Ehita Uponoriga
S-Press PLUS

ILMA

KOMPROMISSIDETA

Uponor tutvustab komposiittorude
uue põlvkonna pressliitmikke.
Paigaldajad kogu maailmas kasutavad Uponori tooteid. Pärast 25 aasta
pikkust reaalseid kogemusi ning rohkem kui 500 miljoni liitmiku paigaldamist on Uponor taasleiutanud komposiittorude pressliitmikud. Lihtsalt
koosta endale sobivaim lahendus: tugev, turvaline, lihtne ja nutikas. See
on Uponor S-Press PLUS.
S-Press PLUS, meie uue põlvkonna pressliitmik, on ideaalne lahendus
püsivalt tihedatele toruühendustele. See on 100% ühilduv olemasolevate
Uponor komposiittorude ja töövahenditega. Pakume nii metallist kui ka
plastikust ühendusi suurustele 16 kuni 32 mm, S-Press PLUS on kompromisse välistav ühendus.
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TUGEV
TALUB KA
KARMIMAID TINGIMUSI

Külm, pime ja tormine - me teame, et ideaalsed tingimused ei
ole ehitusplatsil kunagi valdavad. Kui väljakutsed on karmid,
vajad S-Press PLUS abi. Vastupidavus ja korrosioonikindlus
ning suurepäraste materjalide kasutamine muudab selle toote
paigaldajate maailmas tõeliseks spetsialistiks.

Vastupidav mehaanilisele pingele
Igal päeval võib juhtuda, et liitmik puutub kokku ootamatute mehaaniliste koormustega. Sellepärast tegime S-Press
PLUS liitmiku uue konstruktsiooni koormustaluvamaks ja
löögikindlamaks, mis pakub suurepärast stabiilsust tugevate
mehaaniliste mõjutuste korral.

Korraldasime TUGEVUSE TESTI
• Saksamaa Liitvabariigi materjaliõpetuse ja -katsetamise
instituudi (BAM) tsingisisalduse test: Kaheksa nädala jooksul
hoiti liitmikku kolme erineva veekvaliteedi ja veetemperatuuriga
vees.
• Tõmbekatse: Pideva 100 mm/min kolvikiirusega on tõestatud, et S-Press PLUS talub jõudu kuni 1600 N. See on võrdne
tõmbejõuga, mida rakendavad 2,5 meest liitmiku tõmbamisel
100 korda.
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Vastupidav erineva kvaliteediga
joogiveele
S-Press PLUS metall-liitmikel on uuenduslik messingist
korpus, mis pakub täiustatud tsingikao ja korrosioonikindlust.
See teeb liitmiku vastupidavamaks pehmele veele ning samuti
madala kontsentratsiooniga kaltsiumile ja magneesiumioonidele, tagades parima Uponor kvaliteedi joogivee tarbimisel.

Vastupidav betooni keemilistele
mõjudele
Kõik toormaterjalid, mida kasutatakse S-PLUS Press liitmikes, on väga vastupidavad korrosioonile, mis võib tekkida
kokkupuutel ümbritsevate ehitusmaterjalidega.
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KINDEL
TAGAB PARIMA
PRESSIMISE TULEMUSE
Sinu meeskonna liikmed on pinges, et kõik toimiks kiiresti ja
usaldusväärselt, mistõttu ohutuse suhtes ei tohi mitte kunagi
teha järeleandmisi. Uponor S-Press PLUS liitmike süsteemiga
(patentide ja disainilahenduste taotlused on ootel) saad teha
turvalisi ühendusi mõne sekundiga. S-Press PLUS liitmikud on
püsivalt tihedad, mida kinnitavad ka SKZ testiraportid ja DVGW
sertiﬁkaadid.

Unikaalne pressindikaator
Meie ainulaadne pressindikaator tagab kiire ja turvalise
ühenduse. See võimaldab turvaliselt kontrollida, kas pressimine on teostatud või mitte. Presshülsi ümber paigaldatud
spetsiaalse disainiga foolium näitab, kas pressimine on
tehtud korrektselt. Fooliumi võib eemaldada kohe kui ühendus on kindel.

Korraldasime KINDLUSE TESTI
• Visuaalne test: Pressindikaator on tuvastatav kuni 5 m
kauguselt.
• Presspea asetuse test: Uponor U-profiili presspea abil ei
ole võimalik S-Press PLUS liitmikku vales asendis pressida.
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Täpne presspea asetus
Spetsiaalselt selleks projekteeritud presshülsi proﬁil
tagab, et Uponor U-proﬁili presspea pressib täpsemini
kui kunagi varem. See muudab paigaldamise ohutumaks, sest liitmikku on võimatu vales asendis pressida.

Kiire läbimõõdu tuvastus
Ehitusplatsil saad isegi pimedas ja keerulistes tingimustes tuvastada õige liitmiku läbimõõdu. Läbimõõtu saab
tänu erksale värvile ja suurtele numbritele tuvastada juba
kaugelt. Vastavalt presspea värvikoodile saad leida õige
tööriista.

Täpne lekkeindikatsioon
Täiendava ohutusfunktsioonina hakkab liitmik ebapiisava pressimise korral koheselt lekkima isegi väga madala
rõhutaseme juures.
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LIHTNE

LIHTSUSTAB PROJEKTEERIMIST
JA PAIGALDUST
Projekteerimisetapis ja paigaldamise ajal tagab erinevate üksikasjade
kogum sujuva ja tõhusa protsessi. S-Press PLUS on projekteeritud
ja koostatud nii, et sinu elu muutuks lihtsamaks. Märkimisväärselt
paranenud läbivoolukiirus, kiire 3-astmeline paigaldamine ja 100%
ühilduvus lihtsustavad paljusid sinu tööetappe.

Kuni 60% vähendatud rõhukadu
Rõhukao märkimisväärne vähenemine on tingitud Zeta väärtusega optimeeritud liidese konstruktsioonist. See tagab optimaalse voolukiiruse kõikides kasutuskohtades. Uponor HSE
tarkvara 5.0 lihtsustatab objekti planeerimist ja konstrueerimist.

Korraldasime LIHTSUSE TESTI
• Paigaldamise test: Uponori S-Press PLUS kolmeastmeline ühendus on kiirem kui teistes süsteemides.
• Süsteemi test: S-Press PLUS süsteemi on heaks
kiitnud Euroopa sertifitseerimisasutused.
• S-Press PLUS ei oma „surnud tsoone“:
Hügieenitesti läbimisel ei leitud märke vee saastumisest. Testimise viis läbi Gelsenkircheni instituut
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PLUS hygiene und Toxikologie“.
„InstitutS-Press
für Umwelt-

Kiire 3-astmeline paigaldus
S-Press PLUS kiirendab paigaldamist, sest servade faasimine
või kalibreerimine pole vajalik. Võrreldes traditsiooniliste radiaalsete pressliitmike kasutamisega väheneb kolme väljundiga
vannitoa paigaldusaeg 25% ning võrreldes aksiaalsete pressliitmike ja koonussüsteemidega kuni 50%. Tänu uuele optimeeritud nipliproﬁilile tuleb pärast toru lõikamist (ja ilma toru serva
faasimata ning kalibreerimata) selle liitmikuga ühendamiseks
kasutada vähem jõudu.

100% ühilduvus olemasolevate
Uponor komponentidega
S-Press PLUS tootevalik on täielikult ühilduv Uponor komposiittorude ja olemasolevate Uponor presspeadega. Pideva kõrge kvaliteediga toodete kasutamisel oled täielikult paindlik, valides vastavalt
vajadusele kas metallist või plastist liitmikud.
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NUTIKAS
VASTAB KÕIKIDELE
KÜSIMUSTELE KOHAPEAL

Kui iga minut loeb, ei ole teil aega helistamiseks abitelefonidele või teha pikki internetiotsinguid. Seepärast on Uponor
toonud liitmikud 21. sajandisse. QR-koodi, mis on trükitud igale presshülsile, kasutamisel vastab S-Press PLUS
kõikidele teie küsimustele objektil, võimaldades nutika juurdepääsu kohesele tugiteenusele, teabele ja toote tarnetele.

Innovaatiline QR-kood
kiireks ligipääsuks:
• 24/7 paigaldustugi
• Individuaalne projekti andmebaas
• Tooteloetelu ja online tellimine
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Testinud ja kinnitanud:

Kõik ühes rakenduses:
Uponor PRO App
Tooteteave, paigaldusjuhendid, edasimüüjate info, kontaktid
ja Uponor & More preemiaprogramm alati käepärast.
Lae alla või uuenda Uponor PRO rakendus:

Uponor Eesti OÜ
Osmussaare 8
13811 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 6 052 070
E-mail: uponor.estonia@uponor.com
03/2019

uponor.ee/s-press-plus

