Viega Megapress

Geperst dikwandig staal:
koud, zeker en bliksemsnel.

Viega.

altijd beter!

Er zijn dingen die blijven.
Ook na meer dan 110 jaar. Bij Viega zijn dat innovatieve kracht en ondernemingsvisie
– de succesfactoren die rechtstreeks afstammen van de oprichters van het bedrijf
en nu meer dan ooit het verschil maken. Over heel de wereld heeft de Viega groep meer
dan 3500 medewerkers in dienst. Op negen vestigingen wordt gewerkt aan het
duurzame succes van Viega. De productie is geconcentreerd in vier Duitse fabrieken.
Speciale oplossingen voor de Noord-Amerikaanse markt worden geproduceerd
door de ondernemingsgroep in McPherson/USA. Bij de vestiging in Wuxi/China ligt
het zwaartepunt op de productie voor de Aziatische markt. De installatietechniek
als kerncompetentie werkt daarbij constant als groeimotor.
Innovaties die de grenzen verleggen –
daarom staat Viega wereldwijd bekend. Bijvoorbeeld de uitvinding van de persverbindingstechniek voor koperen buisleidingen. Of de introductie van SC-Contur, de
zichtbare testveiligheid in elke persfitting. Veiligheid is met Viega niet alleen bij
de installatie gegarandeerd. Voor de wereldwijde uitdaging van drinkwaterhygiëne
biedt Viega ook intelligente systeemoplossingen tijdens het gebruik.
‘Kwaliteit made in Germany’
geldt bij Viega als principe. Een computergestuurde, geautomatiseerde productie
levert absoluut betrouwbare resultaten. Tot vijf kwaliteitscontroles maken deel uit
van het productieproces en garanderen zo maximale veiligheid. Het resultaat: meer
dan 17 000 producten voor bijna elke toepassing. De combinatie van kwaliteit en
flexibiliteit overtuigt ontwerpers, architecten, installateurs en opdrachtgevers over de
hele wereld. Of het nu om een woongebouw, hotel, ziekenhuis, sport- of fabriekscomplex gaat – Viega systemen bewijzen hun degelijkheid in alle projecten en toepassingen.
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Viega Megapress

Bespaart montagetijd, loon
kosten en heel veel laswerk.
Of ze nu dik- of dunwandig, gelakt of verzinkt, gecoat of zwart zijn – stalen buisleidingen zijn veelzijdig te gebruiken, duurzaam en
zeer stevig. Goed dus dat Viega nu met het nieuwe Megapress-systeem een echte innovatie presenteert, die stalen buizen voor
installateurs van verwarmings-, koel- of industriële installaties nu ook economisch interessant maakt.
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Viega Megapress is de perstechniek
waarmee zelfs dikwandige stalen buisleidingen kunnen worden geperst. De
om de buis gevormde fittingen van het
staalmateriaal 1.0308 met zink-nikkelcoating garanderen daarbij de hoogste
kwaliteit, stevigheid en daarmee natuurlijk ook duurzaamheid. Stalen buizen
conform NBN EN ISO 6708 en NBN EN
10220/10255, in de maten ½" tot 2",
kunnen veilig en betrouwbaar worden
verbonden met het Viega Megapresssysteem.
Het enige echte alternatief
Vergeleken met traditionele verbindingsmethoden is Viega Megapress duidelijk
in het voordeel. De koude perstechniek
is vergeleken met lassen, klemmen of
schroeven gewoon sneller, veiliger en
economischer. De Viega persgereedschappen zorgen voor duurzaam veilige
verbindingen.

Door dik en dun
Zowel dikwandige stalen buizen van
draadbuiskwaliteit als die van ketelbuiskwaliteit kunnen met Viega Megapress
worden verbonden. Dat wordt mogelijk
door een tolerantieaanpassing aan de
buisdiameter. De fittingen zijn speciaal
geconstrueerd voor de verwerking van
verschillende wanddiktes en bieden
daarmee een maximum aan flexibiliteit.

Of ze nu naadloos, gelast, verzinkt, industrieel gelakt, epoxyharsgecoat of zwart
zijn: Viega Megapress verbindt buizen met
de meest uiteenlopende oppervlakken.
Duurzaam en veilig – van ½" tot 2"!

Toepassingen

Geschiktheid/
goedkeuring

Verwarming/koeling

TÜV

Perslucht/technische
gassen (bijv. stikstof)

TÜV

Sprinkler-/brandblusinstallatie (nat/droog)

VdS, FM

Scheepsbouw

GL, LR, DNV, ABS

Industrie

TÜV

De genoemde goedkeuringen zullen vermoedelijk
op het moment van de marktintroductie beschikbaar zijn.

Megapress wanddikten
en diameters volgens
NBN EN 10220/10255
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Viega Megapress

snel, netjes, veilig
en volledig zonder
lassen.
Bij zwarte stalen buisleidingen was laswerk tot dusver altijd onvermijdelijk.
Met Viega Megapress doet nu de perstechniek zijn intrede in de installatie
van stalen buizen en brengt daarbij meteen een groot aantal voordelen
met zich mee.
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Lassen behoort tot de verleden tijd
Weliswaar is lassen van stalen buizen
geen slechte verbindingsmogelijkheid.
De installatie zelf is echter allesbehalve
eenvoudig. De benodigde tijd, het permanente brandgevaar en de grote lichamelijke belasting maken lassen in het
algemeen onaantrekkelijk. Zware gasflessen en lasapparaten moeten worden
versjouwd – echt zwaar werk, vooral
wanneer een leiding eens niet op ooghoogte, maar op meerdere meters
hoogte moet worden gelast (afb. 2). En
op de moeilijk toegankelijke of in hoeken
gelegen plaatsen helpt dan meestal ook
alleen nog maar omslachtig spiegellassen
om überhaupt nog bij het verbindingspunt te kunnen komen.

2

Tot 60 % sneller klaar
Daarentegen is de verbinding van stalen
buisleidingen met Viega Megapress een
peulenschil (afb. 1): in een paar stappen
is deze gemaakt. Hiervoor eenvoudig de
stalen buis op maat snijden, ontbramen,
reinigen en de insteekdiepte van de
Megapress-fitting overbrengen op het
buiseinde. De fitting vervolgens op de
buis steken, persring of persbek erop
zetten en het geheel met behulp van de
Viega Pressgun persen (afb. 3 – 5). Nu
alleen nog het veiligheidsklevertje aan de
persfitting verwijderen om aan te geven
dat op deze plaats al is geperst. Voor de
installatie is het daarbij onbelangrijk
welke wanddikte de stalen buizen hebben
die worden verwerkt, zolang de buizen
maar voldoen aan NBN EN ISO 6708 of
NBN EN 10220/10255.
Wat blijft, is een veilige en gegarandeerd
dichte verbinding die meteen volledig kan
worden belast. Afkoeltijden of zelfs een
brandwacht, zoals bij lassen vaak nodig
is, zijn volledig overbodig geworden!
Maar het beste komt nog: de perstechniek
is niet alleen veiliger en gemakkelijker,
maar ook aanzienlijk economischer. Ten
opzichte van lassen bespaart u bij een
installatie met Viega Megapress namelijk
tot 60 % montagetijd. Overigens is dat
niet alleen zo ten opzichte van lassen. Ook
andere methoden als schroefdraad-,
rolgroef- of koppelingsverbindingen kunnen op het vlak van snelheid niet opboksen tegen de koude perstechniek en zijn
aanzienlijk tijdsintensiever.
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De stalen buis wordt op maat gesneden en
gereinigd. Dan wordt de insteekdiepte gemeten
en gemarkeerd. Vervolgens wordt de Viega
Megapress-fitting tot aan de markering op de
buis gemonteerd.
4

Megapress-fittingen tussen ½" en 1"
worden met persbekken geperst.
Vanaf 1¼" worden persringen gebruikt,
die om de fitting worden gelegd.
5

De fitting wordt met behulp van de Pressgun
bliksemsnel geperst.

REDENEN VOOR VIEGA MEGAPRESS
Tot 60 % minder montagetijd ten opzichte van traditionele soorten verbinding,
zoals las-, schroefdraad- of groefverbindingen.
Bijzonder economisch door grote tijdsbesparing bij de installatie.
Absoluut brandveilig, omdat bij de koude perstechniek geen vlammen of
rookgassen ontstaan.
Viega SC-Contur in alle Megapress-fittingen. Abusievelijk niet-geperste fittingen
vallen bij een drukproef onmiddellijk op.
Universeel te gebruiken. Geperste dikwandige stalen buizen in de nominale
aansluitdiameters van ½" tot 2" en onafhankelijk van de vraag of de buis
naadloos, gelast, ongecoat, verzinkt of met een kunstharslak gecoat is.

1

Viega Megapress met SC-Contur

perst stalen buisleidingen.
Met veiligheidsfactor.
De economische superioriteit van de persverbindingstechniek ligt in de bliksemsnelle, eenvoudige montage. Maar ook op het
gebied van veiligheid kan Megapress – net als alle Viega perssystemen – dankzij de SC-Contur zich sterk onderscheiden.
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De Viega SC-Contur is een innovatief
veiligheidsfeature, dat bij niet-geperste
verbindingen tot een gegarandeerde
ondichtheid leidt. Zo worden per ongeluk
niet-geperste verbindingen bij een dichtheidsproef onmiddellijk zichtbaar en
kunnen ze erna nog worden geperst. De
Viega SC-Contur garandeert daarbij
100% veiligheid – en dat over het gehele
proefbereik.
Gecompliceerde eisen, eenvoudige
oplossing
Natuurlijk is ook Viega Megapress voorzien van de SC-Contur, maar wel in licht
afwijkende vorm: terwijl de gegarandeerde ondichtheid normaal gesproken
via een klein kanaal aan het afdichtingselement wordt bereikt, gebeurt dat bij
Megapress via een optimalisatie van de
tolerantie tussen persfitting en stalen
buis. Het beste antwoord op de speciale
eisen die verschillende wanddikten en
oppervlakken van stalen buisleidingen
aan een fitting stellen. Door de afstemming van de fittingdiameter op de talrijke
varianten van stalen buizen wordt
Megapress een flexibel fittingsysteem
voor stalen buizen en garandeert hij
tegelijkertijd ook hier de absolute ondichtheid van per ongeluk niet-geperste
verbindingen (afb. 1).
Veiligheid in één oogopslag
Toch biedt de SC-Contur bij Viega
Megapress dezelfde voordelen als bij
andere systemen. De gehele installatie
kan met behulp van één enkele centrale
dichtheidsproef worden gecontroleerd.
Het proefbereik droog ligt daarbij tussen
22 mbar tot 3 bar, terwijl het proefbereik
van de dichtheidsproef nat van 1 tot
6,5 bar loopt. Daarmee voldoet Viega
Megapress niet alleen aan de eisen van
de gangbare normen en voorschriften,
maar overtreft hij deze zelfs – bijv. met
een aanzienlijk groter drukbereik.

profiel-afdichtingselement

scheidingsring

snijring

Een scheidingsring voor het afdichtingselement voorkomt dat dit bij het insteken van de buis
wordt beschadigd. Tijdens het persen drukt de snijring zich in de buis en geeft hij de verbinding extra veiligheid.

Niet voor drinkwater
Viega Megapress is niet geschikt voor
de installatie van drinkwaterleidingen.
Elke afzonderlijke fitting beschikt over
een duidelijk zichtbare aanduiding
(afb. 2). Het symbool met doorgekruiste
waterkraan laat er geen twijfel over
bestaan. Verwisseling of een per
ongeluk verkeerd gebruik van Viega
Megapress is daarmee uitgesloten.

2

Voor alle gevallen en veiligheid boven alles
De Megapress-fittingen beschikken over een speciaal profiel-afdichtingselement.
Hierdoor wordt het mogelijk met één en dezelfde fitting naadloze, gelaste, verzinkte,
industrieel gelakte, met epoxyhars gecoate en zwarte stalen buizen te persen.
Het EPDM-afdichtingselement omsluit daarvoor de buis op drie punten (afb. 3)
tegelijk en garandeert ook bij ruwe oppervlakken en oneffenheden een absoluut
dichte verbinding. Bovendien beschikken de Megapress-fittingen over de
beproefde Viega SC-Contur en garanderen ze de hoogst mogelijke veiligheid.

Megapress profiel-afdichtingselement

3

12 | Viega Megapress

Viega Megapress voor verwarmings- en koelinstallaties

laat dikwandig staal koud.
maar niet de installateurs van
verwarmings en koelinstallaties.
Bij de installatie van verwarmings- en koelinstallaties moet er op een heleboel worden gelet – of het nu om een complete nieuwe
installatie of om omvangrijke saneringswerkzaamheden gaat. Viega Megapress biedt in beide gevallen een aantal voordelen
waarvoor elke installateur warm te krijgen is.

1
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In de praktijk uiterst praktisch
In het gebruik worden de voordelen van
Megapress snel duidelijk. In een concreet geval werd een complex van drie
gebouwen met in totaal 55 wooneenheden gerealiseerd. Afbeelding 1 toont
de installatie van twee buffervaten van
een lucht-water-warmtepomp waarbij
Viega Megapress wordt gebruikt. In het
gehele bouwproject werden zo’n 500
fittingen van het nieuwe perssysteem
ingebouwd. Megapress heeft hier voldaan
aan de hoge eisen van de gemeentelijke
opdrachtgever om tegen zowel een
zekere tijdsdruk als kostendruk opgewassen te zijn. Een opgave waarvoor
Megapress door de perstechniek in
plaats van lasverbindingen zowel een
snelle als economische oplossing vormt.

Eenvoudige verbinding van oud en
nieuw
Juist bij sanering in oudere woonhuizen
stuit men in meerdere mate op bestaande
installaties van dikwandig buizenstaal.
Deze ten dele al decennia oude buisleidingen zijn dankzij hun bijzondere robuustheid nog in goede staat. Vaak kan de
installateur, bijvoorbeeld bij de ketelvervanging (afb. 3), aansluiten op de
bestaande installatie. Tot dusver kon
een nieuwe verwarmingsketelaansluiting
op een bestaand stalen buisleidingsysteem echter alleen maar worden
gerealiseerd via een ingewikkelde
schroefdraadovergang of door te lassen.
Maar juist bij het lassen zorgde restwater
voor vertraging bij de installatie.
Daarbij kwam een verhoogd brandrisico
als gevolg van lichte brandbare bouwmaterialen in bestaande oude gebouwen.
Megapress maakt lassen nu echter
overbodig en sluit zo elk brandgevaar uit.
De beproefde perstechniek garandeert
een veilig en snel werkproces en een
economische aansluiting op de bestaande
dikwandige stalen buizen. Dit geldt
natuurlijk ook voor de tot voor kort zeer
ingewikkelde radiatorvervanging in
installaties met zwarte stalen buizen.

Combinatie corrosiebescherming en
tijdbesparing
Bij de installatie van moderne koelinstallaties (afb. 2) moet bijzondere aandacht
worden besteed aan corrosiebescherming.
Door het hoge temperatuurverschil tussen
getransporteerd medium en de omringende lucht van de ruimte kan er snel
condens worden gevormd – wat het
gevaar voor corrosie verhoogt. Tot dusver
moesten vorm- en verbindingsstukken
worden voorzien van een extra corrosiewerende laag conform AGI-werkblad
Q 151. De Viega Megapress-fittingen zijn
echter door hun hoogwaardige zinknikkelcoating al af fabriek – dus welhaast
van nature – zeer corrosiebestendig.
Dat bespaart tijd en werk.

3

Viega Megapress – veelzijdig te gebruiken

Voor alles wat onder druk staat.
OOK IN INDUSTRIËLE EN SPECIALE
TOEPASSINGEN.
Bij industriële toepassingen moeten installaties vaak op zeer grote hoogte en op lastig toegankelijke plaatsen worden geïnstalleerd.
Juist daar komt men bij het lassen met veel materiaal en zware gereedschappen voor een echte uitdaging te staan. Dergelijke
installaties zijn lichamelijk inspannend, zeer tijdrovend en oneconomisch.

Viega Megapress is hier het betere alternatief. Want de koude perstechniek kan
juist bij lastige installaties haar voordelen
ten volle laten zien. Deze techniek is niet
alleen sneller dan traditioneel lassen,
maar ook aanzienlijk eenvoudiger in het
gebruik. Slechts met één persmachine
kunnen zo ook installaties op zeer grote
hoogte bliksemsnel worden geperst. En
omdat de kop van de Viega persmachines
tot 180° kan worden gedraaid, kan zelfs
de uiterste hoek moeiteloos worden
bereikt.

Persluchtinstallaties en technische
gassen
Goede voorbeelden van stalen buis
installaties in de industrie zijn persluchtinstallaties (afb. 1) en leidingnetten voor
technische gassen. Zo kunnen bijvoorbeeld stikstofinstallaties, die tot dusver
vanwege hun hoge eisen werden gelast,
nu ook met Viega Megapress worden
gerealiseerd (afb. 2). Hetzelfde geldt ook
voor persluchtinstallaties. Deze worden
vaak als ringleidinginstallaties in het plafondgedeelte van industriehallen gebruikt
en worden met behulp van aftakleidingen
aangesloten op apparaten en machines.
Met Viega Megapress profiteert u hier
enerzijds van de gemakkelijke installatie
op grote hoogte, anderzijds maken
praktische T-stuk-constructies een zeer
snelle, veilige en gladde aansluiting op
de apparaten mogelijk.
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1

Sprinkler- en brandblusinstallaties
Sprinklerinstallaties van dikwandig
buizenstaal zijn vanwege hun robuustheid, stevigheid en duurzaamheid in
gebouwen met hoge risicoklassen, zoals
industriële en commerciële installatie,
absoluut vereist en zelfs bij wet voorgeschreven. Tenslotten moeten ze niet
alleen in geval van brand bestand zijn
tegen grote hitte, maar ook bij het
dagelijks werk tegen verhoogde uitwendige belastingen kunnen.
2

Viega Megapress is ideaal geschikt voor
het aanleggen en uitbreiden van juist
deze sprinklerinstallaties (afb. 3). Het
systeem voldoet aan de voorschriften
van de hoogste risicoklassen en beschikt
bovendien over een VdS- en een FMgoedkeuring. De VdS- en FM-certificeringen zullen vermoedelijk op het
moment van de marktintroductie
beschikbaar zijn.

Viega Pressgun

zorgt voor duurzame veilige
verbindingen.
Persgereedschappen van Viega overtuigen door kwaliteit onder de zwaarste werkomstandigheden. Ze behoren met hun
TÜV-gekeurde veiligheidstechniek tot de meest betrouwbare en daarmee tot de meest succesvolle in Europa. Lange onderhoudsintervallen waarborgen bovendien een hoge rentabiliteit.
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Viega Pressgun 5
Krachtig persgereedschap, naar keuze werkend op stroom of accu.
Voor alle persfittingen in de maten 12 – 108 mm.
Slechts 3,2 kg gewicht zonder persbek.
Bijzonder lichte bediening met één hand.
Lichte 18 V/2,0 Ah lithium-ion-hoogrendementsaccu met diepontladingsbeveiliging
en verbeterde koudestarteigenschappen; voor verhoogde capaciteitseisen optioneel
verkrijgbaar: 18 V/4,0 Ah accuvariant.
Hoogste flexibiliteit in elke ruimtelijke situatie door de 180° draaibare perskop en
de persringen met zwenkfunctie.
Geïntegreerde LED-lamp voor comfortabele verlichting van het perspunt.
TÜV-geteste veiligheidstechniek: inschakelvertraging, bevestiging met bout,
onderhoudsindicatie en automatische veiligheidsblokkering.
Lange service-intervallen van 40 000 persingen of 4 jaar, veiligheidsblokkering na
42 000 persingen.

Toebehoren perstechniek voor Viega
Megapresss in praktische setkoffer,
bestaande uit drie persbekken (½" tot 1"),
drie persringen (1¼" tot 2") en een
zwenkbek Z2.
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Viega Megapress

het assortiment
Het Viega Megapress-assortiment is
perfect afgestemd op de installatie van
duurzame stalen buisleidingsystemen.
Met 126 verschillende fittingen, moffen,
bochten, schroefdraadovergangen,
verloopstukken, T-stukken en flenzen
in de maten ½", ¾", 1", 1¼", 1½" en 2"
biedt het een grote keuze en hoge flexibiliteit bij elke installatie. Het Megapressassortiment wordt gecompleteerd met
overgangselementen op groefverbindingen en op Viega Prestabo.

4216

4216.1

4226

4226.1

4218

4215.1

4217.2

4215

4215.5

4212

4211

4213
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4213.1

4265

4263

4259
4259.1

4256

4289
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