
Viega Profipress.
O sistema sem limites.

Profipress Profipress G



Viega Profipress é um sistema sem limi-

tes. Profipress permite, através da sua

ampla gama de conectores, a realização

de instalações de cobre racionais e

completas com uma técnica de com-

pressão moderna. Sem necessidade de

soldadura, isento de problemas e ao

mesmo tempo tão fácil de aplicar. O

sistema oferece-lhe tudo o que necessi-

ta: o conector de compressão, a máqui-

na de compressão e as respectivas

mordentes ou correntes de compres-

são. A conexão de compressão estabe-

lece-se em poucos segundos. Compar-

ando com as conexões coladas

ou soldadas, poupa 1/3 do tempo.

Profipress poupa tempo e contribui

assim para uma maior rentabilidade.

Devido a uma força de aperto constan-

te, a conexão é segura, duradoura, per-

manente e accionada pela fricção. O

sistema Profipress foi testado e aprova-

do segundo as normas DVGW e KIWA,

e o sistema Profipress G segundo as

normas DVGW e GASTEC. Estes siste-

mas oferecem instalações racionais e

completas por medida sem necessida-

de de soldadura.

Viega Profipress e Profipress G.
Únicos na sua versatilidade.

Versáteis: Mais de 500 artigos nas dimensões
12 a 108,0 mm para Profipress e 200 artigos
para Profipress G permitem ao instalador
profissional realizar uma ampla variedade de
instalações.
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Polivalentes: Os sistemas Profipress aplicam-se
em instalações domésticas e industriais, tanto
como na construção naval.



Presagem dupla: os conectores de

compressão da Viega são prensados

em simultâneo; ou seja, antes e depois

da acanaladura – dupla segurança para

admissão da força máxima.

Dupla segurança: Os conectores de

compressão da Viega possuem um guia

cilíndrico antes da acanaladura, que não

permite errar na introdução do tubo nem

a danificação do vedante.

Conexão mais resistente através
da dupla presagem.

– Profipress oferece uma ampla gama

de conectores

– Técnica de compressão moderna

para instalações de cobre completas

– Permite uma ampla variedade de

conexões

– Comparando com as conexões cola-

das ou soldadas poupa 1/3 do tempo

– Sistema aprovado ou com licença

requerida em mais de 15 países

– Dupla segurança devido a dupla

presagem

Profipress com SC-Contur: 
Por prensar = verte visívelmente ao

colocar a instalação à carga.

Profipress com SC-Contur:
Prensado = garantia de uma união estanque.

Uma vantagem adicional em termos de segurança: os novos conectores de compressão com
SC-Contur para um controlo de segurança visível. Antes de prensar controlar a profundidade de
encaixe. 

Os conectores Profipress G estão marcados em ambos os lados com um rectángulo amarelo para
as instalações de gás e além disso contém um vedante amarelo.



Para informações técnicas mais detalhadas
acerca do sistema Profipress remetemos para
o manuel ’Técnica de aplicação Profipress’.

Com as ferramentas de compressão tipo II,
PT3-EH e PT3-AH são utilizados para os
diâmetros DN 10 até DN 50 os mordentes de
compressão e para os diâmetros DN 65 até
DN 100 as correntes de compressão.

A conhecida ferramenta de compressão

tipo II da Viega ficou largamente com-

provada através da sua técnica de com-

pressão em poucos segundos. Para

além desta ferramenta electrohidráulica,

a Viega oferece aos instaladores profis-

sionais mais máquinas excepcionais.

A ferramenta de compressão electro-

hidráulica tipo PT3-EH e a portátil

PT3-AH. As duas ferramentas dispoêm

um permanente controlo electrónico

com indicadores LED a cores. As ferra-

mentas, com cabeça de compressão

giratória 90°, permitem prensar todos os

diâmetros desde DN 10 até DN 100.

Novidade, Picco uma ferramenta de

compressão portátil, leve com óptimo

manejo. A Picco prensa, com todas  as

vantagens dos outros modelos, os

conectores dos sistemas metálicos e de

polietileno reticulado.
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Profipress Profipress G

Medida mm Medida mm

DN 10 12 DN 10 12

DN 12 15 DN 12 15

DN 15 18 DN 15 18

DN 20 22 DN 20 22

DN 25 28 DN 25 28

DN 32 35 DN 32 35

DN 40 42 DN 40 42

DN 50 54 DN 50 54

DN 65 76,1

DN 80 88,9

DN 100 108,0

Técnico Comercial:
Alberto António B. da Fonseca
Rua dos Manjerinos 15 – G · Casal dos Matos · 2410-457 Leiria
Tel.: 244 83 68 53 · Fax: 244 83 68 54 · Telem. 966 940 289
e-mail: afonseca@viega.de

Viega
Sanitary and heating systems
Ennester Weg 9 · D-57439 Attendorn · Germany
Phone (+49) 2722 61 1299 · Fax (+49) 2722 61 1566 · http://www.viega.com


