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FITING
FĂRĂ COMPROMISURI
Uponor prezintă noua generaţie de fitinguri 
prin presare pentru ţevile multistrat.
Instalatorii din toată lumea folosesc produsele Uponor. După 25 de ani de experienţă 
reală şi mai mult de 500 milioane de fitinguri instalate, acum Uponor a reinventat 
fitingul prin sertizare pentru ţevile multistrat. Doar pentru a-l construi pe cel potrivit 
pentru dumneavoastră: rezistent, sigur, uşor şi inteligent. Este vorba despre Uponor 
S-Press PLUS.

S-Press PLUS, noua noastră generaţie de fiting-uri prin presare, este soluţia 
perfectă pentru a realiza conexiuni de ţevi permanent etanşe. Este 100% 
compatibil cu actualele ţevi multistrat şi sculele Uponor. Disponibil în dimensiuni 
de la 16 la 32 mm atât în varianta de metal, cât şi de plastic, S-Press PLUS este 
fitingul care nu face compromisuri.
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REZISTENT
REZISTĂ
ÎN CELE MAI ASPRE CONDIŢII
Rece şi  întunecos – ştim că pe un şantier de construcţii nu 
vom avea niciodată condiţii ideale. Când provocările sunt dure, 
S-Press PLUS este soluţia. Mai rezistent şi mai anticoroziv ca 
niciodată, realizat cu materiale de calitate superioară, care îl 
fac un adevărat specialist pentru lumea instalatorilor.

Rezistent la tensiune mecanică
În fiecare zi se poate întâmpla ca fitingul să fie expus la 
sarcini mecanice neaşteptate. De aceea am realizat noul 
design al fiting-urilor S-Press PLUS mai rezistent la sarcini şi 
şocuri, demonstrând stabilitate mare la forţe mecanice grele.

Am efectuat TESTUL DUR
•  Testul de corodare selectivă a zincului Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung (BAM): Fitingul este 
scufundat în trei ape de calități și temperaturi diferite timp de 
opt săptămâni.

•  Proba de rezistență la rupere: Cu o viteză constantă a 
pistonului de 100 mm/min, S-Press PLUS se dovedește a fi 
rezistent la forțe de până la 1.600 N.  Este egală cu puterea 
de tracțiune a aprox. 2,5 oameni care trag un fiting de 100 de 
ori.
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Rezistență la orice tip
de apă potabilă
Fitingurile metalice S-Press PLUS au corpul din aliaj de alamă 
care le oferă o rezistență îmbunătățită la corodarea selectivă 
a zincului și la corodarea crăpăturilor. Aceasta face fitingul mai 
rezistent împotriva apei cu grad scăzut de duritate, precum și 
la concentrații de ioni de calciu și de magneziu – de fapt, cea 
mai bună calitate Uponor pentru consumul apei potabile.  

Rezistență la componentele 
chimice ale betonului
Toate materialele brute folosite pentru S-Press Plus sunt 
foarte rezistente la coroziunea care poate apărea atunci 
când fitingul intră în contact cu materialele de construcție 
din jur
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SIGUR

Indicator unic de sertizare

Toți cei din echipa dvs. sunt presați să lucreze rapid și fiabil, de 
aceea siguranța nu trebuie să fie niciodată un compromis. Cu 
sistemul de fitinguri Uponor S-Press Plus (licența și cererea de 
proiectare sunt în curs) puteți obține conexiuni sigure în câteva 
secunde. Racordurile S-Press PLUS sunt întotdeauna etanșe, 
așa cum pot confirma certificatele DVGW și rapoartele testelor 
SKZ. 

Indicatorul nostru unic de sertizare asigură o conectare 
rapidă și sigură. Permite o verificare de siguranta pentru 
a stabili dacă fitingul este sertizat corect sau nu. Folia 
specială din jurul mânecii vă va indica dacă sertizarea a fost 
făcută corect. Folia poate fi scoasă imediat ce racordul este 
sigur.

Am efectuat TESTUL DE SIGURANȚĂ
•    VTestul de vizualizare: Indicatorul de presare poate fi văzut 

la o distanță de până la 5 metri.
•  Testul de fixare a falcilor de sertizare: S-Press PLUS 

nu poate fi sertizat în poziția greșită folosind falcile de 
sertizare cu profil ”U” Uponor.

ASIGURĂ UN REZULTAT PERFECT AL 
SERTIZARII ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ
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Fixare precisă
a falcilor de sertizare

Recunoașterea rapidă a 
diametrului

Funcție precisă
de siguranță la testare

Profilul inelului este special conceput pentru a asigura 
fixarea mai precisă ca niciodată falcilor de sertizare cu 
profil ”U” Uponor. Aceasta face instalația mai sigură, 
fiind imposibilă sertizarea fitingului în poziție greșită.

Chiar și în condițiile dificile cu lumină slabă din santier, 
veți putea alege și rapid și usor dimensiunea corectă a 
fitingului. Codurile de culori utilizate și marcajul foarte vizibil 
al dimensiunilor diametrelor de pe fiting sunt foarte ușor de 
recunoscut chiar și la distanțe mari. Codificarea pe culori de 
pe fiting vă indică ce unealtă să folosiți.

As an additional safety function, the fitting will leak  
immediately if it hasn't been pressed properly, even  
at a very low pressure level. 



8 l Uponor S-Press PLUS

UȘOR

Reducerea pierderii presiunii cu 
până la 60%

SIMPLIFICAREA PROIECTĂRII 
ȘI INSTALĂRII

O reducere semnificativă a pierderii de presiune este rezultatul 
optimizarii valorii Zeta a fitingului. Aceasta garantează un debit 
optim la toate punctele de consum. Planificarea și proiectarea 
instalației devine mai ușoară cu Uponor HSE Software 5.0.

Am efectuat TESTUL UŞOR
•  Testul de instalare: Racordul în 3 pași Uponor cu 

S-Press PLUS este mai rapid decât alte sisteme.
•  Testul de sistem: Sistemul S-Press PLUS a fost 

aprobat de Organismele de Certificare Europene.
•  S-Press PLUS dovedește că nu are ”spații moar-

te”. Testul de igienă nu a arătat niciun semn de 
contaminare în apă. Furnizat de către „Institut für 
Umwelthygiene und Toxikologie in Gelsenkirchen”

În etapa de proiectare și în timpul montajului, suma detaliilor 
asigură un proces eficient și fără probleme. S-Press PLUS a fost 
proiectat și construit să vă ușureze viața. Debitul mult îmbunătățit, 
instalarea rapidă în 3 pași și compatibilitatea 100% cu restul gamei 
imbunatateste etapele de lucru.
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Instalare rapidă în 3 pași

Compatibilitate 100% cu 
componentele Uponor existente

S Press PLUS accelerează instalarea deoarece nu este nevoie 
de debavurare sau de calibrare. Aceasta reduce timpul de 
instalare pentru o baie cu trei ieșiri cu până la 25% comparativ 
cu fitingurile de sertizare radiale tradiționale și cu până la 
50% comparativ cu fitingurile de sertizare axiale și sistemele 
de montaj prin strangere. Datorită noului profil optimizat de 
racordare, este nevoie de mai puțină forță pentru a introduce 
fitingul în conducta nebavurata și necalibrată după tăiere.

Gama S-Press PLUS este perfect compatibilă cu tevile 
multistrat Uponor și falcile de sertizare Uponor existente. Cu 
design-ul său de înaltă calitate aveți flexibilitatea de a alege 
fitinguri metalice sau din plastic în funcție de nevoile dvs.
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INTELIGENT
RĂSPUNSUL LA TOATE PROBLEMELE 
ÎNTÂMPINATE PE ȘANTIER
Atunci când fiecare minut contează, nu aveți timp suficient 
să sunați pentru asistență sau să căutați pe internet. De 
aceea Uponor a adus fitingurile în secolul 21.  Cu un cod 
QR tipărit pe fiecare manson, S-Press Plus va răspunde 
la toate întrebările pe care le aveți pe șantier asigurând 
accesul inteligent la asistență imediată, informații și produse 
atunci când vă aflați pe șantier.

•  Lista pieselor și comandă online

Codul QR inovativ
pentru accesul imediat la:

•  Asistență la instalare și tutorial 24/7 

•  Baza de date individuală de proiect
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INTELIGENT
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