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Sisteme de alimentare Geberit

Sistemele de alimentare Geberit:
artere vitale pentru clădirile
moderne.
O clădire modernă funcţionează asemenea unui organism complex: trebuie să fie alimentată cu apă, căldură,
energie şi nu numai. Geberit furnizează soluţiile care menţin funcţiile
clădirii sigure şi la performanţe constante. Apă potabilă, încălzire, răcire,
gaz, aer comprimat etc. – Sistemele
de alimentare Geberit pentru clădiri
rezidenţiale, industriale şi publice vă
oferă siguranţa pe care clienţii o aşteaptă de la dumneavoastră.
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Totul etanş. În permanenţă.
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Sisteme de presare Geberit.
Alimentarea – sigură şi economică.
← Unealta de presare Geberit şi fălcile
sau colierele de presare asociate sunt
concepute pentru a crea conexiuni
permanent etanşe şi sigure.

Conexiunile sigure şi de durată
sunt principalul obiectiv în toate
domeniile instalaţiilor de ţevi. În
plus, o instalare rapidă şi uşoară
este importantă pentru instalator.
Sistemele de presare Geberit
Mapress şi Geberit Mepla întrunesc perfect aceste cerinţe.
Fiabilitatea pe primul plan: stabilitate
mecanică şi etanşeitate la presiunea
hidraulică
La conexiunile prin presare Geberit, ţeava
este împinsă în sau pe presfitinguri la
adâncimea de inserţie necesară sau la
adâncimea de inserţie vizibilă a ţevii şi apoi
este presată cu unealta de presare. Prin
apăsarea presfitingului şi a ţevii, se obţine
stabilitatea mecanică necesară. Etanşeitatea la presiune hidraulică permanentă
se obţine prin rezilienţa garniturii O-ring.
Conexiunea stabilită între presfiting şi
ţeavă este permanentă iar infiltraţiile
longitudinale sunt imposibile. Unealta
de presare, care este special proiectată
pentru utilizare cu sisteme de conducte
de alimentare Geberit, asigură o presare
precisă, simplă şi sigură.
Siguranţă evidentă în timpul probei la
presiune
Siguranţa maximă posibilă a instalatorului
este pe primul loc în procesul de punere în
operă a sistemelor noastre. Din acest motiv,
în timpul probei la presiune sistemele Geberit
prezintă scurgeri la îmbinările nepresate.
Orificiile de siguranţă bine definite asigură
vizibilitatea scurgerilor. Acest lucru este
valabil atât în cazul probelor la presiune
efectuate cu apă, cât şi în cel al probelor
la presiune efectuate cu aer. Suplimentar,
toate cuplele de sertizare ale sistemelor
Geberit Mapress sunt echipate cu un indicator de presare. Ca rezultat, conexiunile
nepresate pot fi identificate cu uşurinţă
încă dinaintea efectuării probei la presiune.
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Domenii de aplicabilitate aproape nelimitate
Datorită diversităţii de materiale şi gamei
largi de diametre de ţevi şi de fitinguri, cele
două sisteme de presare Geberit Mapress
şi Mepla, acoperă aproape întreaga gamă
de aplicaţii în instalaţiile de ţevi. Utilizările
variază de la domeniul instalaţiilor casnice,
cu sisteme de alimentare cu apă potabilă,
sisteme de încălzire, la aplicaţii speciale
în domeniile industriale şi al construcţiilor
navale. Sistemele Geberit Mapress şi Mepla
sunt adecvate pentru dezinfectarea chimică
şi termică.
Tranziţii fără probleme între sisteme:
totul se îmbină perfect
Tranziţiile între diferite materiale şi sisteme
se pot realiza fără niciun fel de probleme,
datorită adaptoarelor numeroase. De
exemplu, în instalaţiile de încălzire, Geberit
Mapress oţel carbon poate fi utilizat pentru
distribuţia la subsol şi pentru coloane,
iar ţeava multistrat Geberit Mepla pentru
racordare la radiator – nu sunt necesare
etanşeizări complicate cu fibră de cânepă
sau utilizarea unui adaptor filetat. Pur şi
simplu introduceţi, presaţi şi aţi terminat.

Conexiunea prin presare asigură stabilitate
mecanică şi etanşeitate la presiunea hidraulică.

← Sistemul Geberit Mapress este ideal pentru
a fi combinat cu alte sisteme de alimentare
Geberit.

→ Sistem coordonat în mod optim, cu fiting, ţeavă şi unealtă de
presare cu falcă sau colier de presare
Pe lângă indicatorul de presare o siguranţă suplimentară este oferită de garnitura de contur.

→ Trei sisteme de presare metalice şi ţeava multistrat Geberit
Mepla oferă îmbinări de precizie şi soluţii economice pentru
o gamă largă de cerinţe.
→ Cerinţele de calitate strict implementate asigură conexiuni
permanent etanşe.
→ Siguranţă în timpul procesării: conexiuni nepresate vizibile
imediat
→ Flexibilitate şi eficienţă economică prin intermediul unor
sisteme care se pot combina între ele

Indicatorul de presare de pe toate cuplele
de sertizare Mapress arată conexiunile
nepresate – încă dinaintea probei la presiune.

→ Unealta de presare, care este special proiectată pentru a
fi adecvată pentru ţevile de alimentare Geberit, asigură o
operaţiune de presare fără deficienţe şi sigură.

7

Geberit Mepla.
Soluţia sigură, simplă, economică.
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Mapress
oţel inox

✕

✕

✕

✕

✕

✕

Mepla

✕

✕

Mapress
oţel carbon

✕

Instalaţii industriale

15

Apă tratată

10

Apă de ploaie

0–85

Circuite de apă deschise

0–70

✕

✕

✕

✕

✕

✕

→ Posibilitatea dezinfectării chimice şi termice

✕

✕

✕

✕

✕

→ Aplicabilitate pentru orice calitate a apei potabile, nu este
necesară analiza apei potabile

✕
✕

*

✕

**

✕

***

✕

→ Conexiune prin presare cu eficienţă dovedită, fără bucşe,
presare exactă datorită marcajului de pe fiting

Sisteme cu vacuum

16 x 2,25

← Fitinguri Mepla: caracteristici de
igienă perfectă, datorită capacelor
de protecţie.

Ulei pentru încălzire
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Sisteme solare

bar

→ Beneficiind de etanşări sigure,
ţevile Mepla rămân igienice până
în momentul instalării.

→ Stabilitate, flexibilitate şi rezistenţă anticoroziune inerente

Aer comprimat

Presiune de lucru
admisibilă

°C

Conexiunea pentru instalaţii de apă
potabilă sigure
Teava Geberit Mepla încorporează trei măsuri
de protecţie: adâncimea permanent vizibilă
de inserţie a ţevii indică poziţia corectă a
ţevii pe fiting. Marcajul de pe fiting este util
pentru poziţionarea corectă a uneltei şi
asigură presarea exactă.
În al treilea rând, conexiunile nepresate
pot fi identificate clar în timpul probei de
etanşeitate. În plus, pe langă fitingurile din
PVDF, este disponibil un bogat sortiment
de fitinguri din bronz sau alamă, pentru
conexiuni filetate.

Sisteme de stingere a
incendiilor

Temperatură de lucru
admisibilă pentru î
ncălzire

°C

Igienă până în cel mai mic detaliu
Fitingurile şi ţevile Geberit Mepla sunt
echipate cu capace de protecţie. În vederea celui mai înalt grad posibil de igienă a
apei potabile, capacele de protecţie sunt
îndepărtate doar cu puţin timp înaintea
montajului. Opţiunea de instalare în buclă
ce poate fi utilizată la instalarea ţevilor
sistemelor de alimentare cu apă potabilă
contribuie efectiv la evitarea contaminării
apei potabile.

Sprinklere

Temperatură de lucru
admisibilă pentru apă
potabilă

mm

Procesare economică datorită tehnologiei sistemului
Tehnologia rapidă şi sigură de conectare
şi materialul flexibil fac ca soluţia Geberit
Mepla să constituie un sistem de alimentare economic. Această metodă realizează
economie de ţevi, de fitinguri şi de timp
de instalare. Aceste economii pot avea ca
rezultat o reducere a costurilor de până
la 20%. Adaptorul Geberit Mepla pentru
soluţiile Mapress permite combinarea
sistemelor Mepla şi Mapress.

Încălzire

Dimensiune

Unitate

Trei straturi pentru utilizarea cu încredere în aplicaţii pentru apă potabilă şi
încălzire
Stratul exterior din material plastic, confecţionat din HDPE, protejează împotriva
coroziunii şi deformărilor mecanice, iar
stratul de mijloc din aluminiu sudat, care
este uniform neted pe toată lungimea,
conferă ţevii stabilitate, dar şi flexibilitate,
şi formează o barieră împotriva difuziunii.
Stratul interior, din polietilenă reticulată,
rezistă la coroziune şi nu contaminează
alimentele. Având o rezistenţă la presiune
cu mult superioară presiunii standard de
testare, de 15 bari, ţeava multistrat este
robustă în adevăratul sens al cuvântului.
Soluţia Geberit Mepla poate fi utilizată
pentru toate calităţile de apă potabilă în
conformitate cu normele privind calitatea
apei potabile specifice fiecărei ţări – nu
este necesară analiza prealabilă a apei
potabile.

Apă potabilă

DN

Sistemul de conducte multistrat Geberit Mepla combină
caracteristicile materialelor
sintetice cu cele ale metalelor
într-un mod extraordinar. Conducta multistrat, alcătuită dintr-o
ţeavă internă confecţionată din
PE-Xb, o ţeavă de aluminiu şi un
strat extern protector din HDPE,
permite utilizare simplă, sigură
şi flexibilă, respectând totodată
standarde ridicate de igienă.
Fitingurile realizate din PVDF şi
bronz sau alamă permit un grad
ridicat de siguranţă în timpul
utilizării, precum şi etanşeitate
perfectă. Aceste caracteristici
fac ca ţeava Geberit Mepla să fie
în special adecvată sistemelor
de alimentare cu apă potabilă şi
legăturilor la radiator.

✕

* Numai pentru sisteme de stingere a incendiilor, cu apă (apă nepotabilă)
** Aer comprimat uscat
*** Posibil cu măsuri suplimentare de protecţie anticorozivă; numai cu ţeavă din oţel carbon, zincată la exterior

✕

→ Conexiunile nepresate prezintă scurgeri vizibile
→ Rezistenţă ridicată la presiune
→ Ţevi şi fitinguri etanşeizate igienic

→ Adaptoare pentru toate elementele de instalare Geberit
→ Adaptoare pentru conexiuni rapide la Geberit Mapress
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Geberit Mepla.
Uşor de manevrat.

Tăiaţi

Cu sortimentul de produse
Geberit Mepla, nu mai aveţi
foarte multă nevoie de altceva:
dimensiunile între 16 şi 75 mm
ale ţevilor, preizolate sau nu, şi o
gamă largă de aproximativ 300
de fitinguri din PVDF, bronz sau
alamă permit utilizarea foarte
flexibilă a sistemului.
Ţeava Geberit Mepla prezintă o rezistenţă superioară la coroziune a ţevilor
metalice, o greutate inferioară acestora
şi o stabilitate şi o durabilitate inerent
superioare ţevilor din plastic. Prin urmare,
poate fi îndoită şi utilizată cu uşurinţă şi
în siguranţă. Aceste avantaje vorbesc de
la sine în favoarea soluţiei Geberit Mepla.
În plus, instalatorul poate îndoi manual
ţevi cu dimensiuni de până la 20 mm, iar
conexiunile cu dimensiuni de până la 26
mm pot fi presate utilizând cleştele de
presiune manual Mepla. Mai mult, cleştele
de presiune manual, comod de utilizat,
oferă avantaje semnificative în condiţii de
utilizare în spaţii limitate. În instalaţiile de
încălzire, Geberit Mepla convinge cu fitinguri ingenioase cum este teul de trecere
pentru conectarea neintersectată a două
ţevi instalate paralel una faţă de cealaltă.

Un singur sistem. O singură unealtă.
Un singur certificat de garanţie.
Cu Geberit Mepla, aveţi nevoie doar de un
singur sistem pentru furnizarea apei potabile şi a încălzirii. Şi, mai ales, aveţi nevoie
doar de o singură unealtă.
Soluţie simplă de protecţie anti-foc
Cu scuturile de protecţie anti-foc pentru
ţevi fabricate de Rockwool şi Armacell,
trecerile prin plafon şi perete pot fi create
rapid, uşor şi economic. În acelaşi timp,
acestea întrunesc cerinţele de izolaţie
pentru instalaţii de apă potabilă. În plus,
distanţele minime permit dimensiuni mai
reduse ale conductelor.

Îndoiţi

↓ Siguranţă suplimentară oferită
de toate fitingurile Mepla,
deoarece acestea prezintă
scurgeri dacă nu sunt presate.

Debavuraţi şi calibraţi

Alegeţi Geberit Mepla şi veţi alege să fiţi
responsabil faţă de mediu
Sistemul Geberit Mepla este reciclabil în
proporţie de 97%, separând componentele de aluminiu de cele din plastic.
Introduceţi

→ Sortiment bogat: dimensiuni de la 16 la 75 mm
→ Posibilitatea îndoirii manuale, pentru dimensiuni
de până la 20 mm
Apăsaţi – şi gata!

→ Dimensiunile între 16 şi 26 mm pot fi prelucrate
cu cleşti de presare manuali.
→ Soluţie simplă de protecţie anti-foc
→ Pentru racorduri la radiator din perete, pardoseală sau plinte
→ Pot fi furnizate şi preizolate.
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Niciun compromis în privinţa igienei apei
potabile
Mapress oţel inox este adecvat dezinfectării
chimice şi termice acolo unde aceasta se
impune conform directivelor şi reglementărilor sau în caz de contaminare a reţelei
de conducte.
Soluţii pentru aproape oricare cerinţă
Unsprezece dimensiuni cuprinse între 12 şi
108 mm, aproximativ 500 de fitinguri – cu
Geberit Mapress oţel inox există câte o
soluţie care să satisfacă aproape oricare
cerinţă.
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✕

✕

Mapress
oţel carbon

✕

Instalaţii industriale

✕

*

Mepla

Apă tratată

✕

Apă de ploaie

Sisteme solare

✕

Circuite de apă deschise

Aer comprimat

✕

✕

Sisteme cu vacuum

Sisteme de stingere a
incendiilor

✕

Mapress
oţel inox

Ulei pentru încălzire

Sprinklere

Apă potabilă, apă industrială, aer comprimat, produse chimice şi nu numai
Când este vorba de igienă, temperatură,
presiune sau lichide agresive, veţi lua întotdeauna decizia corectă alegând Geberit
Mapress oţel inox, care şi-a demonstrat din
plin calităţile, nu numai în instalaţiile casnice, ci şi în instalaţiile industriale. Geberit
Mapress oţel inox a obţinut aprobarea VdS,
precum şi toate aprobările internaţionale
relevante pentru utilizare în cadrul sistemelor de sprinklere.

✕

Apă potabilă

De la conductele de alimentare
cu apă potabilă la conductele de
alimentare ale sistemelor industriale complexe şi la instalaţiile
utilizate în spitale care prezintă
cerinţe foarte ridicate de igienă:
Geberit Mapress oţel inox furnizează zilnic performanţe de vârf
– în întreaga lume.

Încălzire

Geberit Mapress oţel inox.
Sigur, multifuncţional, rezistent la presiune.

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕
✕

**

✕

***

✕

✕

✕

* Numai pentru sisteme de stingere a incendiilor, cu apă (apă nepotabilă)
** Aer comprimat uscat
*** Posibil cu măsuri suplimentare de protecţie anticorozivă; numai cu ţeavă din oţel carbon, zincată la exterior

↑ Capacul de protecţie protejează împotriva impurităţilor
şi identifică aplicaţia. În plus,
dimensiunea respectivă poate
fi citită clar.

↑ Siguranţă dublă: indicator de presare şi
garnitură de contur.

Indicator de presare pentru siguranţă
vizibilă
Datorită indicatorului de presare de pe
fitingurile Mapress oţel inox, conexiunile
nepresate pot fi identificate rapid, încă dinaintea probei la presiune. Culoarea albastră a indicatorului de presare semnalează
faptul că materialul din care este realizat
produsul este oţelul inox. În plus, dimensiunea poate fi citită clar pe indicator.
Capac de protecţie pentru igienă suplimentară
Toate cuplele de sertizare ale presfitingurilor
Geberit Mapress sunt echipate cu un capac
de protecţie. Capacul protejează suprafaţa
de inserţie şi garnitura fitingului împotriva
prafului şi murdăriei înaintea operaţiunii
de presare şi sporeşte igiena şi siguranţa
conductei de alimentare. De asemenea,
culoarea capacului de protecţie identifică
aplicaţia.

Uşurinţă şi siguranţă în utilizare
Ţevile Geberit Mapress oţel inox cu dimensiuni de până la 54 mm pot fi îndoite pe
şantier. Compatibilitatea cu alte conducte
de alimentare Geberit facilitează utilizarea
optimă şi mai eficientă economic. Şi nu în
ultimul rând, datorită suprafeţei de sertizare Mapress uniforme, aveţi nevoie de o
singură unealtă.

→ Pentru cele mai exigente cerinţe privind igiena
apei potabile şi o capacitate portantă ridicată
→ Posibilitatea dezinfectării chimice şi termice
→ Posibilitate de utilizare pentru o multitudine de
agenţi cu ajutorul garniturilor corespunzătoare
→ Indicatorul de presare identifică conexiunile
nepresate încă dinaintea probei la presiune
→ Sortiment vast: 11 dimensiuni cuprinse între
12 şi 108 mm, aproximativ 500 de fitinguri
→ Sistem compatibil cu Geberit Mepla şi cu celelalte
materiale ale produselor Geberit Mapress
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Temperatură de lucru
admisibilă

Presiune de lucru
admisibilă

Deformarea garniturii în timpul
operaţiunii de presare.

Dimensiune

Tratament termic şi mecanic pentru
o structură omogenă a materialului la
îmbinările prin sudură.

DN

Geberit Mapress oţel inox.
Soluţia perfectă pentru cerinţele exigente.

Unitate

mm

°C

bar

10

12,0 x 1,0

–30 – +120

16

12

15,0 x 1,0

–30 – +120

16

15

18,0 x 1,0

–30 – +120

16

20

22,0 x 1,2

–30 – +120

16

25

28,0 x 1,2

–30 – +120

16

32

35,0 x 1,5

–30 – +120

16

→ Rezistenţă sporită la coroziune datorită
proporţiei mărite de molibden

40

42,0 x 1,5

–30 – +120

16

50

54,0 x 1,5

–30 – +120

16

→ Tratament termic şi mecanic de finisare
a sudurilor

65

76,1 x 2,0

–30 – +120

16

80

88,9 x 2,0

–30 – +120

16

100

108,0 x 2,0

–30 – +120

16

Deformarea exactă a garniturii, pentru
etanşeitate pe termen lung şi stabilitate
mecanică ridicată.

→ Geometrie şi design optimizate prin calcul FEM
→ Rezistenţă ridicată la presiune, în funcţie de
dimensiune, până la 40 bari
→ Rezistenţă la temperaturi de până
la 120 sau 180 °C

Pentru a putea răspunde cerinţelor dvs. privind un sistem
de alimentare eficient, suntem
foarte exigenţi în privinţa fabricării, prelucrării şi eficienţei
economice a Geberit Mapress
oţel inox. Rezultatul este evident
– în situaţii nenumărate.
Suduri de precizie şi performanţă omogenă a materialului, pentru o operaţiune
de presare optimă
Structura omogenă a materialului se obţine, atât în cazul materialului fitingului şi al
ţevii, cât şi în cazul îmbinărilor prin sudură,
graţie unui tratament termic special. Îmbinările prin sudură sunt netezite prin tratament mecanic suplimentar. În acest mod
putem fi siguri că ţeava şi fitingul prezintă
acelaşi comportament în timpul operaţiunii
de presare şi garantează, astfel, etanşeitate sigură.
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Suprafaţă extrem de netedă, pentru
caracteristici de curgere optime
Tratamentul atent de finisare a suprafeţelor constituie o premiză obligatorie pentru
etanşeitatea permanentă a sistemului.
Geberit utilizează numai componente ale
căror suprafeţe prezintă un nivel foarte
redus de rugozitate. Valorile rugozităţii
acestora se situează sub valorile prescrise
de standardele europene. Pe de o parte,
acest lucru garantează un comportament
la curgere care evită orice depozite posibile, chiar şi pe suduri, iar pe de altă parte
vă oferă siguranţa faptului că garnitura se
potriveşte perfect în oricare loc.
Verificări constante pentru
precizia înaltă a fitingurilor
Calculăm formele şi modelele prin metoda
elementelor finite (FEM). În acest mod ştim
cu exactitate cum se comportă elementele
sistemului în timpul operaţiunii de presare.
Componentele sistemului sunt caracterizate prin precizia lor dimensională ridicată.
În timpul procesului de fabricaţie, diametrele, razele şi grosimile pereţilor gulerelor
de îmbinare a presfitingurilor sunt verifica-

te continuu. Acest lucru permite montajul
fără deficienţe, previne formarea bavurii în
urma operaţiunii de presare şi garantează
o funcţionare optimă a elementului de
etanşare.
Aliaj atent elaborat în vederea stabilităţii
şi durabilităţii
Compoziţia optimă a componentelor aliajului asigură un grad ridicat de siguranţă în
ceea ce priveşte coroziunea, deformarea şi
stabilitatea materialelor şi sistemelor. Experienţa dobândită în ultimii 40 de ani ne-a
ajutat să optimizăm alegerea materialelor
potrivite în vederea realizării unor componente de înaltă calitate. Cerinţele noastre
de calitate a materialelor respectă criterii
mai stricte decât cerinţele directivelor
europene. De exemplu, pentru sistemul
Geberit Mapress oţel inox utilizăm un aliaj
al cărui conţinut de molibden este de cel
puţin 2,2%, valoare superioară celei impuse de standardele europene aplicabile.
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Geberit oţel inox 1.4521.
Alternativa economică.

16

Grosimea peretelui

Sisteme de alimentare Geberit pentru
toate cerinţele
Ţeava Geberit Mapress 1.4521 completează sistemele de alimentare Geberit în
vederea unor instalaţii economice în domeniul alimentării cu apă potabilă. Pentru
aplicaţii exigente, complexe, industriale,
se recomandă în continuare ţeava Geberit
Mapress 1.4401, putând fi utilizată într-o
gamă largă de aplicaţii cu un grad înalt de
siguranţă.

Etanşate igienic cu capace de protecţie
verzi: ţevile sunt în conformitate cu normele
privind calitatea apei potabile specifice
fiecărei ţări şi aprobate pentru utilizare în
instalaţii de apă potabilă.

Diametru interior

De neconfundat şi identificabilă rapid
datorită marcajului verde
Ţeava Geberit Mapress 1.4521 poate fi
identificată fără greşeală datorită liniei verzi trasate de-a lungul ei. Pentru protecţie
împotriva impurităţilor şi igienă sporită,
ţeava din oţel inox 1.4521 este livrată pe
şantier protejată cu capace de protecţie
verzi.

Dimensiune

Niciun compromis: aprobată pentru
instalaţii de apă potabilă şi conformă
normelor privind calitatea apei potabile
specifice fiecărei ţări
Cu ţeava Mapress oţel inox 1.4521, nu sunteţi
nevoit să faceţi compromisuri când este
vorba de igienă: aprobarea pentru utilizări
în instalaţii de apă potabilă confirmă calitatea atestată şi sigură a soluţiilor Geberit şi
faptul că ţeava este realizată din material
1.4401 adecvat utilizării în instalaţii de apă
potabilă. Avantajele specifice oţelului inox
se aplică, de asemenea, şi acestei ţevi:
materialul este inerent stabil şi igienic.
Ţeava respectă normele privind calitatea
apei potabile specifice fiecărei ţări şi este
adecvată pentru dezinfectarea chimică.

Utilizare sigură, simplă şi familiară
Ţeava Geberit Mapress 1.4521 se presează
simplu şi sigur cu presfitingurile Mapress.
Aceasta înseamnă că pentru o utilizare
sigură nu sunt necesare unelte şi metode
noi; se menţine nivelul demonstrat de siguranţă al conexiunii prin presare Geberit.

DN

Datorită componentelor aliajului
său, ţeava Geberit Mapress oţel
inox 1.4521 (oţel CrMoTi) reprezintă alternativa economică la
materialele convenţionale utilizate în instalaţiile igienice de apă
potabilă. Ţeava Geberit Mapress
oţel inox 1.4521 este disponibilă
la dimensiuni cuprinse între 12 şi
54 mm.

← Ţevile Geberit Mapress oţel
inox 1.4521: alternativa
economică pentru instalaţiile de apă potabilă.

Unitate

d [mm]

di [mm]

secţ [mm]

10

12

10

1

12

15

13

1

15

18

16

1

20

22

19.6

1.2

25

28

25.6

1.2

32

35

32

1.5

40

42

39

1.5

50

54

51

1.5

↑ Procesarea este rapidă şi sigură, ca de
obicei, datorită siguranţei demonstrate a
conexiunilor prin presare Geberit Mapress.

→ Alternativă economică
→ Calitate în conformitate cu aprobările
specifice fiecărei ţări
→ Respectă normele privind calitatea apei potabile
specifice fiecărei ţări
→ Posibilitatea dezinfectării chimice
→ Posibilitate de îndoire, pentru dimensiuni de
până la 54 mm
→ Procesarea este rapidă şi sigură, ca de obicei.

↑ Ţevile din oţel inox 1.4521 sunt conectate
la presfitinguri Mapress convenţionale.

17

Geberit Mapress oţel carbon.
Siguranţă pentru circuite închise.
→ Variante opţionale de design cu cămaşă PP de
culoare crem sau zincate la exterior
→ 11 dimensiuni cuprinse între 12 şi 108 mm, peste
400 de fitinguri
→ Rezistenţă ridicată la presiune, până la 16 bari

–30 – +120

16

15

18,0 x 1,2

–30 – +120

16

20

22,0 x 1,5

–30 – +120

16

25

28,0 x 1,5

–30 – +120

16

32

35,0 x 1,5

–30 – +120

16

40

42,0 x 1,5

–30 – +120

16

50

54,0 x 1,5

–30 – +120

16

65

76,1 x 2,0

–30 – +120

16

80

88,9 x 2,0

–30 – +120

12

100

108,0 x 2,0

–30 – +120

12
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Mapress
oţel inox

✕

✕

✕

✕

✕

✕

Mepla

✕

✕

Mapress
oţel carbon

✕

Instalaţii industriale

15,0 x 1,2

Apă tratată

12

Apă de ploaie

16

Circuite de apă deschise

–30 – +120

Instalaţii cu vacuum

12,0 x 1,2

Ulei pentru încălzire

10

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕
✕

*

✕

→ Ţevile din oţel carbon cu dimensiuni de până la
54 mm pot fi îndoite
→ Rezistenţă la temperaturi de până la 120 sau
180 °C
→ Procesare economică, fără pericole
→ Certificare VdS pentru dimensiuni de până la
108 mm
→ Sistem compatibil cu Geberit Mepla
şi cu celelalte materiale ale produselor Mapress

↓ Geberit Mapress
oţel carbon
cu cămaşă PP.

Sisteme solare

bar

Compatibilitate a sistemelor, pentru
eficienţă economică optimizată
Sistemul de presare Geberit Mapress asigură un grad ridicat de siguranţă şi eficienţă
economică şi pentru sistemul Mapress oţel
carbon. Dimensiunile ţevilor şi fitingurilor,
de la 12 la 108 mm, şi un număr de peste
400 de fitinguri oferă câte o soluţie pentru

Aer comprimat

Presiune de lucru
admisibilă

°C

Utilizare sigură
Datorită indicatorului de presare de culoare
roşie prezent pe toate fitingurile Geberit
Mapress oţel carbon, conexiunile nepresate
sunt vizibile rapid, încă dinaintea probei
la presiune. Dimensiunea lizibilă oferă un
ghid de orientare rapid. Toate cuplele de
sertizare de pe fitingurile metalice Geberit
prezintă un capac de protecţie. Acesta
protejează fitingul împotriva prafului şi
murdăriei până în momentul presării.

Sisteme de stingere a
incendiilor

Temperatură de lucru
admisibilă

mm

Ţevi Mapress oţel carbon pentru sisteme
de sprinklere, sisteme de aer comprimat
şi sisteme de stingere a incendiilor
Aceste ţevi Mapress oţel carbon sunt
confecţionate din oţel nealiat, zincate la
interior şi la exterior (material nr. 1.0215),
şi sunt adecvate în mod special pentru
sisteme de sprinklere, sisteme de aer
comprimat şi sisteme de stingere a incendiilor.* Combinaţia de materiale oţel/zinc
creează, de asemenea, protecţia catodică
ce previne procesele corozive. Suplimentar
certificării VdS pentru sisteme de sprinklere cu apă, ţevile Geberit Mapress oţel
carbon au primit sigiliul de calitate internaţional recunoscut „APROBAT FM”, ceea ce
confirmă încă o dată adecvarea acestora la
sistemele fixe de stingere a incendiilor cu
apă, precum şi la sistemele de sprinklere
instalate la bordul navelor.

Sprinklere

Dimensiune

Unitate

practic fiecare aplicaţie. Stabilitatea mare
a ţevii necesită doar câteva puncte de
ancorare şi permite distanţe de reazem
mari. Cu fitinguri de adaptare adecvate, conexiunea la Geberit Mepla se poate realiza
rapid, uşor şi sigur, de exemplu în vederea
unui racord la radiator, optimizat din punct
de vedere al costurilor.

Încălzire

DN

Cămăşuite cu material plastic
sau zincate la exterior
Ţevile Mapress oţel carbon realizate din
oţel nealiat (material nr. 1.0034) pot fi livrate

cu sau fără cămăşa din material plastic.
Ţevile îmbrăcate, care sunt disponibile la
diametre cuprinse între 12 şi 54 mm, sunt
protejate la exterior cu un strat de culoare
crem (RAL 9001) din polipropilenă şi sunt
adecvate în mod special montajelor de suprafaţă cu impact vizual discret. Ţevile fără
cămăşa, disponibile la diametre cuprinse
între 12 şi 108 mm, sunt protejate împotriva coroziunii prin placare cu zinc.

Apă potabilă

Alegerea corectă pentru circuite
închise, cum sunt sistemele de
încălzire cu apă, sistemele de
răcire cu apă, sistemele de sprinklere şi reţelele de aer comprimat. Puteţi recunoaşte fitingurile
Geberit Mapress oţel carbon
după indicatorul de presare de
culoare roşie. Asemenea tuturor
sistemelor Geberit Mapress, ţeava Mapress oţel carbon se presează uşor şi sigur. Indicatorul de
presare şi capacul de protecţie
oferă siguranţă suplimentară.

→ Indicatorul de presare identifică conexiunile
nepresate încă dinaintea probei la presiune

**

✕

***

✕

✕

↓ Geberit Mapress
oţel carbon
zincat la exterior.

↓ Ţevi Mapress oţel carbon zincate
la exterior şi la interior, pentru
sisteme de sprinklere, sisteme
de aer comprimat şi sisteme de
stingere a incendiilor.

↓ Fitingurile de adaptare permit
realizarea tranziţiilor compatibile cerinţelor între sistemele
din familia Geberit, de ex. de la
Mapress oţel carbon la Geberit
Mepla: introduceţi, presaţi şi
aţi terminat.

↓ Siguranţă suplimentară datorită indicatorului de presare
roşu şi capacului de protecţie.

✕

* Numai pentru sisteme de stingere a incendiilor, cu apă (apă nepotabilă)
** Aer comprimat uscat
*** Posibil cu măsuri suplimentare de protecţie anticorozivă; numai cu ţeavă din oţel carbon, zincată la exterior
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Geberit Mapress.
Pentru instalaţii solare şi aplicaţii
speciale.

Fitingurile şi ţevile trebuie să
îndeplinească anumite condiţii
obligatorii pentru instalaţiile
solare şi aplicaţiile speciale. Garniturile O-ring speciale şi dimensiunile disponibile ale ţevilor fac
din sistemele de presare Geberit
Mapress o alegere bună pentru
aplicaţiile speciale.

→ Utilizare fără pericol de incendiu
→ Pot fi deosebite cu uşurinţă de alte sisteme
datorită marcajului şi capacului de protecţie
galbene

Circuit sigur pentru aplicaţii solare
Ţevile utilizate pentru sisteme solare
trebuie să fie adecvate agenţilor solari
speciali, mai ales agenţilor termici lichizi
predominant utilizaţi Antifrogen® şi Ty
focor®. În plus, instalaţiile solare trebuie
să suporte temperaturi de până la 180 °C.
Mapress oţel inox îndeplinesc toate ce
rinţele pentru instalaţii solare. Pe durata
procesării, garnitura neagră convenţională
din presfiting este înlocuită cu garnitura
verde pentru aplicaţii solare.
Etanşeizări sigure pentru aplicaţii speciale
Pentru aplicaţii speciale, se utilizează o
garnitură roşie din FPM în locul celei negre.
Este adecvat, de exemplu, pentru diverse
tipuri de instalaţii cu ulei sau sisteme uscate
de stingere a incendiilor.
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→ Aprobări pentru instalaţii solare şi aplicaţii
speciale

→ Garnituri diferite pentru
aplicaţii speciale.
Disponibile ca accesorii.

Denumire

FPM verde

FPM roşu

Temperaturi de lucru [°C]

–30 – +180

–10 – +180

Aplicaţii

Sisteme solare

Ulei pentru încălzire
Aer comprimat (cu ulei)
Ulei lubrifiant
Ulei de tăiere
Apă emulsionată
Lubrifianţi de răcire
Spumă de stingere a incendiilor
Sisteme de stingere a incendiilor
(uscate)

Presiune maximă [bar]

16

16
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Unelte de presare Geberit.
Avansarea rapidă a lucrărilor
cu ajutorul electrohidraulicii.

→ Unelte de presare pentru toate dimensiunile de ţevi
→ Unelte de presare uşor de utilizat pentru aplicaţii
simple
→ Unelte electrohidraulice cu eficienţă ridicată pentru
lucru economic şi rapid

Datorită bateriilor litiu-ion, uneltele de
presare nu trebuie depuse în staţia de
încărcare atât de frecvent.

Unelte de presare uşor de mânuit pentru
şantiere de mică amploare şi utilizare
ocazională.

Lucrările pe şantier trebuie să avanseze rapid şi sigur, în vederea obţinerii unei eficienţe economice ridicate. Uneltele de presare Geberit
vă oferă o greutate redusă şi tehnologie de înaltă performanţă pentru
presarea tuturor fitingurilor sistemelor Geberit.
Unelte de presare pentru toate dimensiunile de ţevi
Gama se extinde de la unelte de presare
uşor de mânuit pentru şantiere de mică
amploare la unelte electrohidraulice pentru
avansarea rapidă a lucrărilor şi lucru fără
efort. Aceasta include fălcile de presare şi
colierele de presare corespunzătoare.
Lucru rapid, fără efort
Tehnologia de presare electrohidraulică
este mai avantajoasă decât tehnologia
convenţională de presare electromecanică.
Pe de o parte, dispozitivele sunt deosebit
de mici, uşoare şi simplu de mânuit. Pe de
altă parte, această tehnologie permite o
viteză de presare mai mare şi, astfel, avansarea mai rapidă a lucrărilor. Acest lucru măreşte eficienţa economică a şantierului dvs.
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Tehnologie de ultimă generaţie a bateriilor şi „jurnal de utilizare”
Uneltele Geberit EFP 202, ECO 202 şi
ACO 202 sunt acţionate electrohidraulic,
iar ACO 202 este, în plus, echipată cu
tehnologia de ultimă generaţie a bateriilor litiu-ion. Ca rezultat al duratei mari de
viaţă a bateriei şi al duratelor reduse de
încărcare, dispozitivele nu trebuie puse la
încărcat atât de frecvent, iar atunci când
sunt încărcate durata de încărcare este
mai scurtă, astfel încât survin comparativ
mai puţine întreruperi în activitate. Un mâner din cauciuc subţire şi aderent asigură
manevrarea sigură şi ergonomică. Geberit
ECO 202 şi ACO 202 sunt echipate cu un
„jurnal de utilizare” electronic, cu funcţie
de diagnosticare, ce numără operaţiunile de presare şi după aprox. 40.000 de
operaţiuni de presare indică faptul că este
necesară inspecţia de service.
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Know-How instalat
Fiabil şi inovator – în avangarda
tehnologiei de peste 125 de ani.

Geberit – marca puternică pentru soluţii în domeniul instalaţiilor sanitare. Inovaţia, cunoştinţele
tehnice şi sistemele integrate fac parte din evoluţia
noastră de succes, alături de ingineri, instalatori,
operatori şi utilizatori de instalaţii sanitare, de mai
bine de 125 de ani. Suplimentar, centrele noastre
de instruire din întreaga lume oferă anual pregătire
de bază şi avansată unui număr de peste 10.000 de
specialişti în domeniul instalaţiilor sanitare.
În tot ceea ce facem există Know-How instalat.

Geberit oferă soluţii sanitare
complete de la o singură sursă,
toate sistemele şi componentele
fiind perfect coordonate pentru
a putea funcţiona împreună. Soluţiile inovatoare reduc costurile
de proiectare, de material şi de
funcţionare, precum şi munca
de instalare, oferind siguranţă
suplimentară, posibilitatea mai
multor soluţii şi eficienţă economică sporită.

1 Sisteme de instalaţii Geberit
Sistemele de susţinere, elementele de
instalare şi sistemele de căptuşire a pereţilor se combină în interiorul pereţilor unei
băi până la nivelul suprafeţei placabile.
Indiferent dacă este vorba de un perete de
cărămidă sau de un perete din gips-carton,
de o instalaţie în faţa peretelui sau de o
instalaţie în interiorul peretelui: cu Geberit
GIS şi Duofix, Geberit Kombifix şi Geberit
Sanbloc, veţi găsi soluţia perfectă pentru
fiecare aplicaţie sanitară.

2 Sisteme de alimentare Geberit
Sistemele de presare Geberit Mapress şi
Mepla, împreună cu o gamă de materiale,
dimensiuni şi fitinguri optim coordonate
permit instalarea rapidă, uşoară, sigură
şi economică a sistemelor de alimentare
casnice şi industriale. Bineînţeles, uneltele
de presare necesare fac parte din sistem.

3 Canalizări menajere Geberit
Sistemul de drenare fonoabsorbant şi
care asigură economie de spaţiu Geberit
Silent-db20 pentru drenarea clădirilor în
construcţiile de apartamente, ţevile Geberit
HDPE pentru drenuri îngropate şi pentru
utilizare în drenarea industrială şi de laborator, precum şi sistemul de drenare sifonic
pentru acoperişuri Geberit Pluvia pot fi
combinate pentru a crea soluţii de canalizare complete.
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Sustenabili.
De la producţie la produs şi
apoi la reciclare.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi:

→ www.geberit.ro

/Mepla
/Mapress

Apa este viaţă. Din acest motiv,
în calitate de producători de sisteme şi produse sanitare, facem
tot ceea ce este posibil pentru a
utiliza cu grijă resursele naturale
şi a contribui astfel la protejarea
mediului.
Aceasta începe cu activitatea de cercetare
şi de dezvoltare a produselor noastre şi se
extinde până la utilizarea zilnică şi la reciclarea responsabilă. Produsele Geberit
sunt durabile şi eficiente din punct de vedere
ecologic. Ele contribuie semnificativ la
diminuarea consumului de apă. Cu ocazia
Forumului Economic Mondial (WEF)
desfăşurat la Davos, în Elveţia, am fost
desemnaţi drept cea mai sustenabilă companie din Elveţia. În clasamentul mondial,
Geberit ocupă locul 10.

Problema sustenabilităţii devine din ce în
ce mai importantă – în domeniul sanitar de
asemenea. Este nevoie de soluţii noi. Un
exemplu de astfel de soluţii îl constituie
ţevile Mepla, din material compozit realizat
pe bază de aluminiu şi plastic de înaltă
calitate. Procesul de fabricaţie robust şi
eficient din punct de vedere ecologic
reprezintă prioritatea maximă: apa uzată
este reciclată în întregime utilizându-se un
filtru special. Ca rezultat, consumul de apă
pe metru de ţeavă a putut fi redus cu 60%
iar consumul de energie cu 25%. Avantajele
dvs., în calitate de instalator, sunt evidente:
beneficiaţi de soluţii rezistente şi cu durată
mare de viaţă, care pot fi pozate rapid şi
uşor. În acelaşi timp, vă aduceţi contribuţia
pe termen lung la protejarea mediului utilizând materiale realizate cu economie de
resurse.

Consum de apă
în timpul producţiei
în litri pe metru de ţeavă Mepla
4

4.13

3
2
1
0.56

0
înainte

după

Consum de energie
în timpul producţiei
în Wh pe metru de ţeavă Mepla
400

419.3

300
200
166.3

100
0
înainte
26

după

