Liczne dopuszczenia!
łączki systemowe SANHA są poddane certyfi kacji nie tylko przez DVGW, SVGW i ÖVGW, 
ale również przez wiele innych, znanych, międzynarodowych jednostek certyfi kacyjnych.

Szczególnie okrągły rysunek odcisku!
· 8 punktów do 35 mm
· 9 punktów do 54 mm
· Profi l szczękowy 64 mm do 108 mm
Dzięki stożkowemu odkształceniu rury przy stosowaniu profi lu 
zaciskowego SANHA, złączki systemowe SANHA są zabezpieczone 
również przed bardzo dużymi uderzeniami ciśnienia.

Firma SANHA zobowiązała się oferować rynkowi optymalne rozwiązania wyrobów. 
Myślenie kategoriami systemowymi, konsekwentnie stosowane przy wszystkich wyrobach, 
stało się prawdziwą fi lozofi ą fi rmy i przynosi użytkownikowi wiele wyraźnych korzyści, obok 
różnorodnych możliwości rozwiązań praktycznie w każdym przypadku zastosowania:

profi l 8-kątny  
12 mm do 35 mm

profi l 9-kątny
42 mm i 54 mm

Profi l szczękowy
64 mm do 108 mm

Systemy o specjalnych przeznaczeniach
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Systemy ze stali nierdzewnej do  
wszechstronnego zastosowania
Systemy SANHA NiroSan® ze stali nierdzewnej dają możliwość uniwersalnego zastosowania. Możli-
wość różnorodnej kombinacji rur i złączek NiroSan® okazuje się przy tym bardzo pomocna i przyjazna 
dla użytkownika. Dzięki temu otrzymujemy możliwość realizacji nawet specjalnych wymagań lub 
szczególnie ekonomicznych rozwiązań. Cały program dostępny jest w najbardziej popularnym zakresie 
średnic od 15 mm do 108 mm. Także do zastosowań przemysłowych i bezsilikonowych oraz do gazu.

NiroSan® to oznaczenie rodziny złączek zaciskowych SANHA wykona-
nych ze stali nierdzewnej. Wszystkie złączki systemowe NiroSan®-Press 
produkowane są z materiału 1.4404 (kształtki) oraz 1.4408 (elementy 
gwintowane/odlewy precyzyjne ze stali nierdzewnej). Ponieważ niektóre 
zastosowania muszą odpowiadać szczególnym wymaganiom, do za-
stosowań w gazownictwie i przemyśle, lub wykonaniu bezsilikonowym, 
opracowano i oznakowano specjalne serie produktów.

NiroSan®-Press – zaciskowe złączki systemowe serii 9000  
do instalacji wody pitnej
Zbadane i dopuszczone przez DVGW, ÖVGW, SVGW oraz inne euro-
pejskie jednostki certyfikujące uszczelnienia kształtek z EPDM. Wraz z 
rurami systemowymi NiroSan® serii 9000 przeznaczone są do wykorzy-
stania w wielu obszarach zastosowania (por. tabela na stronach 22/23).

NiroSan®-Press Gas – zaciskowe złączki systemowe  
do gazu serii 17000 do gazu
Uszczelnienia kształtek z HNBR. Złączki systemowe do gazu NiroSan®-
Press Gas serii 17000 oznakowane są na zewnątrz żółtym symbolem 
„GT/5bar” oraz MOP5 T2  Zbadane i dopuszczone przez DVGW, ÖVGW, 

SVGW, INiG oraz inne europejskie jednostki certyfikujące. Wraz z rura-
mi systemowymi NiroSan®serii 9000 przeznaczone są do wykorzysta-
nia w wielu obszarach zastosowania (por. tabela na stronach 22/23).

NiroSan®-Press Industry – zaciskowe złączki systemowe  
do zastosowań przemysłowych serii 18000
Uszczelnienia kształtek ze specjalnego elastomeru. Złączki systemo-
we NiroSan®-Press Industry serii 18000 oznakowane są na zewnątrz 
dodatkowo czerwonym symbolem „HT”.  Wraz z rurami systemowy-
mi NiroSan® serii 9000 przeznaczone są do wykorzystania w wielu 
obszarach zastosowania (por. tabela na stronach 22/23).

NiroSan®-Press SF – bezsilikonowe zaciskowe złączki  
systemowe serii 19000
Uszczelnienia kształtek ze specjalnego elastomeru. Złączki syste-
mowe NiroSan®-Press SF serii 19000 oznakowane są na zewnątrz 
dodatkowo zielonym symbolem „SF”.  Wraz z rurami systemowymi 
NiroSan® serii 19000 przeznaczone są do wykorzystania w obszarach 
zastosowania wymagających materiałów wolnych od substancji 
naruszających strukturę lakieru.

NiroSan®-Press – „Made in Germany“
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Rury systemowe SANHA ze stali nierdzewnej 

Rury systemowe NiroSan® - seria 9000 od 15 mm do 108 mm
Materiał nr 1.4404 zgodny z DIN EN 10088, wykonane zgodnie z nor-
mą DIN EN 10312 oraz DVGW – W 541. Oznakowane czarna czcionką. 
Zwiększona odporność na korozję przez 2,3% dodatek molibdenu.

Rury systemowe NiroSan® SF - seria 19000 od 15 mm do 108 mm
Materiał nr 1.4404 zgodny z DIN EN 10088, bezsilikonowe i pojedyn-
czo pakowane, wykonane zgodnie z normą DIN EN 10312 oraz DVGW 
– W 541. Oznakowane czarnym nadrukiem.

Rury systemowe NiroSan® ECO - seria 9600 od 15 mm do 108 mm
O zoptymalizowanej grubości ścianki, materiał nr 1.4404 zgodny z 
DIN EN 10088, wykonane zgodnie z normą DIN EN 10312 oraz DVGW 
– W 541. Oznakowane czarnym nadrukiem.

Rury systemowe NiroSan® F - seria 9700 od 15 mm do 108 mm
Materiał nr 1.4521 zgodny z DIN EN 10088, wykonane zgodnie z 
normą DIN EN 10312 oraz DVGW – W 541. Oznakowane czarnym 
nadrukiem oraz zielonym paskiem.

Rury systemowe NiroTherm® - seria 9100 od 15 mm do 108 mm
Materiał nr 1.4301 zgodny z DIN EN 10088, wykonane zgodnie z 
normą DIN EN 10312 oraz DVGW – W 541. Oznakowane czerwonym 
nadrukiem.

Stal nierdzewna – wyjątkowy materiał

Szczególna odporność na korozję to tylko jedna z wielu wybitnych 
właściwości stali nierdzewnej. Ponieważ nie oddaje ani nie wiąże 
się z substancjami, jest idealnym materiałem do wykorzystania w  
systemach wymagających zachowania szczególnej higieny, takich jak 
zaopatrzenie w wodę pitną, produkcja żywności, przemysł chemicz-
ny lub farmaceutyczny. Stal nierdzewna daje się przy tym tak samo 
łatwo obrabiać jak i inne materiały. Stal szlachetna charakteryzuje się 
również wysoką wytrzymałością na zginanie, dzięki czemu wymaga 
mniejszej ilości punktów mocowania.

Zewnętrzna średnica  rury Ciśnienie robocze

Woda i roztwory wodne

d <– 22 mm 40 bar

d = 28 – 35 mm 25 bar

d = 42 – 108 mm 16 bar

Gazy palne (DVGW-G 260)

d <– 108 mm 5 bar

Gazy techn. (nietoksyczne, niepalne)

d <– 108 mm 16 bar

System złączek zaciskowych SANHA® Temperatura robocza

System złączek NiroSan®-Press z 
pierścieniem uszczelniającym EPDM

– 30 °C – +120 °C

System złączek NiroSan®-Press Gas z 
pierścieniem uszczelniającym HNBR

– 20 °C – +70 °C

System złączek NiroSan®-Press Industry 
z pierścieniem uszczelniającym FKM

– 20 °C – +200 °C
(w zależności od środowiska)

System złączek NiroSan®-Press SF  
z pierścieniem uszczelniającym FKM

– 20 °C – +200 °C
(w zależności od środowiska)

Warunki eksploatacji połączeń zaciskowych NiroSan®

Wykonanie gwintu:
Gwint przyłączeniowy: R/Rp zgodnie z EN 10226
Gwint mocujący: G zgodnie z EN/ ISO 228
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Warunki eksploatacyjne dla połączeń zaciskowych SANHA-PURAPRESS

PURAPRESS jest nowoczesnym systemem zaciskowym firmy SANHA, 
opartym na rurach ze stali stopowej i łącznikach zaiskowych z wysokiej 
jakości stopów miedzi. System PURAPRESS łączy więc pozytywne 
właściwości szczególnie odpornych na korozję stopów miedzi i stali 
stopowych w odniesieniu do higieny, zabezpieczenia przed korozją, 
trwałości i perspektywiczności, z nadzwyczajną ekonomicznością.

Dzięki możliwości połączenia z trzema różnymi gatunkami rur ze stali 
stopowej firmy SANHA 
 NiroSan-F  (1.4521 bez niklu)  
 NiroSan-ECO (1.4404/316L)  
 NiroSan (1.4404/316L) 
PURAPRESS stanowi idealne rozwiązanie, pozwalające na spełnienie 
wszystkich wymagań projektowych, przy zwiększonej pewności projekto-
wania i kalkulacji.  
 
Typowymi dziedzinami zastosowania systemu PURAPRESS są instalacje 
wody pitnej, grzewcze, chłodnicze i pneumatyczne. Wszystkie artykuły 
rozprowadzane pod rynkową nazwą PURAPRESS posiadają dopuszczenie 
DVGW, „niezaciśnięte są nieszczelne“ i odznaczają się unikatową kompa-
tybilnością narzędzi SANHA. Złączki systemowe mogą zostać zaciśnię-
te praktycznie przy użyciu każdego, istniejącego narzędzia.

Szeroki asortyment PURAPRESS, obejmujący około 200 części o 
średnicach od 15 do 108 mm, może zostać w każdej chwili uzupełnio-
ny wszystkimi wyrobami pochodzącymi z programu stali stopowej 
NiroSan-Press. Dzięki temu system ten posiada praktycznie nieogra-
niczone możliwości zastosowania.

PURAPRESS – czysty zysk!
Rury ze stali stopowej i złączki zaciskowe ze stopów miedzi, połączone w jednym,  
szczególnie ekonomicznym systemie.

Pomysłowa    kombinacja

Średnica zewnętrzna rury 15 mm – 108 mm

Ciśnienie robocze 16 bar

Temperatura robocza – 30 °C – +120 °C
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System złączek SANHA®-Press jest wykonywany z miedzi, Cu-DHP, 
CW024A (kształtki) i stopu miedzi CC499K (gwinty, odlewy). Ze względu 
na różnorodność zastosowań wydzielono specjalne  serie do instalacji 
gazowych i solarnych. Zostały one odpowiednio oznaczone.

System złączek SANHA®-Press (seria 6000/8000) do instalacji wody 
pitnej oraz instalacji grzewczych
Uszczelnienie: o-ring z EPDM. Sprawdzone i dopuszczone przez DVGW, 
ÖVGW, SVGW, ITB i PZH oraz inne europejskie jednostki certyfikujące. 
Nadają się do szerokich zastosowań ze wszystkimi dostępnymi  w handlu 
rurami miedzianymi zgodnie z DIN EN/DVGW (por. tabela na str. 22/23).

System złączek SANHA®-Press Gas (seria 10000/11000) 
do instalacji gazowej
Uszczelnienie: o-ring z HNBR. Złączki SANHA®-Press Gas zostały 
oznaczone na zewnątrz żółtym symbolem „GT/5 bar“. Sprawdzone i 
dopuszczone przez DVGW, ÖVGW, SVGW,INiG oraz inne europejskie 
jednostki certyfikujące. Nadają się do szerokich zastosowań ze wszyst-
kimi dostępnymi w handlu rurami miedzianymi zgodnie z DIN EN/
DVGW (por. tabela na str. 22/23).

System złączek SANHA®-Press Solar (seria 12000/13000) 
do termicznych instalacji solarnych oraz instalacji sprężonego powietrza
Uszczelnienie: 0-ring z FKM. Złączki SANHA®-Press Solar  zostały 
oznaczone na zewnątrz dodatkowym czerwonym symbolem „HT“. 
Nadają się do szerokich zastosowań ze wszystkimi dostępnymi w 
handlu rurami miedzianymi zgodnie z DIN EN/DVGW  
(por. tabela na str. 22/23).

Warunki eksploatacyjne dla połączeń zaciskowych SANHA-PURAPRESS

Miedź – sprawdzony materiał do wszystkich  
instalacji o najwyższej jakości
Seria produktów SANHA®-Press oferuje możliwość łatwej i pewnej obróbki, dla każdego zastosowania 
w budynkach mieszkalnych i wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oferuje od-
powiednie rozwiązanie – od wody pitnej, poprzez instalacje grzewcze, aż po instalacje gazowe i solarne.

SANHA®-Press – system wszechstronny

Zewnętrzna średnica  rury Ciśnienie robocze

Woda i roztwory wodne

d <– 108 mm 16 bar

Gazy palne (DVGW-G 260)

d <– 54 mm 1 bar

Gazy techn. (nietoksyczne, niepalne)

d <– 108 mm 16 bar

System złączek zaciskowych SANHA® Temperatura robocza

System złączek SANHA®-Press  
z o-ringiem uszczelniającym z EPDM

– 30 °C – +120 °C

System złączek SANHA®-Press Gas  
z o-ringiem uszczelniającym z HNBR

– 20 °C – +70 °C

System złączek SANHA®-Press Solar  
z o-ringiem uszczelniającym z FKM

– 20 °C – +200 °C
(w zależności od środowiska)

Warunki eksploatacji połączeń zaciskowych SANHA® z miedzi i stopów miedzi

Wykonanie gwintu: Gwint przyłączeniowy: R/Rp zgodnie z EN 10226,
Gwint mocujący: G zgodnie z EN/ ISO 228

11

S
AN

H
A®

- P
re

ss



Kapilarne miedziane łączniki do lutowania 
SANHA – sprawdzona technologia łączeniowa
Profesionalnie produkowany  dobrej jakości materiał – trwały, wytrzymały, higieniczny!

Doskonałe i wielofunkcyjne zastosowanie

Kapilarne łączniki do lutowania SANHA® są wykonane z miedzi, Cu-
DHP, CW024A (elementy formowane) i stopu miedzi CC499K (elementy 
gwintowane, elementy odlewane) i spełniają wymogi normy EN 1254-1. 
Doskonale nadają się do instalacji grzewczych, instalacji sprężonego 
powietrza i wody pitnej oraz do systemów solarnych lub układów chło-
dzenia. W oryginalnym opakowaniu warstwa węgla i resztek smaru na 
wewnętrznej powierzchni łączników mierzona zgodnie z wymaganiami 
DVGW arkusz roboczy GW 8 wynosi maksymalnie 0,5 mg/dm².

 Technologia łączenia Temperatura robocza Zewnętrzna średnica rury

6 … 28 mm 35 … 54 mm 64 … 108 mm

Lutowanie miękkie

30 °C 40 bar 25 bar 16 bar

65 °C 25 bar 16 bar 16 bar

110 °C 16 bar 10 bar 10 bar

Lutowanie twarde

30 °C 40 bar 25 bar 16 bar

65 °C 25 bar 16 bar 16 bar

110 °C 16 bar 10 bar 10 bar

Maks. dopuszczalne ciśnienia robocze zgodnie z EN 1254-1 dla rur miedzianych i kapilarnych łączników do lutowania

Rodzaj gwintowania: gwint rurowy: gwint R/Rp zgodnie z EN 10226 
Gwint złączny: gwint G zgodnie z EN ISO 228

Łączniki zostały sprawdzone i zatwierdzone przez DVGW, SVGW i 
inne europejskie instytuty certyfikacyjne. Mogą być one stosowane 
wraz z wszystkimi standardowymi rurami miedzianymi EN/DVGW 
w różnych obszarach. Technologię łączenia, tj. lutowanie twarde lub 
lutowanie miękkie należy dobrać zgodnie z zastosowaniem łączników 
i obowiązującymi przepisami prawnymi..
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Łączniki gwintowane SANHA z brązu – wielofunkcyjny 
zakres do uniwersalnych zastosowań  
Sprawdzone, solidne, trwałe

Tradycyjna technologia najwyższej jakości

Łączniki gwintowane SANHA® wykonane są ze stopu miedzi  
CC499K. Łączniki posiadają gwint rurowy zgodny z normami  
EN 10226 i ISO 7/1. Łączniki zostały sprawdzone i zatwierdzone  
przez DVGW, SVGW i inne europejskie instytuty certyfikacyjne.

Wymiary Ciśnienie robocze

Woda i roztwory wodne

1/4
.. … 3/4

.. 25 bar przy 120 °C

16 bar przy 225 °C

1.. … 3.. 16 bar przy 120 °C

6 bar przy 225 °C

Gazy palne (DVGW-G 260)

1/4
.. … 3.. 1 bar

Warunki robocze dla łączników gwintowanych SANHA® wykonanych z brązu 
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Ekonomiczna alternatywa
dla instalacji zamkniętych
Seria produktów SANHA®-Therm oferuje kompletny asortyment rur i złączek dla zakresu średnic  
od 12-108 mm w jakości charakterystycznej dla SANHA. Cynkowanie galwaniczne daje na wiele  
lat bezpieczną ochronę przeciwko korozji zewnętrznej.

SANHA®-Therm - to wyjątkowa ekonomiczna alternatywa do wszyst-
kich instalacji zamkniętych takich jak: instalacje grzewcze i solarne, 
systemy sprężonego powietrza oraz systemy chłodnicze. 

System złączek SANHA®-Therm (seria 24000)
Uszczelnienie: o-ring z EPDM. Złączki SANHA®-Therm zostały ozna-
czone na zewnątrz czerwoną kropką. Nadają się do zastosowania z 
rururami systemowymi SANHA®-Therm (por. tabela na str. 22/23).

System rur SANHA®-Therm ze stali węglowej (seria 24000)  
od DN 12 mm do DN 108 mm
Stal węglowa nr  1.0034 (E 195) zgodnie z DIN EN 10305, na zewnątrz 
cynkowana galwaniczne w celu ochrony przed korozją z zewnątrz.

SANHA®-Therm – najszerszy asortyment

Zewnętrzna średnica  rury Ciśnienie robocze

Woda i roztwory wodne

d <– 108 mm 16 bar

Gazy techn. (nietoksyczne, niepalne)

d <– 108 mm 16 bar

System złączek zaciskowych SANHA® Temperatura robocza

System złączek SANHA®-Therm  
z o-ringiem uszczelniającym EPDM

– 30 °C – +120 °C

Wykonanie gwintu:
Gwint przyłączeniowy: R/Rp zgodnie z EN 10226
Gwint mocujący: G zgodnie z EN/ ISO 228
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Dzięki dużej wytrzymałości na wstrząsy i drgania te wysokiej jakości 
bardzo wytrzymałe elementy formowane wykonane z żeliwa ciągliwego 
mogą być również stosowane w najcięższych warunkach. Z tego powo-
du są one wykorzystywane w różnych zastosowaniach przemysłowych, 
jak na przykład w budowie rurociągów lub w układach sprężonego 
powietrza oraz w budownictwie w systemach grzewczych, solarnych i 
instalacjach tryskaczowych. Ich odporność na uszkodzenie doceniana 
jest również w obszarach mieszkaniowych. 
 
Łączniki gwintowane SANHA® produkowane są zgodnie z symbo-
lem projektowym „A“ według normy EN 10242 dla żeliwa ciągliwego 
EN-GJMB-350-10 i normy EN 1562. Łączniki te posiadają gwint rurowy 
zgodny z normami EN 10226 i ISO 7/1.

Do prac przy dużym obciążeniu

Łączniki gwintowane SANHA wykonane z żeliwa  
ciągliwego (+S+) - ekonomiczne rozwiązanie do  
zastosowań budowlanych i przemysłowych

Wymiary Ciśnienie robocze

Woda i roztwory wodne

3/8
.. … 4..

25 bar od 20 °C do 120 °C

Wartości interpolowane 
od 120 °C do 300 °C

20 bar do 300 °C

Gazy palne (DVGW-G 260)

3/8
.. … 4.. 1 bar

Warunki robocze dla łączników gwintowanych SANHA®  wykonanych z żeliwa ciągliwego
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SANHA®-PURAFIT
Złączki gwintowane PURAFIT nie zawierające  
ołowiu: bezpieczne na przyszłość – higieniczne – 
nieszkodliwe dla zdrowia – ekologiczne

SANHA produkuje też innowacyjne złączki gwintowane z pozbawionego ołowiu 
brązu krzemowego. Zastosowany tutaj stop miedzi nadaje się zwłaszcza do zasto-
sowania w instalacjach wody pitnej. Spełnia on już dzisiaj surowe wymagania w 
stosunku do granicznych wartości zawartości ołowiu w wodzie pitnej, które wzo-
rem Kalifornii zostaną wprowadzone w Europie prawdopodobnie od 2013 roku. 
 
Zastosowany brąz krzemowy, pozbawiony ołowiu, charakteryzuje się szczególnie 
dużą gęstością materiału, co wyklucza powstawanie jam skurczowych i porowato-
ści odlewów. Niezwykle gładka powierzchnia nie tylko dobrze wygląda, zapewnia 
również wyraźne zalety higieniczne. Materiał nadaje się w 100% do recyklingu i 
dzięki temu jest przyjazny dla środowiska i perspektywiczny w zastosowaniu. 
 
Złączki gwintowane PURAFIT „Pb-free“ z pozbawionego ołowiu brązu krzemo-
wego. Dopuszczone przez DVGW do zastosowania w instalacjach wody pitnej i 
gazowych. Nadają się do wszystkich dostępnych w handlu rur zgodnych z EN i do 
różnych zastosowań w technice  sanitarnej i grzewczej. Oznaczone zielonym logo 
„Pb-free“.

PURAFIT – spojrzenie w przyszłość

Wymiary Ciśnienie eksploatacyjne

Woda i roztwory wodne

3/8
.. … 4.. 10 bar do 90 °C

Warunki eksploatacyjne dla złączek gwintowanych PURAFIT

16
S
AN

H
A®

-P
U
R
AF

IT



3fi t®-Push
System wtykowy klasy Premium:
szybko – łatwo – pewnie

Funkcja lockKorpus złączek 3fi t®-Push jest wykonywany ze stopu miedzi wysokiej jakości. 
Ten innowacyjny sposób łączenia do systemów giętkich stanowi doskonałe 
uzupełnienie połączeń zaciskowych i może być wykorzystywany do wielu 
zastosowań.

Złączki 3fi t®-Push są wyposażone w opracowaną przez fi rmę SANHA dla 
złączek wtykowych i opatentowańą funkcję LF (Lock-Function). Klin mocujący 
zatrzaskuje się przy wciskaniu w wycięcie znajdujące się w korpusie i dociska 
pewnie i trwale złączkę do rury, nie powodując działania karbu.

System złączek 3fi t®-Push (seria 23000) 
do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych
Uszczelnienie kształtki – o-ring EPDM. System złączek 3fi t®-Push pokrytych 
osłoną z tworzywa sztucznego został oznaczony na zewnątrz napisem „SAN-
HA”. Sprawdzone i dopuszczone przez DVGW oraz ITB, PZH i inne międzyna-
rodowe jednostki certyfi kujące. Nadają się do wielu zastosowań z wszystkim 
rurami MultiFit®-Flex oraz rurami miedzianymi pokrytymi osłoną z tworzywa 
sztucznego (Q-Tec, Cusmart, cuprotherm CTX) (por. tabela na str. 22/23.

3fi t®-Push – innowacja

Pierścienie uszczelniające
Obudowa

Pierścień zacinający
Klin dociskającyRura

Otwór kontrolny

Zewnętrzna średnica  rury Ciśnienie robocze

Woda i roztwory wodne

 d <– 20 mm 16 bar

System złączek zaciskowych SANHA® Temperatura robocza

System złączek 3fi t®-Push 
z o-ringiem uszczelniającym EPDM

– 30 °C – +95 °C

Warunki eksploatacji systemu złączek 3fi t®-Push
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3fit®-Press System
Wysoka elastyczność
przy maksymalnym bezpieczeństwie

Przegląd zalet:

Idealne dopasowanie!
System złączek 3fit®-Press tworzy idealne połączenie z systemem rur  
MultiFit®-Flex firmy SANHA i umożliwia szybki i nieskomplikowany  
montaż instalacji wody pitnej i grzewczych.

Dowolność wyboru narzędzi zaciskowych!
Możliwość wykorzystania wszystkich szczęk zaciskowych do rur wielowarstwowych z tworzywa  
sztucznego o oryginalnym profilu TH.

Wysokie bezpieczeństwo dzięki metalom!
Złączki systemowe 3fit®-Press wykonane są z odpornego na odcynkowanie mosiądzu z tuleją  
zaciskową o grubości 0,8 mm ze stali nierdzewnej. Połączenie zaciskowe dysponuje dzięki temu  
odpornością na obciążenia i daje bezpieczeństwo użytkowania. 

Zawsze dobra widoczność!
Wziernik w tulei zaciskowej daje podczas montażu gwarancję możliwości kontroli właściwego  
osadzenia rury i bezpiecznego połączenia.

Szeroki asortyment!
Szeroki asortyment w zakresie średnic od 14 do 63 mm do wody pitnej, ogrzewania, sprężonego  
powietrza, klimatyzacji i zastosowań przemysłowych.
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Perfekcyjne połączenie w kilku ruchach 
Zasada funkcjonowania złączek systemowych 3fit®-Press

Dzięki systemow 3fit®-Press instalacja jest łatwa i bezpieczna.

Po przycięciu rury nożycami do rur należy ściąć jej krawędzie  
(wewnętrzne i zewnętrzne) w celu uniknięcia możliwości uszkodzenia 
pierścieni uszczelniających.

Rurę systemową MultiFit®-Flex lub rurę miedzianą w okładzinie z 
tworzywa sztucznego wsunąć do oporu do złączki systemowej 3fit®-
Press. Po prawidłowym wprowadzeniu rury jej koniec pokaże się we 
wzierniku.

Podczas zaciskania zewnętrzna tuleja, rura i metalowy rdzeń zostają 
wewnątrz połączone na stałe. Podwójne pierścienie uszczelniające 
gwarantują trwałą szczelność systemu.

Jak wszystkie produkty SANHA, tak i złączki 3fit®-Press są kom-
patybilne ze wszystkimi narzędziami. Możliwość wykorzystania 
wszystkich szczęk zaciskowych do rur wielowarstwowych z tworzywa 
sztucznego o oryginalnym konturze TH dostosowanych do danej 
średnicy. 

3fit®-Press – połączenie zaciskowe 
do systemów rur giętkich

Złączki 3fit®-Press są wykonywane z mosiądzu CW617N zgodnie z 
EN 12164.Ten sprawdzony typ połączeń do systemów giętkich stano-
wi doskonałe uzupełnienie metalowych połączeń zaciskowych i może 
być wykorzystywany do różnych zastosowań.

System złączek 3fit®-Press (seria 25000)  
do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych
Uszczelnienie kształtki - o ring z EPDM. System złączek 3fit®-Press 
oznaczono na tulei zaciskowej nadrukiem "SANHA". Sprawdzone i 
dopuszczone przez DVGW oraz ITB i inne międzynarodowe jednostki 
certyfikujące. Nadają się do szerokich zastosowań ze wszystkimi 
rurami MultiFit®-Flex (por. tabela na str. 22/23).

Zewnętrzna średnica  rury Ciśnienie robocze

Woda i roztwory wodne

d <– 63 mm 16 bar

System złączek zaciskowych SANHA® Temperatura robocza

System złączek 3fit®-Press  
z o-ringiem uszczelniającym EPDM

– 30 °C – +95 °C

Warunki eksploatacji systemu złączek 3fit®-Press

Wykonanie gwintu: Gwint przyłączeniowy: R/Rp zgodnie z EN 10226,
Gwint mocujący: G zgodnie z EN/ ISO 228
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Rury systemowe MultiFit®-PEX 
Idealne rozwiązanie dla instalacji 
grzewczych i chłodniczych

Główne zalety rur z tworzywa sztucznego MultiFit®-PEX
•  Tlenoszczelne (technologia 5-warstwowa) zgodnie z DIN 4726
•  Zastosowanie do temperatury ciągłej 70 °C, przy ciśnieniu 
   eksploatacyjnym 6 bar
•  Odporne na korozję dzięki zastosowaniu PE-Xc
•  Zapobiegają powstawaniu osadów dzięki bardzo gładkiej 
   powierzchni wewnętrznej rur
•  Odporne na liczne środki chemiczne (szczegóły na zapytanie)
•  Wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie
•  Duże bezpieczeństwo stosowania dzięki sprawdzonym złączkom
   zaciskowym 3fi t®-Press i wtykowym 3fi t®-Push fi rmy SANHA
•  Mała masa ułatwia układanie
•  Możliwość układania z małymi promieniami
•  Duża elastyczność ułatwia montaż
•  Nadają się do szczególnie trudnych warunków układania dzięki 
   technologii 5-warstwowej

Dane techniczne:
Maks. temperatura eksploatacyjna 110°C przy 6 bar (krótkotrwale) 
Maks. temperatura eksploatacyjna 95°C przy 6 bar (maks. 100 h)
Maks. temperatura eksploatacyjna 70°C przy 6 bar (temperatura ciągła) 
Min. promień gięcia 5 x d bez użycia przyrządu do gięcia

Dopuszczenia i spełnione normy (certyfi katy dystrybutora)
D – DIN-Certco 3V247 PE-Xc
D – SKZ A 159
A – ÖNorm ON-N 2007 261
NL – KIWA K 13223
NL – KOMO K 13230
Właściwości zgodne z DIN 16892 i DIN EN ISO 15875-2

Dostępne wymiary
•  16 x 2,0 mm
•  20 x 2,0 mm
Dostawa w kręgach po 200 m (16 x 2,0 mm) 
i 100 m (20 x 2,0 mm)

 Temperatura robocza Ciśnienie robocze

Woda i roztwory wodne

+70 °C 6 bar 

Warunki eksploatacyjne dla rur systemowych MultiFit®-PEX w 
wodzie i roztworach wodnych

MultiFit®-PEX – nadzwyczaj elastyczne i łatwe w układaniu
SANHA oferuje rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego 
MultiFit®-PEX z usieciowanego radiacyjnie i tlenoszczelnego PE-Xc, 
będące sensownym rozszerzeniem asortymentu dla instalacj grzew-
czych i chłodniczych. 
Rury nadają się optymalnie do stosowania ze złączkami zaciskowymi 
SANHA 3fi t®-Press oraz ze złączkami wtykowymi 3fi t®-Push.
Są one przewidziane zwłaszcza do ogrzewania podłogowego albo 
podłączania przewodów grzejników w jastrychu oraz do instalacji 
chłodniczych. Rury są tlenoszczelne, charakteryzują się nadzwyczajną 
elastycznością i tym samym są łatwe do układania.

Warstwa 
tlenoszczelna

Warstwa tworzywa sztucznego 
zapewniająca połączenie tarciowe

Ścianka 
rury z PE-Xc

Warstwa 
ochronna z PE-Xc

Budowa rury MultiFit®-PEX
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Rury systemowe MultiFit®-Flex
Elastyczne rozwiązanie o sprawdzonej 
pewności – idealne do 3fi t®-Push i 3fi t®-Press

Rury systemowe MultiFit®-Flex
Wysokiej jakości rury systemowe „Made in Germany”
Certyfi kat DVGW; Kolor rury: biały; Kolor napisów: czarny

Znakowanie na rurze systemowej MultiFit®-Flex:  
 >I< XXX m SANHA MultiFit®-Flex PE-RT/AL/PE-HD DVGW SVGW 

KOMO Wymiary SKZ A 275 70°C / 10 bar / max. 95°C Made in 
Germany Data/Czas/Nr urządzenia/Nr zlecenia >I<

Rury systemowe MultiFit®-Flex dostępne są w 
następujących wymiarach i wersjach wykonania:

System rur MultiFit®-Flex (seria 23000) 
od DN 14 mm do DN 32 mm
• 14,0 mm x 2,0 mm (rolki 200 m)
• 16,0 mm x 2,0 mm (rolki 200 m)
• 20,0 mm x 2,0 mm (rolki 100 m)
• 26,0 mm x 3,0 mm (rolki 50 m)
• 32,0 mm x 3,0 mm (rolki 50 m)

System rur MultiFit®-Flex (seria 23100) 
od DN 16 mm do DN 63 mm
• 16,0 mm x 2,0 mm (długości 5 m)
• 20,0 mm x 2,0 mm (długości 5 m)
• 26,0 mm x 3,0 mm (długości 5 m)
• 32,0 mm x 3,0 mm (długości 5 m)
• 40,0 mm x 3,5 mm (długości 5 m)
• 50,0 mm x 4,0 mm (długości 5 m)
• 63,0 mm x 4,5 mm (długości 5 m)

System rur MultiFit®-Flex w rurze ochronnej w kolorze czerwonym
lub niebieskim (seria 23200) od DN 16 do DN 20 mm
• 16,0 mm x 2,0 mm (rolki 75 m)
• 20,0 mm x 2,0 mm (rolki 75 m)

System rur MultiFit®-Flex, wstępnie izolowanych materiałem 
izolacyjnym o grubości 9 mm (seria 23300) od DN 16 do DN 20 mm
• 16,0 mm x 2,0 mm (rolki 50 m)
• 20,0 mm x 2,0 mm (rolki 50 m)

Rury systemowe MultiFit®-Flex są giętkie, łatwe w obróbce, trwałe i 
absolutnie pewne w systemach SANHA 3fi t®-Push i 3fi t®-Press. Rury 
wielowarstwowe składają się z higienicznej rury wewnętrznej 
z tworzywa sztucznego, szczelnej warstwy aluminium i mocnej 
osłony z tworzywa sztucznego. Wszędzie tam, gdzie konieczna jest 
praca na niewielkiej przestrzeni, np. przy instalacjach podtynkowych, 
MultiFit®-Flex ujawnia swoje liczne zalety odnośnie 
efektywności, elastyczności i tempa instalacji.

Warstwa aluminiowa 
zapobiegająca dyfuzji

Warstwa nadająca 
przyczepność

Higieniczna plastikowa 
rura wewnętrzna

Solidna powłoka z 
tworzywa sztucznego

Aufbau des MultiFit®-Flex Rohrs

Zewnętrzna średnica  rury Ciśnienie robocze

Woda i roztwory wodne

16 bar +25 °C

13 bar +50 °C

10 bar +70 °C

Warunki eksploatacji systemu rur MultiFit®-Flex
w wodzie i roztworach wodnych.
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Optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania

zamknięte 
systemy 

chłodnicze

otwarte 
systemy 

chłodnicze

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®

1.4404

AISI
316 L

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-F
1.4521

AISI
443/444

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-ECO
1.4404

AISI
316 L

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroTherm®

1.4301

AISI
304

SANHA®-ThermNiroSan®-PressSANHA®-Therm
Stal węglowa 1.0034

SANHA®-PressSANHA®-PressRura miedziana
DIN EN 1057/DVGW-GW 392

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

kondensat 
parowy

termiczne 
systemy 
solarne

woda COwoda 
uzdatniona

woda 
deszczowawoda pitna

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-PressNiroSan®-PressNiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-PressNiroSan®-PressNiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-PressNiroSan®-PressNiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-PressNiroSan®-Press
SANHA-Press*

NiroSan®-Press
SANHA-Press*

SANHA®-Press
Solar

SANHA®-ThermNiroSan®-Press
NiroSan®-Press
SANHA-Press*

NiroSan®-Press
SANHA-Press*

SANHA®-Press
SANHA®-Press

Solar
SANHA®-PressSANHA®-PressSANHA®-PressSANHA®-Press

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

MultiFit®-Flex
PE-RT

AI
PE-HD

MultiFit®-PEX
PE-Xc

Systemowa elastyczność
Tabela przedstawia możliwości kombinacji rur SANHA ze złączkami 
SANHA dla konkretnych zastosowań. W przypadku zaklasyfikowania 
jako „tylko na zapytanie” krótki telefon do Działu Doradztwa Technicz-
nego pozwoli na uzyskanie szybkiej odpowiedzi.

Różnorodne możliwości zastosowania
Systemy rur i złączek SANHA są uniwersalne i dają się optymalnie 
wykorzystać w prawie wszystkich zakresach zastosowań. Możliwość 
kombinacji okazuje się przy tym bardzo pomocna i łatwa w obsłudze. 
Dzięki temu mogą zostać spełnione również specjalne wymagania 
i zrealizowane szczególnie ekonomiczne rozwiązania. Cały program 
dostępny jest oczywiście we wszystkich najczęściej stosowanych  
średnicach od 12 mm do 108 mm.

Rura 
Oznaczenie materiału

zastosowanie

zalecane nieodpowiednie  tylko na zapytanie
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zamknięte 
systemy 

chłodnicze

otwarte 
systemy 

chłodnicze

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

SANHA®-ThermNiroSan®-Press

SANHA®-PressSANHA®-Press

gazy 
techniczne

instalacje 
sprężonego 
powietrza

zastosowania 
przemysłowe

instalacje 
okrętowe

instalacje na 
olej opałowy

instalacje 
na gaz 
płynny

instalacje 
na gaz 
ziemny

instalacje 
tryskaczowe 

(ppoż)

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
Gas

NiroSan®-Press
Gas

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

SANHA®-Therm
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

NiroSan®-Press
Industry

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Industry

SANHA®-Press
Gas

SANHA®-Press
Solar

SANHA®-PressNiroSan®-Press
SANHA®-Press

Gas
SANHA®-Press

Gas
SANHA®-Press

Gas
NiroSan®-Press

Industry

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

NiroSan®-Press

NiroSan®-Press

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
Industry

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

Liczne certyfikaty
Dla wszystkich istotnych zastosowań  
produkty systemowe SANHA posiadają  
krajowe i międzynarodowe dopuszczenia.
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Przekonujące korzyści dla naszych klientów!
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SANHA Polska Sp. z o. o.   |   Poznańska 49   |   59 - 220 Legnica 
Tel. +48  76 857 2000   |   Fax +48  76 857 2304   |   e-mail: sanha@sanha.com.pl   |   www.sanha.com

Cały kompletny asortyment od jednego dostawcy

Bezpieczeństwo dzięki porozumieniom gwarancyjnym z ZVSHK, BHKS, VDKF 

Indywidualne rozwiązywanie problemów przez gęstą sieć pracowników terenowych

Bezpłatne wypożyczanie narzędzi (w zależności od dyspozycyjności i na ograniczony czas)

Szkolenia w zastosowaniu wyrobów w miejscu instalacji

Intensywne szkolenia fabryczne

Zapobiega błędom wskutek zastosowania niewłaściwego narzędzia

Możliwość dalszego stosowania posiadanych narzędzi

Produkcja w czterech własnych zakładach zlokalizowanych w Europie

Kompetencje dzięki szerokiemu asortymentowi produkcji

Certyfi kowany system zarządzania jakością 

Doradztwo techniczne dla wykonawców

Hotline techniczna: +48 76 857 32 02

e-mail: techniczne@sanha.com

Serwis

Jakość

Kompatybilność narzędzi

Doradztwo




