
Gradite na Uponorju 
s fitingom S-Press PLUS
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FITING
BREZ KOMPROMISA
Uponor predstavlja novo generacijo 
zatisnih fitingov za večplastne cevi. 
Instalaterji po celem svetu zaupajo in gradijo na Uponorju. Po več kot 
25-letih dejanskih izkušenj in po vgrajenih več kot 500 milijonov fitingov, 
je Uponor ponovno izumil zatisni fiting za večplastne cevi. In to z 
namenom, da je ta fiting: trpežen, varen, enostaven in pameten.

Nova generacija zatisnih fitingov S-Press PLUS je idealna rešitev za 
trajno tesne cevne priključke. Je 100% kompatibilno s trenutnimi 
Uponorjevimi večplastnimi cevmi in orodji. S-Press PLUS fiting je fiting, 
ki ne pozna kompromisa.
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TRPEŽEN
ZOPERSTAVI SE 
TEŽKIM POGOJEM
Hladno, temno in grozljivo - vemo, da na gradbišču 
nikoli ne prevladujejo idealni pogoji. Kadar so izzivi 
težki, je S-Press PLUS tisto, kar potrebujete. Trpežen in 
korozijsko odporen fiting, opremljen z vrhunskimi 
materiali, je prava rešitev za svet instalaterjev.

Odporen na mehanske napetosti
Vsak dan se lahko zgodi, da fiting pade na tla z velike višine 
ali, da je fiting izpostavljen nenadnim mehanskim 
obremenitvam. Zaradi tega smo naredili nov dizajn za S-Press 
PLUS fitinge, ki omogoča, da so le-ti bolj odporni na 
obremenitve in udarce, kar dokazuje veliko stabilnost pri 
močnih mehanskih silah.

Izvedli smo test TRPEŽNOSTI
• Test odpornosti na razcinkanje (BAM - Bundesanstalt für

Materialforschung und -prüfung): fiting je bil potopljen v tri
različne kvalitete vode in tri različne temperature vode za
obdobje treh mesecev.

•  Test natezne trdnosti: s konstantno hitrostjo bata 100mm/min,
S-Press PLUS fiting dokazuje, da je odporen na sile do 1600 N.
To je približno enako 2,5 kratni vlečni moči moškega, kateri
vleče fiting 100 krat.
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Odporen na kakršno koli 
pitno vodo 
Kovinski fiting S-Press PLUS odlikuje inovativno telo iz zlitine 
medenine, ki mu omogoča izboljšano odpornost na 
razcinkanje in korozijsko odpornost. S tem je postal fiting 
močnejši proti mehki vodi, kot tudi proti manjšim 
koncentracijam kalicijevih in magnezijevih ionov. Dejansko je 
to najboljša Uponorjeva kakovost za instalacije s pitno vodo.

Odporen na kemične 
komponente v betonu 
Vsi materiali, ki se uporabljajo pri S-Press PLUS 
fitingu, so zelo odporni na korozijo, ki se lahko pojavi, 
ko je fiting v stiku z okoliškim gradbenim materialom.
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VAREN

Edinstven indikator zatisnjenja

Vsakdo v vaši ekipi je pod pritiskom, da hitro in zanesljivo 
opravi svoje delo, pri čemer varnost ne sme biti nikoli 
ogrožena. Z Uponorjevim sistemom za montažo Uponor 
S-Press PLUS (patentna in načrtovana uporaba v teku) 
le v nekaj sekundah naredite varne spoje. S-Press PLUS 
spoji so trajno tesni, kar dokazujejo tudi poročila SKZ in 
certifikati DVGW.

Naš edinstveni indikator zatisnjenja zagotavlja hiter in 
varen spoj. Omogoča varno preverjanje, ali je bilo 
zatisnjenje izvedeno ali ne. Posebej izdelana folija, ki 
je nameščena na zatisno pušo, vam bo povedala, ali je 
bilo zatisnjenje spoja izvedeno pravilno. Folija je 
namreč odstranljiva takoj, ko je spoj varno in pravilno 
izveden.

Opravili smo VARNOSTNI test
•    Vizualni test: Indikator zatisnjenja je viden tudi na razdalji

do 5 metrov.
• Test pozicioniranja zatisnih čeljusti: Zatisnjenje S-Press

PLUS fitinga z uporabo Uponorjevih "U" zatisnih čeljusti ni
možna, če so le-te napačno postavljene na zatisno pušo.

ZAGOTAVLJA POPOLN 
REZULTAT ZATISNJENJA 
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Precizno pozicioniranje 

Hitro prepoznavanje dimenzije

Natančna funkcija varnosti pri 
tlačnem preizkusu

zatisnih čeljusti
Posebej oblikovan profil zatisne puše zagotavlja, da se 
Uponorjeve "U" zatisne čeljusti lahko, natančneje kot 
kdajkoli prej, pozicionirajo na zatisno pušo. Zaradi tega 
je izdelava spojev varnejša, ker je nemogoče zatisniti 
spoj z napačnim položajem zatisne čeljusti.

Tudi v temnih in težkih pogojih na gradbišču boste 
lahko enostavno in hitro izbrali pravo dimenzijo fitinga. 
Barvno označeni fitingi in velike številke dimenzije na 
indikatorju zatisnjenja, omogočajo prepoznavanje 
fitinga tudi na daljši razdalji. Ustrezno barvno 
označevanje zatisnih čeljusti vam pove, katero zatisno 
čeljust uporabiti. 

Kot dodatna varnostna funkcija je v fiting vgrajena 
varnost pri tlačnem preizkusu. To pomeni, da bo 
spoj puščal že pri zelo nizkem tlaku, če spoj ne bo 
zatisnjen ali če ne bo zatisnjen pravilno.
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Zmanjšanje tlačnih padcev za do 60%

POENOSTAVLJENO NAČRTOVANJE 
IN VGRADNJA

ENOSTAVEN

Znatno zmanjšanje tlačnih padcev je rezultat optimizirane 
oblike fitinga in s tem povezane Zeta vrednosti. To zagotavlja 
optimalen pretok pri vseh načinih uporabe. Načrtovanje in 
dimenzioniranje instalacije postane lažje.

Opravili smo ENOSTAVEN test
• Test vgradnje: Uponorjev 3-stopenjski sistem

spajanja s fitingi S-Press PLUS  je hitrejši od
ostalih sistemov.

•  Sistemski preizkus: S-Press PLUS sistem je bil
potrjen s strani evropskih certifikacijskih organov.

V fazi načrtovanja in med samo vgradnjo je niz detajlov, ki 
omogočajo nemoten in učinkovit postopek. S-Press PLUS je bil 
zasnovan in izdelan tako, da vam olajša delo. Znatno izboljšan 
pretok, hitra 3-stopenjska vgradnja in 100% kompatibilnost s 
starimi orodji, olajšajo veliko vaših delovnih korakov.
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Hitra, 3-stopenjska vgradnja

100% kompatibilnost z obstoječimi 

S-Press PLUS pospeši čas vgradnje, ker ni potrebno 
posnetje cevi in kalibriranje cevi. V kopalnici, ki ima tri 
iztočna mesta, se čas vgradnje, v primerjavi s 
tradicionalnimi radialnimi zatisnimi sistemi, zmanjša za do 
25%. Zahvaljujoč novemu optimiziranemu profilu spojke je 
potrebna manjša sila za vstavljanje fitinga na neposneto in 
nekalibrirano cev.

Uponorjevimi komponentami 
Celotna paleta izdelkov S-Press PLUS je popolnoma 
kompatibilna z Uponorjevimi večplastnimi cevmi in 
obstoječimi Uponorjevimi zatisnimi čeljustmi. S svojo 
dosledno visoko kakovostno obliko boste popolnoma 
fleksibilni pri izbiri kovinskih ali plastičnih fitingov glede na 
vaše potrebe.
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PAMETEN
ODGOVORI VAM NA VSA VAŠA 
VPRAŠANJA NA TERENU
Ko šteje vsaka minuta, potem ni več časa da se pokliče 
tehnična pomoč ali opravi dolgo iskanje na internetu. Zato 
je Uponor popeljal svoje fitinge v 21. stoletje. S QR kodo, ki 
je natisnjena na vsaki zatisni puši, bo S-Press PLUS 
odgovoril na vsa vaša vprašanja s pomočjo pametnega 
dostopa do takojšnje podpore, informacij in podatkov o 
izdelkih, ko ste še na gradbišču.

• vaše projektne podatkovne baze

Inovativna QR koda za 
takojšen dostop do:

• tehnične dokumentacije in montažnih navodil

• kataloga izdelkov
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www.uponor.com/spressplus
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