
   OBLAST POUŽITÍ

   VÝHODY e-PRESS systému: 
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Vodoinstalace a topení Rozvody pitné vody Solární 
systémy Průmyslová média – zkontrolujte tabulku 
použitelných médií na předposlední straně tohoto katalogu

Lisovací fitinky Eurotis je možné instalovat do konstrukcí 
budov (např. do betonu, pod omítku atd.)

Patentovaný systém
Pro vytvoření spoje není potřeba žádné svařování 

a šroubování. Trubky mohou být tvarovány rukama s malým 
poloměrem ohybu 

Lisovací systém má vysokou teplotní a antikorozní 
odolnost, vynikající charakteristiky průtoků a zaručenou 
dlouhodobou těsnost

Systém je velmi jednoduchý a bezpečný. Minimalizuje 
faktor lidské chyby, protože kvalita provedení závisí téměř 
výhradně na lisovacím zařízení 

Všechny výše uvedené důvody podstatně snižují 
čas instalace 

Řízená deformace fitinku a trubky, která byla generována 
kompresí čelistí, zajistí nezbytnou mechanickou pevnost 
spoje a chrání před otáčením a vysunutím spojených částí. 
Hydraulická těsnost je zajištěna kompresí těsnění EPDM 
mezi fitinkem a vnějším povrchem trubky.

l

l
l

l

l

l

l

e – P R E S S S Y S T É M

Patentovaný systém 
lisovaných tvarovek 
pro nerezové 
trubky Eurotis TFA

 Vytvořte si sami trubky požadované délky a tvaru. 
Lisované spoje můžete zaomítat, nebo zabetonovat do stavebních konstrukcí 

e – PRESS systém
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    SYSTÉM TVOŘÍ:
l
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Ohebné zvlněné nerezové trubky
Mosazné e-PRESS fitinky s vnitřním syntetickým gumo-

vým těsněním EPDM-PEMAX vhodným pro instalace pitné 
vody, páry, topných a solárních systémů 

Lisovací čelisti s profilem lisování E speciálně vyvinuté 
firmou EUROTIS. Tyto čelisti zajišťují vynikající těsnost 
lisovaného spoje 

Lisovací nástroj – radiální lisy Rems, Rothenberger, 
Ridgid, Viega, Virax apod. standardní velikosti (nelze použít 
pro lisy velikosti Mini, Compact apod.)

Připravujeme rozšíření e-PRESS systému 
pro trubky DN 12 a DN 25. Systém bude doplněný 
také o systém lisovacích fitinků pro plynové trubky 

Eurotis TFG DN12, DN 15, DN 20 a DN 25 
(aktuálně probíhají zkoušky 

v německé zkušebně DVGW).
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LISOVANÉ F IT INKY PRO NEREZOVÝ SYSTÉM

e-PRESS Eurotis čelisti „E“
 
Objed. č.    Kód                          

        A06-0001-05153
        A06-0001-05154      

Rozměr      Balení     
54 152       DN 15        1 ks       
54 153 DN 20        1 ks          

Netto cena Kč/ks
         3 600,-

      3 600,- 

e-PRESS fitink mosaz  závitvnější
 
Objed. č.    Kód                          

        A03-0005-05188
        A03-0005-05190      

Rozměr      Závit        Balení     
54 172       DN 15        R 3/4"      5 ks       
54 173 DN 20        R 1"         5 ks          

Cena Kč/ks
      249,-

   314,- 

e-PRESS fitink mosaz závitvnitřní 
 
Objed. č.    Kód                          

        A03-0005-05189
        A03-0005-05191      

Rozměr      Závit        Balení     
54 182       DN 15       G 3/4"       5 ks       
54 183 DN 20       G 1"          5 ks          

Cena Kč/ks
      275,-

   371,- 

   Varování!  
l Lisovací proces musí být vždy prováděn výhradně s čelistmi E. Vizuální kontrola čelistí 

musí být prováděna pravidelně l Lisovací čelisti E musí být používány jen na radiálním lisu v perfektním stavu, 
který je pravidelně kontrolován (viz manuál dodavatele lisovacího zařízení).  

Změřte požadovanou délku trubky 
které budou zasunuty 

do fitinku 
a přidejte 5 vlnek, 

(u dvou konců je tedy potřeba 
přidat 10 vlnek).

Označte 6 vlnek od konce trubky 
(např. Centrofixem) tak, abyste měli jistotu, 
že jste skutečně vsunuli do e-PRESS fitinku 

všech 5 požadovaných vlnek.

Před instalací se ujistěte, že těsnění 
ve fitinku není poškozené, shrnuté nebo 

špinavé. Vložte trubku do koncovky podélně 
a lehce otáčejte, dokud do koncovky 

nevsunete všech 5 vlnek trubky. 

Instalujte čelisti E do radiálního lisu dle 
instrukcí dodavatele lisu. Manuálně čelisti 

rozevřete a vložte fitinku s trubkou do 
čelistí tak, aby se konec fitinku opíral 

o doraz čelistí. 

Zalisujte koncovku dle instrukcí výrobce 
lisu. Automatická regulace lisovacího 

nástroje zajistí řádnou kompresi fitinku. 

Uřežte trubku řezákem EUROTIS 
mezi dvěma vlnkami. Ujistěte se, 

zda na konci uřezané trubky nejsou žádné 
otřepy a řez je hladký.
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Objed. č.    Kód                         
       A03-0005-05544 
       A03-0005-05543     

Rozměr         Závit     Balení      
54 202     DN 15/DN 15                            
54 203 DN 20/DN 20                                

Cena Kč/ks
    

  

e-PRESS fitink mosaz – spojka pro spojení trubek  
 Eurotis stejné dimenze

Připravujeme 

v průběhu r. 2017

e-PRESS fitink mosaz s převlečnou maticí
 
Objed. č.    Kód                          

       A03-0005-05542
       A03-0005-05541      

Rozměr      Závit        Balení     
54 192       DN 15        G 3/4"        
54 193 DN 20        G 1"           

Cena Kč/ks

 Připravujeme 

v průběhu r. 2017

Návod k montáži – postup zhotovení nerozebiratelného spoje

Lisované fitinky splňují požadavky § 9 Vyhlášky č. 409/2005 Sb. 
pro výrobu výrobků z kovových materiálů přicházejících do přímého styku 

s pitnou vodou dle protokolu SZÚ Brno č. 39-12817/1   

Před zalisováním

Po zalisování
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