Viega Megapress

Presser tykkvegget stål:
kaldt, sikkert og på sekunder.
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Viega Megapress

Sparer monteringstid, lønnskostnader og sveisearbeid.
Enten det gjelder stålrør som er tykk- eller tynnveggede, lakkerte eller galvaniserte, med belegg eller svarte – rørene er robuste
og kan brukes til nær sagt alt. Med det unike pressystem Megapress- silpper du nå å sveise og gir bedre økonomi ved bruk
i varme- og kjøleanlegg eller industrielle anlegg.

Et system til alle formål
Viega Megapress er pressfittingsteknikk
som selv tykkveggede stålrør kan presses med. De røromsluttende koblingene
av stålmaterialet 1.0308 med sink/nikkel-belegg garanterer derved høyeste
kvalitet, robusthet og dermed selvsagt
også lang levetid. Stålrør iht. DIN EN
10255 i gjengerørkvalitet samt iht.
DIN EN 10220/10216-1 og DIN EN
10220/10217-1 i kjelerørkvalitet,
i dimensjonene ⅜ til 2 tommer – og nå
nytt i 2½, 3 og 4 tommer –, kan for
bindes sikkert og pålitelig med Viega
Megapress-systemet.
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God økonomi
Sammenlignet med sveising gir kaldpressing mange fordeler, som kortere
monteringstid, ingen muligheter for brann
og mindre fysisk belastning. Spesielt når
forbindelsen befinner seg i flere meters
høyde eller på vanskelig tilgjengelig steder er kaldpressing også en vinner.
Forbinder tykt og tynt
Både tykkveggede stålrør i gjengerørkvalitet så vel som i kjelerørkvalitet –
til og med i mellomstørrelsene 44,5 og
57,0 mm – kan forbindes med Viega
Megapress. Koblingene er konstruert
spesielt for bearbeiding av forskjellige
utvendige rørdiametere og veggtykkelser og tilbyr dermed høyeste grad av
fleksibilitet.

Anvendelser

Godkjenning

Oppvarming/kjøling

TÜV

Trykkluft/
tekniske gasser
(f. eks. nitrogen)

TÜV

Sprinkler/
brannsluknings
anlegg (våt/tørr)

VdS, FM

Skipsbygging

DNV/GL, LR, RINA

Industri

TÜV

GRUNNER FOR VIEGA MEGAPRESS
■■ Effektiv økonomi - opptil 60 % redusert monteringstid i forhold til sveising
ved dimensjoner fra ⅜ til 2 tommer og opptil 80 % ved dimensjonene
fra 2 ½ til 4 tommer.
■■ Absolutt brannsikker, da det ved kald pressfittingsteknikk oppstår verken
flammer eller røykgasser.
■■ Ingen ekstra tid og kostnad for brannverntiltak.
■■ Viega SC-Contur i alle Megapress-koblinger. Koblinger som ved forglemmelse ikke er blitt presset oppdages straks ved en trykktest.
■■ Universelt anvendbare. Presser tykkveggede stålrør i de nominelle
tilkoblingsstørrelsene fra ⅜ til 4 tommer uavhengig om røret er sømløst,
sveiset, svart, galvanisert eller epoksyharpiksbelagt.
■■ Takket være den innovative Pressgun-Press Booster kan nå også stålrør
med dimensjonene 2 ½, 3 og 4 tommer forbindes sikkert.

Enten det gjelder sømløse, sveisede, galvani
serte, industrielt lakkerte, epoksyharpiks
belagte eller svarte rør: Viega Megapress for
binder rør med forskjellige overflater. Holdbart
og sikkert – fra ⅜ til 4 tommer!
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Viega Megapress

Raskt, rent, sikkert og
helt fritt for sveising.
Svarte stålrør har frem til nå nesten alltid betydd - mer sveisearbeid. Med Viega Megapress gjør nå pressfittingsteknikken sitt
inntog innen stålrørinstallasjon og bringer straks med seg en hel rekke fordeler.

Opptil 60 % raskere ferdig
Forbindelsen med Viega Megapress
er fullført i løpet av få arbeidstrinn.
Derved er det irrelevant, hvilken stålrørveggtykkelse som bearbeides, så
lenge rørene tilsvarer DIN EN 10255,
DIN EN 10220/10216-1 eller DIN EN
10220/10217-1.
Resultatet er en sikker og garantert
tett forbindelse, som straks kan tas
i bruk med full belastning. Sparer tid og
ressurser til avkjøling eller brannvakt.
Sammenlignet med sveising kan det ved
dimensjonene fra ⅜ til 2 tommer med
Viega Megapress spares inn opptil 60 %
monteringstid ved koblingsteknikken.
Ved dimensjonene fra 2 ½ til 4 tommer
kan det spares opptil 80 %.

1. S
 tålrøret avkortes og rengjøres. Så måles
og markeres innstikkdybden. Deretter
skyves Megapress-koblingen på røret frem
til markeringen.

2. For pressing av Megapress-koblinger
fra 1 ¼ tommer brukes utelukkende press
ringer med leddtrekkbakke. I mindre
dimensjoner mellom ⅜ og 1 tommer er det
tilgjengelig pressbakker og pressringer
med leddtrekkbakke.

3. K
 oblingen presses innen sekunder med
en Viega pressmaskin og forbindes sikkert
og fast med røret.

4. Megapress S XL-koblingene presses enkelt,
raskt og sikkert med en pressmaskin og
Pressgun-Press Booster.

En ny dimensjon av kraft
Med Megapress S XL kan nå også
større stålrør med dimensjonene 2 ½
til 4 tommer presses. At mengden
kraftanvendelse for en solid forbindelse
øker, er logisk – likeså logisk og smart
er løsningen til Viega: Pressgun-Press
Booster. Denne kraftforsterkeren,
som settes på en Viega pressmaskin,
sikrer den nødvendige presskraften
for en pålitelig forbindelse. Den fast
integrerte leddtrekkbakken har en
geometri på kulehodene som er spesielt
utviklet for pressing med Megapress XLpressringene. Denne sørger for en optimal kraftoverføring og forhindrer forveks
ling med Viega pressringer fra andre
Viega presskoblingssystemer. En ekstra
bærestropp som festes på pressverktøyet og den lave vekten til PressgunPress Booster sørger i tillegg for best
mulig ergonomi under arbeidet. Det gjør
Pressgun-Press Booster til en av de
mest innovative løsningene på markedet.
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Viega Megapress med SC-Contur

Sørger for en sikker og
tett forbindelse av stålrør.
Pressfittingsteknikkens økonomiske overlegenheten består i den enkle monteringen, som er gjort på sekunder. Men også med
hensyn til sikkerheten vil Megapress – som alle Viega presskoblingssystemer – utmerke seg spesielt takket være SC-Contur.

Profiltetningselement
Skillering
Skjærering

På koblingene opptil 2 tommer sørger
en skillering foran tetningselementet, for at
dette ikke skades ved innføring i røret.
Under pressing trykker skjæreringen seg inn
i røret og gir forbindelsen styrke.

Viega SC-Contur er en innovativ sikkerhetsfunksjon, som sørger for at forbindelser som ikke er blitt presset garantert
er utette. Dermed vil forbindelser som
ved forglemmelse ikke er presset straks
oppdages ved en lekkasjetest og så
kunne presses i etterkant. Viega SCContur garanterer derved 100 % sikkerhet – og det over hele kontrollområdet.

Oversikt over sikkerheten
Tettheten til hele installasjonen lar seg
kontrollere enkelt og sentralt takket være
SC-Contur. Kontrollområdet for tørr lekkasjetesting er mellom 22 mbar og 3 bar,
mens kontrollområdet til lekkasjetesten
våt strekker seg fra 1,0 til 6,5 bar. Dermed oppfyller Viega Megapress kravene
til anerkjente standarder og regelverk
og overgår disse til og med på noen
punkter – f. eks. med et betydelig større
trykkområde.

Ikke for drikkevann
Viega Megapress er – med unntak av
Megapress-rødgodsovergangen for
galvaniserte stålledninger – ikke egnet
for installasjon av drikkevannsledninger.
Hver enkelt kobling har en tydelig
synlig merking (fig. 1).
1

Klar for alt – for sikkerhets skyld
Megapress-koblingene i dimensjonene fra ⅜ til 2 tommer har et profil-tetnings
element av EPDM (fig. 2) og kan brukes for driftstemperaturer opptil maks. 110° C.
Megapress S XL-koblingene i dimensjonene 2 ½, 3 og 4 tommer er derimot utstyrt
med et FKM-tetningselement med økt snortykkelse (fig. 3), som egner seg for
innsats ved høyere driftstemperaturer opptil 140° C. Begge tetningselementene
muliggjør pressing av sømløse, sveisede, galvaniserte, industrielt lakkerte,
epoksyharpiksbelagte og svarte stålrør med en og samme kobling.
2

Megapress - opptil 2 tommer

3

Megapress S XL - fra 2 ½ tommer
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Viega Megapress i industrien

FOR HØYE KRAV OG
HØYESTE STANDARDER.
Ved installasjonen av rørledninger i industrien er det mange hensyn som må tas. Enten det dreier seg om kjøle-, varme-,
sprinkler- eller trykkluftanlegg – hver anvendelse bærer med seg egne krav, som raskt kan medføre større dimensjoner.
Viega Megapress tilbyr i alle tilfeller en rekke fordeler, som utgjør den avgjørende forskjellen.

Store rørdimensjoner
for lave temperaturer
Når det dreier seg om kjøleanlegg, brukes det i industrien som kjent heller
store dimensjoner, for å kunne transportere den nødvendige kjøleeffekten (fig. 1).
De nye Megapress S XL-dimensjonene
fra 2 ½ til 4 tommer oppfyller disse
kravene og gjør det mulig å avstå helt
fra sveising selv i store kjøleanlegg.
Med Megapress-dimensjonene fra ¾ til
2 tommer kan anlegget problemfritt
også bringes på mindre dimensjoner.

1

2

Korrosjonsbeskyttelse og
tidsbesparelse i en kobling
Ved kjøleanlegg er korrosjonsbeskyt
telsen av særlig stor betydning. På
grunn av den høye temperaturforskjellen
mellom mediet som transporteres og
romluften i omgivelsen kommer det
raskt til dannelsen av kondensvann –
noe som øker faren for korrosjon. For
å forebygge dette, brukes det som oftest
industrielt lakkerte stålrør i kjøleanlegg.
Koblingene kan presses direkte på røret
som er belagt iht. AGI arbeidsark Q 151.

3

Industrielle varmeanlegg
Tykkveggede stålrør er som skapt for å
bruke i industrien. Megapress-systemet
oppfyller også de høye industrielle kravene og lar seg installere raskt og sikkert
takket være kald pressfittingsteknikk.
Sprinkler- og brannslukningsanlegg
Sprinkleranlegg av tykkveggede stålrør
(fig. 2) er pga. sin robusthet, stabilitet og
lange levetid helt nødvendige i bygninger
med høye risikoklasser – som anlegg
innen industri og næring – og til og med
påkrevd av den lovgivende myndighet.
Viega Megapress er i dimensjonene fra
¾ til 4 tommer ideelt egnet for

opprettelse og utvidelse av nettopp slike
sprinkleranlegg. Systemet oppfyller
spesifikasjonene til den høyeste risikoklassen og har en FG godkjenning og
VdS sertifisering.

Trykkluftanlegg og tekniske gasser
Gode eksempler for stålrørinstallasjoner
i industrien er også trykkluftanlegg (fig. 3)
og rørnett for tekniske gasser som for
eksempel nitrogen.
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Viega Megapress i boliger

OGSÅ I LITEN MÅLESTOKK OPPNÅS
DET store fordeler.
Tykkveggede stålrør har alltid spilt en avgjørende rolle i konstruksjonen av varmeanlegg pga. deres høye robusthet. Disse finner
en regelmessig ved nyinstallasjoner, men også i eldre anlegg og dermed ved sanering. Da er det bra, at en kan benytte et så
omfangsrikt system som Viega Megapress.

1

Enkel forbindelse av gammelt og nytt
Særlig når det gjelder sanering i eldre
boligbygg møter en stadig på eksisterende stålrørinstallasjoner (fig. 1).
Ofte kan installatøren, f.eks. ved kjelebytte, koble til på eksisterende anlegg.
Tidligere kunne en ny varmekjeletilkobling
på et eksisterende stålrørsystem kun
realiseres gjennom et arbeidskrevende
overgangsstykke eller sveising. Dette gir
økt brannfare, grunnet lett brennbare
byggematerialer i eldre bygg. Megapress
gjør sveisingen overflødig og utelukker
dermed enhver brannfare. Pressfittingsteknikk garanterer et sikkert og raskt
arbeidsforløp samt en kostnadsbesparende tilkobling på eksisterende
tykkveggede stålrør.

2

3

Ingen ekstra verktøykostnader
Bearbeidingen av koblingene gjøres –
til tross for de spesielle dimensjonene –
med de tidligere Megapress-press
ringene.

Reparasjoner settes enkelt imellom
Det samme gjelder ved en reparasjon
eller ettermontering av for eksempel
T-stykker for en radiatortilkobling. Med
Viega Megapress-reparasjonsglide
muffen (fig. 3) er også denne utfordringen
helt enkel å mestre. Det berørte stykket
skjæres ut, reparasjonsglidemuffen
settes inn mellom og presses deretter
sikkert. Og straks er reparasjonen
eller utvidelsen fullført.

Store fordeler allerede fra ⅜ tommer
Med dimensjonen ⅜ tommer frems
kynder Viega det til dags dato krevende
arbeidet med utskiftning av radiatorer
i stålrørinstallasjoner – f.eks. ved sanering av eldre bygninger. Takket være
Megapress kan nå også nye radiatorer
tilkobles raskt, enkelt og ukomplisert
på eksisterende stålrør (fig. 2).

4

Rask overgang fra kjelerør
til gjengerør
Med Megapress-overgangsstykkene
og overgangsmuffene kan også stålrør
med den spesielle utvendige diameteren
44,5 og 57,0 mm tilkobles uten problemer
(fig. 1).

Spesiell overgang for drikkevannsledninger
Viega Megapress-systemet er egentlig
ikke egnet for bruk i drikkevannsanlegg.
Men ett enkelt unntak bekrefter regelen.
Fremdeles finner en galvaniserte stålrør
i eksisterende drikkevannsinstallasjoner.
Megapress-overgangen av rødgods
(fig. 4) gjør videre bruk av kobberrør og
rustfrie stålrør mulig uten problemer
og sanering i eksisterende installasjon til
en enkel oppgave. Overgangen er tilgjengelig i dimensjonene fra ½ tommer x
15 mm til 2 tommer x 54 mm.
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Viega Megapress-innpressingstilkobling

eksisterende
stålrørinstallasjoner.

2. Press innpressingstilkoblingen inn i røret
ved hjelp av pressmaskininnsatsen.

1. Fest borestyringen, gjennomfør boringen med boremaskinen og ta av borestyringen
igjen. På borestyringen kan det festes en industristøvsuger, slik at sponen som oppstår
ved boringen kan suges bort direkte.

Megapress-innpressingstilkoblingen er
en ekte problemløser når det gjelder
ettermontering av tilkoblinger i en eksisterende stålrørinstallasjon. Med det
passende verktøysettet kan det uten
omstendelige forberedelser bores
i tykkveggede stålrør og presses inn en
ny tilkobling. Til dette er det tilstrekkelig
med en standard boremaskin samt en
Viega pressmaskin (unntatt Picco).
Innpressingstilkoblingen er egnet
for stålrør iht. DIN EN 10255,
DIN EN 10220 / 10216-1 eller DIN EN
10220 / 10217-1 og tilgjengelig for
stålrørdimensjonene 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4,
5 og 6 tommer.

Raskt og sikkert før, under og etter
installasjonen
Hurtigheten og effektiviteten til innpressingstilkoblingen er bemerkelsesverdig
ikke bare under installasjonen, men
gjør seg gjeldende også før og etter. Med
posisjoneringshjelpen forenkles den
forskriftsmessige innrettingen av innpres
singstilkoblingen på røret vesentlig.
Dette sørger for en økt grad av sikkerhet. For installasjonen av selve tilkoblingen
er f.eks. etterstrømmende vann i ledningssystemet intet problem takket være
den kalde pressfittingsteknikken.
Ventetider og driftsopphold på anlegget
reduseres til et minimum.

3. Ferdig er den ideelle stålrørtilkoblingen for
ettermontering av termometre, temperatur
sensorer, manometre, tømmeventiler eller
ledningstilkoblinger.

Innpressingstilkoblingen er utstyrt med
Rp ¾-tommers innvendig gjenger. I tillegg
er det tilgjengelig et reduksjonsstykke på
Rp ½-tommers innvendig gjenger.

Opptil 80 % raskere
Sammenlignet med innsveising av en ny
tilkobling kan installasjonstiden reduseres med opptil 80 % med innpressingstilkoblingen. Den fysiske belastningen
for faghåndverkeren reduseres og etter
kun to minutter er forbindelsen mellom
rør og tilkobling varig tett takket være
profiltetningsringen.
Verktøysettet for innpressingstilkoblingen omfatter alle deler, som er nødvendige for
ettermonteringen av tilkoblinger i eksisterende rørledninger: Borestyring, boranordning,
pressmaskininnsats og posisjoneringsbraketter.
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Viega Pressguns

FORBINDER PÅ SEKUNDER DET
SOM HØRER PERMANENT SAMMEN.
Både Viega Pressgun 5 og Viega Pressgun Picco overbeviser med høyeste kvalitet og muliggjør en komfortabel og sikker installasjon også under de tøffeste forhold. Den nye Pressgun-Press Booster gjør Pressgun 5 enda sterkere og muliggjør dermed
pressing av spesielt store dimensjoner. Med sine TÜV-sertifiseringer og ekstremt lange serviceintervaller er pressverktøyene
spesielt pålitelige og økonomiske, noe som gjør dem til de mest vellykkede i bransjen.

Felles egenskaper
■■ Spesielt lett håndtering og ergonomisk pistolform.
■■ Lette 18 V/2,0 Ah litium-ion-høyytelsesbatterier med
beskyttelse mot dyputladning og forbedrede kaldstartegenskaper; valgfritt tilgjengelig for økte kapasitetskrav:
18 V/4,0 Ah.
■■ Kan valgfritt brukes med nettforsyning eller batteri.
■■ Høyeste fleksibilitet i enhver romsituasjon grunnet det 180°
dreibare presshodet og pressringene med leddfunksjon.
■■ Integrert LED-lampe for komfortabel belysning av
pressestedet.
■■ TÜV-testet sikkerhetsteknikk: Utløsningsforsinkelse,
boltsikring, vedlikeholdsindikator og automatisk
sikkerhetssperre.
Spesielle egenskaper på Viega Pressgun Picco
■■ For metalliske rørledningssystemer i dimensjonene
12 til 35 mm, for Megapress-stålrørkoblinger fra ⅜, ½ og
¾ tommer, for plastrørsystemer fra 12 til 40 mm.
■■ Veier kun 2,5 kg (uten pressbakke).
■■ Ekstremt små byggemål for montering i trange rørsjakter
og frontvegginstallasjoner.
■■ Service først etter 30 000 pressinger eller 4 år.
■■ Sikkerhetssperre etter 32 000 pressinger.

■■ Spesielle egenskaper på Viega Pressgun 5
■■ For metalliske rørledningssystemer i dimensjonene 12 til
108 mm, for Megapress-stålrørkoblinger fra ⅜ til 4 tommer,
for plastrørsystemer fra 12 til 63 mm.
■■ Veier kun 3,2 kg (uten pressbakke).
■■ Lange vedlikeholdsintervaller: etter 40 000 pressinger
eller 4 år.
■■ Automatisk sikkerhetssperre etter 42 000 pressinger.
Spesielle egenskaper på Pressgun-Press Booster
■■ Innovativ kraftforsterker for Megapress XL med integrert
leddtrekkbakke for dimensjonene 2 ½, 3 og 4 tommer.
■■ Optimalt dimensjonert presskraft for høyeste sikkerhet.
■■ Kun 9 kg vekt og en praktisk bærestropp sørger for høy
ergonomi samt enkel håndtering.
■■ Kan brukes for alle Viega pressmaskiner av type 2 og
Pressgun 5 (ikke kompatibel med Pressgun Picco).

10 | Viega Megapress

Viega Megapress

Sortimentet.
Viega Megapress-sortimentet er tilgjengelig i dimensjonene ⅜, ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2,
2 ½, 3 og 4 tommer samt med de utvendig diametrene 44,5 og 57,0 mm og forbinder
stålrør iht. DIN EN 10255 i gjengerørkvalitet samt iht. DIN EN 10220/10216-1 og
DIN EN 10220/ 10217-1 i kjelerørkvalitet.
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