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Mniejsza średnica
Najważniejszą zaletą uszczelnienia powierzchniowe-
go jest brak zmniejszania średnicy przez o-ring oraz 
korzystna dla przepływu geometria wszystkich punk-
tów zmiany kierunku. W przypadku standardowych 
złączek zaprasowywanych do rur wielowarstwowych 
z mosiądzu lub tworzywa sztucznego istnieją prosto-
kątne zmiany kierunku przepływu oraz mocne zwę-
żenia przekroju z powodu o-ringów, które powodu-
ją duże straty ciśnienia.
Miejsca zmiany kierunku przepływu w korpusie pod-
stawowym złączek Viega Smartpress ze stali nie-
rdzewnej lub brązu mają kształt optymalny dla prze-
pływu. Złączki te mają bardzo niskie współczynniki 
oporu miejscowego, znacznie poniżej wartości złą-
czek standardowych.
Dzięki niewielkim oporom hydraulicznym już na eta-
pie projektowania instalacji sanitarnej można przyjąć 
mniejszą średnicę przewodów i złączek. Pozwala to 
na obniżenie kosztów materiałów. Dodatkowo dzię-
ki mniejszej średnicy można zagwarantować krótki 
czas oczekiwania na ciepłą wodę po odkręceniu kur-
ka oraz większe rezerwy przy szczytowym zużyciu.

Wysokiej klasy rura zapewniająca łatwe układanie
Należąca do systemu Viega Smartpress rura wielowar-
stwowa jest dostępna w średnicach od 16 do 63 mm.  

Składa się z rury bazowej PE-Xc, powłoki aluminiowej 
i płaszcza PE-Xc. Taka konstrukcja zapewnia wyso-
ką stabilność, niezawodną szczelność tlenową oraz 
wysoką odporność na obciążenia przy łatwym ukła-
daniu z rolki. Te wytrzymałe rury są produkowane 
w zakładzie Viega w bawarskim Niederwinkling. Za-
kład ten specjalizuje się w produkcji rur z tworzyw 
sztucznych. 

Do instalacji sanitarnych i grzewczych
Rury wielowarstwowe Viega Smartpress wolno sto-
sować w instalacjach wody użytkowej i instalacjach 
grzewczych. 
W instalacjach wody użytkowej system instalacyjny 
Viega Smartpress o zoptymalizowanym przepływie 
zapewnia wysoki komfort użytkowania przy wyso-

kich ilościach poboru wody. Z drugiej strony takie in-
stalacje przyczyniają się do zachowania jakości wody 
użytkowej: mniejsza średnica systemu instalacyjnego 
wspiera regularną wymianę wody. Znacznie zmniej-
sza to niebezpieczeństwo stagnacji.
Do instalacji grzewczych już w momencie wprowa-
dzenia systemu Viega Smartpress na rynek dostępne 
są liczne praktyczne wersje podłączenia i elementy 
zapewniające łatwy i szybki montaż. Oferta obejmu-
je między innymi bardzo ekonomiczne bloki przyłą-
czeniowe do grzejników oraz przewody w otulinie.

Do zaprasowywania innowacyjnych złączek Viega 
Smartpress stosuje się zaciskarki Viega w połącze-
niu z dostosowanymi do systemu szczękami zaci-
skowymi.

Innowacyjne złączki Viega Smartpress stanowią duży skok w rozwoju dla rur wielowarstwowych: złączki zaprasowywane ze stali 
nierdzewnej i brązu nie mają o-ringów, lecz korpusy oporowe z PPSU odporne na duże obciążenia. Założona na nie rura zapewnia 
po zaprasowaniu uszczelnienie na całej powierzchni. Ułatwia to montaż, bowiem bezpośrednio po docięciu na rurę można założyć 
złączkę i zaprasować. Nie ma konieczności usuwania zadziorów, kalibrowania ani poszerzania rur wielowarstwowych. 

Złączki Viega Smartpress bez o-ringów
Szybszy i bardziej ekonomiczny montaż rur wielowarstwowych

Złączki Viega Smartpress ze stali nierdzewnej lub 
brązu (tutaj na przekroju) mają w przeciwieństwie 
do standardowych złączek zaprasowywanych do rur 
wielowarstwowych optymalną geometrię przepływu  
i nie wymagają stosowania o-ringów

Złączki Viega Smartpress mają charakterystyczny dla 
wszystkich złączek Viega profil SC-Contur, który zapewnia 
natychmiastową widoczność niezaprasowanego 
połączenia

Na ilustracji widać, jak korzystny przepływ zapewniają 
złączki Viega Smartpress (po lewej) w porównaniu ze 
zwyczajną złączką z tworzywa sztucznego lub mosiądzu
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