
Viega Profipress S.
De persverbinding voor
speciale toepassingen.

Als het om speciale toepassingen gaat, maakt u met Viega Profipress S de juiste keus. Profipress S schept met precisie 
een perfecte verbinding met allerlei warmtebronnen. Energiedragers als zonne-energie, olie, stadsverwarming of lagedruk-
stoominstallaties worden hierbij altijd aan de unieke zekerheid van Viega SC-Contur gekoppeld. Viega. Altijd beter!

Zonne-energie Stadsverwarming Lagedruk-stoominstallaties
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1411 AX Naarden
Tel: 035-538 04 42
Fax: 035-538 07 53
info@viega.nl
www.viega.nlN

L
61

9 
45

9-
66

1.
01

-2
/0

8
· W

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
b

eh
ou

d
en

.

Viega Profipress S: perfect uitgerust voor alle
speciale toepassingen.

Viega Profipress S overtuigt herhaaldelijk: zowel met de zeker-
heid van het SC-Contur als met het omvangrijke assortiment.
Zo is Profipress S leverbaar in de maten 12 tot en met 35 mm
met af fabriek geplaatste FKM O-ring voor speciale toepas-
singen in hogere temperatuurbereiken.

Viega Profipress S fittingen worden in een oranje foliezakje
geleverd, zodat verwisselingen bij voorbaat uitgesloten zijn. De
fittingen zijn daarnaast ook wit gemarkeerd en wijzen op die
manier op de geïntegreerde FKM O-ring.

Viega Profipress S voor speciale toepassingen
■ Regeneratieve energie heeft de toekomst.

Met Profipress S kunt u eenvoudige verbin-
dingen met zonnecollectoren maken.

■ Lagedruk-stoominstallaties kunt u nu een-
voudig installeren met Profipress S. De fit-
tingen zijn hierbij goedgekeurd tot 120 °C en
een druk van maximaal 1 bar.

■ Bij stadsverwarminginstallaties met netvoor-
looptemperaturen van 120 °C tot 140 °C is
het Profipress S systeem te gebruiken. De
maximale bedrijfsdruk bedraagt 16 bar.

Het Viega Profipress S assortiment bestaat uit een veelvoud
aan fittingen. Zo kunt u al naar gelang de geplande toepassing
over de vertrouwde Viega-kwaliteit beschikken. En dit getrouw
het motto ’Viega. Altijd beter!’ reeds voorbereid in de maten
12 t/m 35 mm. Voor speciale toepassingen in de maten 42 t/m
108 mm is de FKM O-ring, zoals gebruikelijk, apart leverbaar.


