
I.V.A.R. S.p.A.

FITINGURI 
IVAR
Fitinguri pentru teava multistrat

MULTIPRESS



 Diametre de la 16 la 63 mm (P•M•P until 32/3)

 Profile sertizare 

BE/B* - F - R/H** - TH - U

* BE (Rothenberger) / B (Rems)
** R (Rothenberger) / H (Rems)

FITINGURI SERTIZARE

M•P P•M•P PLASTIC•MULTI•PRESSMULTI•PRESS

Avis Technique 14/15-2114 publié le 17/12/2015
Avis Technique 14/15-2093*01 publié le 07/09/2015

M•P (corp alama) 
M•P (corp alama)

 P•M•P (corp PPSU) 
P•M•P figures (PPSU body)

 Gama larga de teava multistrat 

Multi ∙Press este noul sistem de racordare prin sertizare multi-profil disponibil intr-o 
gama completa, pentru teava cu diametrul de la 16/2 pana la 63/4.5. 
Dezvoltat, testat si garantat sa poata fi folosit cu 5 profile de presare diferite B, TH, H, 
F si U, pentru teava multistrat sau PEX si pentru sisteme de incalzire si sanitare. 
Sistemul de presare Multi∙Press garanteaza utilizatorului versatilitate maxima si 
flexibilitate datorita configuratiilor variate disponibile.
I.V.A.R. S.p.A. garanteaza ca fitingurile sunt testate in propriile laboratoare pentru 
diferite dimensiuni pentru cele 5 profile indicate. Sunt aprobate urmatoarele 
dimensiuni 16/2 – 20/2 – 20/2.5 (doar pentru profilele H)- 26/3 (sau 25/2.5 doar 
pentru profilele U), 32/3 pentru profilele H - TH - U - F si 40/3,5 pentru profilele H –
U pe baza caietului de lucru DVGW W-534 “Fitinguri, conectori si racorduri pentru 
teava folosite la instalatiile de apa potabila.” Certificarea sistemului DW-8501BT0427.

Sistemul MULTI•PRESS este de asemenea certificat : CSTBat pentru 
dimensiunile 16/2 – 20/2 – 26/3 – 32/3 cu prindere TH cum este descris in AVIS 
TECHNIQUE  nr.14/10-1595.

 WRAS pentru dimensiunile 16/2 – 20/2 – 26/3 – 32/3 cu prindere TH (nr. certificat 
1103026)
WRAS pentru dimensiunile 16/2 – 20/2 – 25/2,5 – 32/3 cu prindere U (nr. certificat 
1103026)



DATE TEHNICE

CCaracteristicile tehnice a gamei Multi∙Press 
sunt:
• Dezvoltata, testata si garantata sa poata fi 
folosit cu 5 profile presare diferite: B, TH, H, F, 
U.
• Posibilitatea de a verifica pozitia corecta a tevi 
prin locasul de pe inelul portocaliu.
• Doua o-ring-uri pentru o mai buna etansare .
• O gama larga de configurati de la diametru 16 
mm la 63 mm.
• Temperatura maxima de utilizare 120°C in 
continuu.
• Presiune maxima 10 bari.
• Profil fiting dintat pentru rezistenta maxima.
• Conexiune manson racord sistem anti-
scurgere/ sistem cu manson de presa - etansare 
completa.
• Corp alama CW602N aliaj anti dezincare
• Doua o-ring-uri din peroxid EPDM certificat 
pentru uz alimenatar care permite utilizarea 
racordurilor Multi∙Press pentru apa potabila.
• Furtun din otel inoxidabil AISI 304 
solubilizat. 

INSTALAREA PRESS-FITINGURILOR
Taierea
Taiati teava multistrat folosind o foarfeca speciala care nu striveste teava si asigurati-va ca taietura este perpendiculara
axului tubului. Utilizati foarfece speciale, tip: AR 11 sau AR12 sau AR13 ori AR 14.
Calibrare si frezare
Folositi articolul AR 01 pentru tevi cu diametru de 16/2, 20/2, 26/3, 32/3, articolul AR 02 pentru tevi cu diametru de 40/3,5
articolul AR 03 pentru tevi cu diametru de 50/4 si articolul AR 04 pentru tevi cu diametru de 63/4,5 pentru a calibra si
freza teava taiata: aceasta operatiune ajuta la stabilirea diametrului intern corect al tevi si previne miscarea garniturii
o-ring -ului din locasul sau cand este introdusa teava. Daca atunci cand se intoduce fitingul se opune o rezistenta este datorita faptului 
ca frezarea si calibrarea nu au fost facute corect. In acest caz nu fortati. Se va repeta operatiunea de calibrare
si frezare si se va lubrifia cu apa sau lubrifiant pe baza de silicon. Partile din cauciuc nu trebuie lubrifiate niciodata
cu ulei mineral sau grasime; amestecul de EPDM este compatibil doar cu lubrifianti pe baza de silicon.
Executati calibrarea si frezarea tevi cu articolul AR 01: pentru tevi cu diametrul de 16/2, 18/2, 20/2, 26/3, si 32/3 utilizati
codul 500406,codul 500407 pentru tevile cu diametrul 40/3,5, codul 500408 pentru tevile cu diametrul 50/4, codul
500409 pentru tevile cu diametrul de 63/4,5 sau kit-ul complet de calibrare AR 02 (cod 501797)
Inserarea racordului
Introduceti fitingul in teava pana la punctul de oprire. Adancimea corecta este vizibila prin orificiul corespunzator de pe
inelul de plastic portocaliu (vezi fig. 1).
Presa electrica
Operatiunea de presare este facuta cu presa electrica articolul AR 14, presa cu baterie AR 15
si presa manuala AR 16
Cleme
Gama contine un set special de cleme de otel cu un profil de presare specific: AR 10B, AR 10F, AR 10H, AR 10TH, AR 10U.
Fitingul Multi∙Press este garantat pentru utilizarea clemelor B, H TH, F si U.
Presarea
Când clema este montat şi fixat în presă corect, deschideti presa si inserati fitingul, asigurati-va ca gulerul inelului din
plastic este inserat in canelura interna pentru cleme cu profile B si TH cum se vede in desen sau asigurati-va ca prinderile
de pe cleme se inchid pe inelul de plastic in cazul clemelor F, H si U. Apoi folositi presa. Pozitionarea corecta a tevei pe
fiting si a fitingului pe cleme este esentiala pentru functionarea corecta a sistemului. Pentru folosirea corecta a presei,
consultati instructiunile de folosire.
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