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Popis skupiny produktů

Systémové lisovací nářadí pro všechny lisovací spojovací systémy Viega. Systémové lisovací nářadí tvoří tyto
části: lisovací nástroj, lisovací čelisti, lisovací prstenec, lisovací řetěz a (kloubová) tažná čelist. Toto systémové
lisovací nářadí bylo speciálně vyvinuto a sladěno pro zpracování lisovacích spojovacích systémů Viega.
Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého
lisovacího nářadí.

OznačeníOznačení
Výrobce, rozměr trubky, resp. název systému

PoznámkaPoznámka
Systémové lisovací nářadí Viega bylo speciálně vyvinuto a sladěno pro zpracování lisovacích spojovacích
systémů Viega. Firma Viega netestuje, zda lze toto systémové lisovací nářadí použít k lisování systémů jiných
výrobců. Zejména nelze učinit žádné prohlášení o tom, zda lze v tomto případě vytvořit trvale těsná spojení.
Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích
o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

Pokyny k údržběPokyny k údržbě
Lisovací nástroje vyvinou definovaný tlak pro lisování.
Podmínkou provozní bezpečnosti, která je k tomu nutná, je těsný hydraulický systém, přičemž nelze zabránit
přirozenému opotřebení vysoce zatěžovaných dílů.
Aby byla trvale zajištěna provozní bezpečnost a spolehlivost systémových lisovacích strojů, musí být
pravidelně udržovány autorizovanými servisními partnery.
Adresy naleznete v návodu k obsluze nebo pokynech pro péči o lisovací nářadí Viega a také na webových
stránkách Viega.
To je zpravidla realizováno zasláním do autorizovaného servisního centra společnosti Viega nebo příležitostně
lokálními akcemi servisních center specializovaného velkoobchodu.
Naléhavě doporučujeme nechat při údržbě lisovacích nástrojů překontrolovat i lisovací čelisti, lisovací
prstence, lisovací řetězy a (kloubové) tažné čelisti.
Přitom se vyměňují opotřebitelné díly, opravují lisovací obrysy a lisovací čelisti, lisovací prstence a lisovací
řetězy a (kloubové) tažné čelisti se znovu seřizují.
Provádějte prosím povinnou údržbu a řiďte se těmito pokyny k údržbě!
Obecně platí: bezpečnost díky údržbě!
Od roku 2012 jsou lisovací čelisti a (kloubové) tažné čelisti opatřeny nálepkou o údržbě, která udává další
doporučený termín údržby.
Příklad: další údržba ve 3. čtvrtletí 2018. Po provedení údržby poskytne servisní partner firmy Viega novou
nálepku.
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Servisní intervalyServisní intervaly
Pressgun 6 Plus a Pressgun Picco 6 Plus: k dispozici kdykoli pomocí aplikace Viega Tool Services nebo
zobrazení po 40 000 lisováních, bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 lisováních – nejpozději však po 4
letech – podle toho co nastane dříve.
Pressgun 6 a Picco 6: zobrazení po 30 000 lisováních, bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 lisováních –
nejpozději však po 4 letech – podle toho co nastane dříve.
Pressgun 6 B: nejméně každé 2 roky
Pressgun 5: zobrazení po 40 000 slisováních, bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 slisováních – nejpozději
však po 4 letech – podle toho, který případ nastane dříve.
Pressgun Picco a Pressgun 4E a 4B: zobrazení po 30 000 slisováních, bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000
slisováních – nejpozději však po 4 letech – podle toho, který případ nastane dříve.
Typ PT3-AH, Picco a typ PT3-H/EH: zobrazení LED po 20.000 lisovacích cyklech, bezpečnostní vypnutí po
dalších 2.000 lisovacích cyklech – nejpozději však po 4 letech, podle toho, který případ nastane dříve.
Typ 2: minimálně každé 2 roky.
Typ 1: nejméně jednou za rok.
lisovací čelist, prstenec, řetěz a (kloubová) tažná čelist: každé 2 roky.

KompatibilitaKompatibilita
Picco: lisovací čelisti a prstence vhodné pro lisovací nástroje Picco a Pressgun Picco, Picco 6 a Picco 6 Plus
PT2: lisovací čelisti, prstence, řetězy vhodné pro lisovací nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a
Pressgun 4E, 4B a 5, 6B, 6 a 6 Plus
kloubová tažná čelist P1 (artikl 622 657) pro Picco: do d32, resp. d35 a D¾ včetně
kloubová tažná čelist Z1 (artikl 472 733) pro PT2: do d32, resp. d35 a D¾ včetně
kloubová tažná čelist Z2 (artikl 472 740) pro PT2: všechny větší vnější průměry trubek do d108,0, resp. D2
včetně
nástavec Press Booster Z3 (artikl 753 924) pro PT2: lisovací prstence Megapress XL D2½, D3 a D4
přehled systému kovových lisovacích spojovacích systémů (PMP) se vzájemně kompatibilním lisovacím
obrysem:
Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Temponox
Easytop
plynové armatury

Změny a chyby vyhrazeny!Změny a chyby vyhrazeny!
Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a
je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále
optimalizovány.

Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu
a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních
technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW).
Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být
považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky.
Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před
německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro
ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.
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Certifikáty

Certifikáty

UKRCERTIFICATION
LLC UKRCertification Certificate ofLLC UKRCertification Certificate of
ConformityConformity

Press tools

systémové lisovací nářadí strana 5 / 6



Imprint

Viega s.r.o.Viega s.r.o.
Zdíkovská 61/3030
150 00 Praha 5
IČO: 26740419
DIČ: CZ26740419

Provozovna:Provozovna:
Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Tel. 00420-595 054 933
Mail: info@viega.cz

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, č. složky 90803
Odpovědná osoba: Stanislav Šeliga, jednatel

V případě sady Submittal Package se jedná o nezávazné informace, které jsou Vám poskytovány. Veškerý
obsah této sady Submittal Package byl sestaven s maximální pečlivostí. Aktuálnost, správnost a úplnost
informací však nelze zaručit. Sada Submittal Package není v případě objednávky součástí smlouvy.
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