
Viega Temponox

A fűtési- és hűtési csőrendszerek 
új mércéje



 A VIEGA TEMPONOX ELŐNYEI

■ Gazdaságos és kiváló minőségű nemesacél komplett rendszer
■ Hatékony megoldás zárt fűtési- és hűtési rendszerek számára
■ A barna jelölés a présidomokon és a csövön teljes mértékben kizárja 

a felcserélés veszélyét
■ Megbízható védelem a külső korrózió ellen
■ Tökéletesen összehangolt rendszerkomponensek 15-től 108 mm-ig
■ Nagyfokú biztonság a bevált Viega SC-Conturnak köszönhetően, mely 

a préseletlen kötést nyomáspróba során kimutatja
■ A TÜV Rheinland által bevizsgált préskötés
■ Átfogó tűzvédelmi megoldások a nulla távolsághoz födémátvezetésben

Viega Temponox

KORRÓZIÓMENTES FŰTÉS 
ÉS HŰTÉS RENDSZEREZETTEN
Ha különböző rendszerek legjobb tulajdonságait egyesítjük, optimális megoldás jön létre. Mint a Viega Temponox nemesacél 
rendszer. A korrózióálló minőség és a gazdaságos hatékonyság tökéletes szimbiózisát kínálja, hogy a zárt fűtési- és hűtési 
rendszerekkel szembeni különféle követelményeket egy új rendszerben egységesen és megbízhatóan teljesítse. Természetesen
a Viega jól ismert préstechnikájával.
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Ivó- és frissvizes alkalmazásokra nem engedélyezett.  
A jelölésnek köszönhetően egyértelműen látható.

Megbízható és hatékony tömörség-ellenőr-
zés az SC-Conturnak köszönhetően.

Egyszerűség, mint döntő sajátosság
A bevált préskötés-technikának köszön-
hetően a Viega Temponox a telepítések 
elvégzését különösen hatékonnyá, biz-
tonságossá és villámgyorssá teszi.  
A Viega SC-Contur gondoskodik arról, 
hogy a véletlen préseletlenül maradt 
csatlakozási helyek láthatók legyenek, 
és a teljes rendszert központi tömörség- 
ellenőrzéssel lehessen ellenőrizni. Az 
időigényes szemrevételezés elmarad,  
a munkaráfordítás, valamint a kockázat  
a minimumra csökken.

Egy termékválaszték számos  
alkalmazási területtel
A rendkívül sokféle terméknek köszön-
hetően a  Temponox kiválóan használ-
ható zárt fűtési- és hűtési rendszerek-
hez. A rendszer egyedi komponensei 
számos változatban, valamint 15 és 
108 mm közötti csőátmérővel kaphatók, 
hogy az egyedi igényeket pontosan ki 
tudják elégíteni. Az első pillantásra biz-
tonságos kezelés érdekében minden 
cső és présidom barna színjelöléssel 
van ellátva, tisztán látható „Ivóvízhez 
nem használható“ megjegyzéssel.  
Az összekötő idomok további megkülön-
böztetése érdekében kiegészítő jelzést 
helyeztünk el a préscsatlakozásoknál.

Nemesacél teljesen új formában  
bevetve
Az egységes és mindenekelőtt hatékony 
fűtési és hűtési megoldáshoz az opti-
mális anyagválasztás döntő jelentőségű. 
A Viega Temponox rendszer teljes egé-
szében nemesacélból áll, és így megbíz-
ható védelmet biztosít a külső korrózió 
ellen. Még akkor sincs szükség további 
költséges védőintézkedésekre, ha a  
hűtési rendszerben esetleg kondenzvíz 
képződne. Az 1.4520 nemesacél cső  
ideális hűtési és fűtési tulajdonságaira 
alapozva az ismert Industrial Pipe teljes 
mértékben integrálásra kerül az új  
nemesacél rendszerbe, és innentől  
a Temponox-cső nevet viseli. 

A Viega rendszerek nagy pozitívuma
A Temponox rendszerrel a Viega ismét 
irányt mutat az épületgépészeti rendsze-
rek megreformálására. Piaci előnyünk 
abból áll, hogy egy kézből tudjuk kínálni  
a különböző feladatokhoz alkalmazható 
számos anyag- és rendszermegoldást. 
A termékeinkre jellemző „Made in  
Germany“ minőség és a folyamatos  
innováció. A Viega termékeit bármikor 
gyorsan és megbízhatóan szállítjuk  
ki saját logisztikai központunkból. Ügy-
feleink egyenlő félként értékelik a hoz-
záértést és a korrekt szolgáltatást a  
tanácsadástól a gyakorlati alkalmazásig. 
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Viega Kereskedelmi Kft.
1024 Budapest  
Lövőház utca 30.  
Magyarország

Telefon +36 1 700 1295

info@viega.hu  
viega.hu
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