Viega
Navojni fitingi iz rdeče
litine

Rdeča litina namesto medenine.
Inovacija za večjo varnost.

Povzetek prednosti:
neuničljiv material za najvišje
zahteve
uporaba pri vodovodnih in
plinskih instalacijah
primerno za vse kakovosti
pitne vode
ni stresnega korozijskega pokanja
ne prihaja do elektrokemijske
korozije oz. decinkacije
izbor navojnih fitingov iz rdeče
litine od 3/8" do 3"
posebni deli so na voljo po naročilu
mogoča uporaba na
številnih industrijskih področjih
z DVGW certifikatom
konični navoj R/Rp v skladu
z ISO 7-1 in DIN EN 10226-1
brez težav je mogoč konični
navojni par fitinga v skladu
z normativom DIN EN ISO 228
tovarniško postavljena meja;
zaradi grobe obdelave navoja
predivo ni potrebno

Uporaba najboljših materialov
Znana in preizkušena rdeča litina Viega
izpolnjuje visoke standarde ter upošteva
stroge sedanje in prihodnje mejne vrednosti v nacionalnih in mednarodnih
predpisih. Delež težkih kovin kot sta nikelj
in svinec v navojnih podaljških iz rdeče
litine ter navojnih fitingih podjetja Viega je
nižja kot dovoljuje standard DIN 50930,
del 6 (uporaba kovinskih materialov pri
vodovodnih instalacijah).
Rdeča litina – kakovostni material
Ko govorimo o higieni, varnosti in stalni
obremenitvi, ni boljšega materiala od
rdeče litine. Navojni fitingi iz rdeče litine
v velikosti od 3/8" do 3" z ugodnimi pretočnimi razmerami ustvarjajo ekonomično načrtovanje cevovoda. Primerna
je za pritiske do 16 barov, saj se čvrsti

spoji lahko uporabljajo pri vodovodnih
instalacijah. Ni nenavadno, da so spoji
izdelkov iz rdeče litine podjetja Viega zanesljivi tako na testiranjih čvrstosti, kot
tudi v praksi – zaradi izjemne kakovosti,
trajnosti in vsestranskosti.
Z uporabo različnih kovin v sklopu posamezne instalacije se ustvari tveganje
stika korozije zaradi elektrokemičnih
reakcij. Za medsebojno povezovanje
različnih materialov cevi običajno zadostuje vgradnja elementa iz rdeče litine
na dolžini cevi.
Strokovno znanje in izkušnje
Viega več kot stoletje izpopolnjuje strokovno znanje in pridobiva izkušnje –
poznavanje prednosti se odraža v kakovosti izdelkov. Viega proizvaja celotno
paleto izdelkov iz rdeče litine v sodob-

nih, modernih, visoko-tehnoloških proizvodnih obratih z visoko stopnjo avtomatizacije. Vse za največjo zanesljivost
proizvodnega procesa, maksimalno
učinkovitost in 100 % kakovost.

Izbor navojnih fitingov iz rdeče litine
Ne glede na to ali uporabljamo Viega
navojne podaljške iz rdeče litine za
vodovodne instalacije, za industrijsko
uporabo ali gradnjo objektov, povsod
postavljajo standarde kakovosti in učinkovitosti.
Izdelki iz rdeče litine se ponašajo s certifikatom DVGW, zato jih je mogoče
uporabljati tudi za pitno vodo. Celotna
paleta izdelkov iz rdeče litine izpolnjuje
zahteve iz vsakodnevnega življenja ter
presega pričakovanja. Uporabljajo se
lahko za ogrevanje in hlajenje vode, stisnjen zrak, sončne in hladilne naprave,
kot tudi v drugih industrijskih področjih
uporabe.

Manj prediva, manj pritiska,
večja varnost: konični navojni par
S koničnim navojnim parom R/Rp,
v skladu s standardoma ISO 7-1 in
DIN EN 10226-1, Viega navojni podaljški in navojni fitingi iz rdeče litine zagotavljajo „kovinsko tesnenje“, kar je
njihova prednost za neomejeno uporabo
pri vodovodnih instalacijah in plinskih
instalacijah. Zunanjega roba navoja ni
potrebno grobo obdelati in oviti s predivom, kar pomeni prihranek pri delovnem
procesu.

Varen spoj, ki ga
omogoča zunanji
stožčasti in notranji
cilindrični navoj
(R/Rp).
Zgornja slika: ročno
spojen vijačni spoj.
Spodnja slika:
tesno privijačen spoj.
Varnost z manj prediva in manj napora.

ročno vijačenje

vijačenje s pomočjo orodja

celotna navojna dolžina
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Viega fitingi z navojem iz rdeče litine.
Pregled izdelkov.
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