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Application technology for metallic pipe installation systems – Ediţia a 3-a

4 Aplicaţii industriale şi  
profesionale
Descrierea sistemului
Megapress

Utilizare conformă cu destinaţia
Sistemul Megapress este adecvat pentru instalaţii de încălzire, răcire și 
industriale în combinaţie cu ţevi de oţel conform DIN EN 10255 și 
DIN EN 10220 (v. date caracteristice ţeavă). 

Sistemul Megapress nu este adecvat

Pentru utilizarea în instalaţii de apă potabilă – Marcarea pieselor con-
structive cu simbolul »Nu se admite utilizarea în instalații de apă 
potabilă«.
Pentru gaze de arderea conform DVGW G 260

Este permisă utilizarea dispozitivului de îmbinare prin presare Megapress 
numai împreună cu componentele constructive ce aparţin sistemului. 
Utilizarea sistemului pentru alte scopuri decât cele descrise se vor con-
veni cu Viega Service Center.

Racordurile prin presare sunt vizibil neetanșe în stare nepresată.  
Înainte de punerea în funcţiune, executaţi o verificare a etanșeităţii.

Condiţii de exploatare
Apă, sistem închis 
– Temperatura de funcţionare Tmax = 110 °C 
– Presiunea de funcţionare  pmax ≤ 16 bar

Aar comprimat, uscat și fără ulei 
– Presiunea de funcţionare pmax ≤ 16 bar

    

Fig. I — 1
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Date tehnice    
Ţevi de oţel – fără cordon de sudură și sudate longitudinal: negre, zincate, 
lăcuite industrial sau acoperite cu strat de pulbere conform

DIN EN 10255 (vechi: DIN 2440, 2441, 2442) sau 
DIN EN 10220 (vechi: DIN 2448 / 1 și 2458/1) cu grosime minimă perete 
smin = 1,0 mm; până la DN 32 cu smin = 0,5 mm.

Oţel nealiat, material W 1.0308, cu strat de acoperire zinc-nichel de calitate 
3 – 5 µm
  
EPDM cu borduri de etanșare profilate, pentru Tmax ≤ 110 °C și pmax ≤ 16 bar

½ (DN 15), ¾ (DN 20), 1 (DN 25), 1 ¼ (DN 32), 1 ½ (DN 40), 2 (DN 50)

www.viega.de / Service / Downloadcenter

VDS – pentru sprinklere ud și ud/uscat; TÜV; construcţii navale; diverse omo-
logări naţionale – de ex. pentru Franţa: CSDBat

Domenii de utilizare
Înlocuitor pentru îmbinări sudate și filetate pentru instalaţii noi și reparaţii

Circuite închise de încălzire și răcire
Instalaţii industriale – azot, etc.
Instalaţii de aer comprimat
Instalaţi de stingere incendiu și sprinklere
Instalaţii pentru gaze tehnice (la cerere)

Caracteristici / Avantaje
Prelucrare rapidă fără manipularea de butelii cu gaz sau filiere – econo-
mie de timp de până la 60 %

Fără dezvoltare de fum, pericol de incendiu, avarii, supraveghetor de 
incendiu, faze de răcire

Strat de acoperire zinc-nichel 3 – 5 µm – stabil la coroziune la o durată de 
viaţă funcţională lungă
Element de etanșare profilat pentru suprafeţe de ţeavă rugoasă

Conducte

Racord prin presare

Element etanșare

Mărimi

Cote Z

Aprobări
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Element de etanșare profilat
Racordurile prin presare Megapress sunt echipate cu elemente de etanșare 
EPDM special construite. Bordurile de etanșare profilate, cu mai multe niveluri 
de etanșare, etanșează în mod sigur și suprafaţa ţevilor cu ușoare denivelări 
sau adâncituri. 

①

②③

Fig. I — 2 Fig. I — 3 

Racord prin presare – neetanș fără presare
Racordurile prin presare Megapress 
sunt neetanșe în stare nepresată.

Îmbinările nepresate din greșeală vor 
fi recunoscute sigur la umplerea 
instalaţiei

 Cu apă în domeniul de presiune 
de la 1,0 până la 6,5 bar,

 Cu aer sau gaze inerte în dome-
niul de presiune de la 22 mbar 
până la 3,0 bar. 

Mufă culisantă
Mufa culisantă Megapress nu are nici 
un opritor interior și din această 
cauză este folosită cel mai des pen-
tru reparaţiile la segmente de con-
ducte sau la extinderea instalaţiilor – 
de ex. pentru inserarea de piese teu 
în condiţii de spaţiu strâmt.   

①  Element de etanșare 
profilat

② Inel tăiere

③ Inel separare

Fig. I — 4 

Fig. I — 5 

Reparaţii și extinderi 
ale instalaţiei
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Montare

Scule de presare 
Racordurile prin presare Megapress sunt presate cu fălci/inele de presare 
speciale. Inelele de presare / fălcile de presare ale sistemelor de racorduri prin 
presare metalice Viega »Profipress, Sanpress, Sanpress Inox și Prestabo« nu 
pot fi utilizate. 
Îmbinările prin presare până la DN 25 sunt executate cu fălci de presare; pen-
tru mărimile DN 32 până la DN 50 pot fi utilizate inele de presare.

Recomandăm utilizarea fălcilor de presare, inelelor de presare și fălcilor arti-
culate de tragere Viega.

Fig. I — 6 Fig. I — 7 

 Scule de presare – pentru racorduri prin presare Megapress

Mașini de presare Fălci de presare Inele de presare Set

Tip 2
DN 15 până la 
DN 25 
Mod. 4299.9

DN 32 până la DN50, Mod. 4296.1

Cu falcă de prindere articulată Z2 
Model 2296.2

Fălci de presare DN 15 până la DN 25 
Inele de presare DN 32 până la DN 50  
Falcă de prindere articulată 
mod. 4299.61

PT 3 AH / EH

Pressgun 4 / 5

Tab. I — 1 

Utilizaţi scule de pre-
sare proprii sistemu-
lui!

Fălci de presare

DN 15 până la DN 25 
Model 4299.9

Inele de presare

DN 32 până la DN 50

Model 4296.1
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Indicaţii generale de montaj
Pentru păstrarea calităţii ridicate a componentelor sistemului Megapress, res-
pectaţi următoarele indicaţii

Scoateţi din ambalaj componentele sistemului Megapress nemijlocit îna-
inte de utilizare.
Pentru etanșarea filetului pieselor de trecere la racordurile prin presare 
Viega utilizaţi doar agenţi de etanșare uzuali comerciali fără cloruri.
La montarea componentelor constructive sau segmentelor de conductă 
cu racorduri combinate filetate și prin presare, întotdeauna realizaţi mai 
întâi îmbinarea filetată.

Prelucrare ţevi  
Debitarea
Ţevile de oţel pot fi tăiate printre altele cu următoarele scule luând în conside-
rare stratul de acoperire al ţevii

Dispozitiv de tăiat ţevi
Fierăstrău cu dinţi fini
Fierăstrău de debitare – viteză lentă de tăiere
Polizor

Debavuraţi ţevile după debitare la interior și exterior.

Pregătirea capetelor ţevii pentru îmbinarea prin presare
Sistemul Megapress este adecvat pentru utilizarea cu ţevi de oţel negre,  
zincate, lăcuite industrial sau acoperite cu strat de pulbere conform DIN  
EN 10255/10220.

Premiza pentru execuţia profesională a îmbinărilor prin presare sunt ţevile 
nedeteriorate, nedeformate și capetele de ţevi suficient de netede și curate, 
fără resturi de particule de murdărie și de rugină.

Cerinţe faţă de capetele ţevii

Debitate la lungime profesional, perfect perpendicular
Peretele ţevii interior și exterior fără bavuri
Secţiunea circulară, făr deformaţii, de ex. amprente de menghină
Distanţă minimă la cordonul de sudură 3 x D – totuși cel puţin 100 mm

Cerinţe faţă de suprafaţa ţevii

Netedă și plană – fără deteriorări de ex. de la menghine sau dispozitive 
de filetat (filiere)
Fără vaselină și ulei
Fără particule libere de murdărie sau rugină și straturi de acoperire apli-
cate neuniform (manual)

Ţevi de oţel 

Conform 
DIN EN 10255 și 
DIN EN 10220 (gro-
sime minimă a perete-
lui 1,0 mm)

Cerinţă de suprafeţe 
de ţevi netede, 
curate, nedeformate
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Exemple
Fără alte procesări, următoarele suprafeţe de ţeavă se potrivesc realizării de 
racorduri prin presare în măsura în care sunt libere de impurităţi sau deteri-
orări 

① Negre, 
② zincate,
③ ţevi lăcuite industrial / acoperite cu strat de pulbere.

1 2 3

Fig. I — 8 Fig. I — 9 Fig. I — 10 

Înainte de realizarea racordului prin presare, trebuie ca suprafeţele ţevii din 
zona racordului prin presare să fie prelucrate dacă prezinte următoarele 
caracteristici 

Straturi de lac aplicate neuniform fig. I–11
Proeminenţe, deteriorări, coroziune sau lipituri desprinse fig. I–12

Fig. I — 11 Fig. I — 12 

Prelucraţi înainte de 
realizarea îmbinării 
prin presare!
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Scule adecvate pentru prelucrare sunt de ex.

① Perie de sârmă
② Lavetă de curăţare/Hârtie șmirgel
③ Polizor cu disc de degroșare.

 

1 2 3

Fig. I — 13 Fig. I — 14 Fig. I — 15 

 
După prelucrare, calitatea suprafeţei ţevii ar trebui să corespundă cu cea din 
Fig. I–16 (Empty).

Fig. I — 16 
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Fixare conductă din ţeavă
Sunt valabile regulile generale ale tehnicii de fixare – de ex.

La conductele-instalaţiile existente nu este permisă fixarea altor con-
ducte și componente constructive.
Nu este permisă utilizarea cârligelor de ţeavă.
Luaţi în considerare dilataţia datorită căldurii – Proiectaţi puncte fixe și 
de alunecare.

Distanţe de fixare

Ø außen

[mm]

Distanță nomi-
nală Distanţă de fixare [m]

[DN] [Zoll] Conform specificaţiilor producătorului Conform VdS CEA 4001

21,3 15 ½ 2,75

4,00

26,9 20 ¾ 3,00

33,7 25 1 3,50

42,4 32 1 ¼ 3,75

48,3 40 1 ½ 4,25

60,3 50 2 4,75

Tab. I — 2 

Protecţie la coroziune exterioară / izolare
Stratul de acoperire zinc nichel de înaltă calitate a racordului prin presare 
oferă o protecţie optimă la coroziune – de ex. faţă de apa de condens în insta-
laţiile de răcire.

Ţevile se prevăd cu o protecţie anticoroziune adecvată – respectaţi informaţi-
ile producătorului.

Ţevile și îmbinările se izolează conform tuturor regulilor recunoscute ale teh-
nicii.

Punerea în funcţiune
Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei trebuie să fie efectuată o probă de 
presiune – rezultatul se consemnează într-un protocol (proces verbal).
Procedură 

Umpleţi instalaţia complet cu mediul de probă – de ex. gaze inerte / apă 
potabilă filtrată.

Efectuaţi proba de presiune – în instalaţiile cu sprinklere se respectă VdS 
CEA 4001, capitol 17.

Rezultatele probei de presiune se documentează într-un proces verbal 
(protocol)

A se înmâna ordonatorului de contract un proces verbal confirmat prin 
semnătura unui specialist autorizat.
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Realizarea racordului prin presare

1 2 3

Fig. I — 17 Fig. I — 18 Fig. I — 19 

Debitaţi la lungime ţeava de oţel în 
mod profesional, perpendicular, cu 
dispozitivul de debitat ţevi, polizo-
rul cu disc de tăiere sau fierăstrăul 
cu dinţi fini - nu folosiţi dispozitive 
de tăiere cu flacără.

Precauţie la tensionare - evitaţi 
deformarea capătului de ţeavă.

Debavuraţi ţeava pe interior cu un 
dispozitiv de debavurare – până la 
DN 40 cu mod. 2292.2,  
DN 50 cu mod. 2292.4 XL

4 5 6

Fig. I — 20 Fig. I — 21 Fig. I — 22 

Cu peria de sârmă și lavetă de 
curăţare sau hârtie tip șmirgel înde-
părtaţi particulele de murdărie și 
rugină desprinse.

Acordaţi atenţie așezării corecte a 
elementului de etanșare, inelului de 
separare și inelului de tăiere.

Măsuraţi adâncimea de introducere 
și marcaţi-o pe ţeavă.

7 8 9

Fig. I — 23 Fig. I — 24 Fig. I — 25 

Împingeţi racordul prin presare – 
fără a teși – pe ţeavă până la opri-
tor.

Așezaţi în jurul racordului prin pre-
sare falca de presare 
Megapress(≤ DN 25)  – acordaţi 
atenţie așezării corecte.  
Operaţiunea de presare se execută 
până când falca de presare este 
complet închisă.

Inelul de presare Megapress 
(≥ DN 32) se aplică în jurul racordu-
lui prin presare – acordaţi atenţie 
așezării corecte.  
Efectuaţi procesul de presare cu aju-
torul fălcii de tragere până când ine-
lul de presare este închis complet. 
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10

Fig. I — 26 

Îndepărtaţi eticheta de control - 
astfel îmbinarea este marcată ca 
»presată«.

Necesar de spaţiu la presare
Pentru o presare ireproșabilă din punct de vedere tehnice este necesar spaţiu 
pentru utilizarea mașinii. Următoarele tabele conţin date referitoare la nece-
sarul de spaţiu minim în situații de lucru diferite.  

Presare între ţeavă – fălci de presare până la DN 25

Dimensiune a b

½ 30 70

¾ 35 80

1 45 95

Tab. I — 3 

Presare între ţeavă și perete – fălci de presare până la DN 25

Dimensiune a b c

½ 35 50 80

¾ 40 55 90

1 50 65 105

Tab. I — 4 

Distanţă la perete – Fălci de presare până la DN 25

Necesar minim de spaţiu la presare amin [mm]

Dimensiune

50
½

¾

1

Tab. I — 5 

Fălci de presare
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Distanţă minimă între îmbinările prin presare - fălcile de presare până la DN 25

Necesar minim de spaţiu la presare amin [mm]

Dimensiune

5
½

¾

1

Tab. I — 6  

Îmbinări prin presare cu inele de presare între ţevi - inele de presare DN 32 – DN 50

Dimensiune a b

1 ¼ 95 125

1 ½
105

135

2 140

Tab. I — 7 

Îmbinări prin presare cu inele de presare între ţevi - inele de presare DN 32 – DN 50

Dimensiune a b c

1 ¼ 95 125

801 ½
105

135

2 140

Tab. I — 8 

Distanţă perete - inele de presare DN 32 – DN 50

Dimensiune Necesar minim de spaţiu la presare amin [mm]

1 ¼

201 ½

2

Tab. I — 9 

Distanţă minimă între îmbinările prin presare - inele de presare DN 32 – DN 50

Dimensiune Necesar minim de spaţiu la presare amin [mm]

1 ¼

151 ½

2

Tab. I — 10 

Inele de presare
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Profipress / Sanpress Inox / Profipress G  / Sanpress 
Inox G / Prestabo

Sistemele de îmbinare prin presare Profipress / Profipress G, Sanpress Inox 
și Sanpress Inox G în afară de instalaţiile pentru alimentare cu apă și cele 
casnice pot fi folosite în industrie pentru transportul unor medii speciale.
Starea de regim variată a mediilor-presiune, temperatură și concentraţie-im-
pune o alegere atentă a sistemului și a materialului de etanșare. Mediile spe-
ciale precum gazele tehnice, uleiurile, lubrifianţii, etc avînd condiţiile de regim 
date sunt analizate în laboratorul Viega, sau în cazuri speciale de alte institu-
ţii.
Pe baza acestor informaţii se fac recomandările de utilizare, iar siguranţa exe-
cuţiei și a instalaţiei este garantată pentru utilizator.

Sistemele de îmbinare prin presare din cupru și oţel inoxidabil se utilizează cu 
precădere în următoarele instalaţii.

Aer comprimat
Apă de răcire
Gaze tehnice
Apă industrială
Apă tehnologică pregătită
Medii cu conţinut de ulei

Utilizare conformă cu destinaţia

Sistemele de îmbinare prin presare Profipress / Profipress G, Sanpress 
Inox și Sanpress Inox G sunt potrivite pentru utilizarea în industria trans-
porturilor și pentru medii speciale.

Alegerea sistemului se face în funcţie de condiţiile de regim precum pre-
siune, temperatură și concentraţia mediilor transportate. Pentru utilizarea 
sistemelor de ţevi pentru medii speciale consultaţi tabelele de la I-10 pînă 
la I-15. The suitability of the Prestabo systems as well as all of the sys-
tems for further media can be checked with Viega Service Center by 
filling out of the material request form (Checklist at the end of chapter).

Domenii de utilizare


