
                                                                         

 

SISTEMA PRESS 

Sistem universal de presare prin sertizare, fara O-ringuri 

 

Sistemul nostru nu foloseste O-ringuri, astfel incat: 

 Se evita problemele de scurgeri, care pot fi cauzate de afectarea O-ringurilor in momentul in 

care se introduc fitingurile in teava 

 Se evita problemele de scurgeri care pot aparea datorita imbatranirii O-ringurilor 

 Permit o circulatie mai buna a apei din instalatie, comparativ cu alte fitinguri cu O-ringuri, 

datorita diamentrului interior superior al fitingurilor noastre 

Sistemul nostru de fitinguri a fost folosit cu succes timp indelungat, impreuna cu tevile PE-Xa de 

diametre 16x1,8, 20x1,9, 25x2,3 si 32x2,9. 

Pe parcursul ultimilor ani, incepand cu anul 2013, s-au facut nenumarate teste pentru folosirea 

acestui tip de fitinguri impreuna cu teava “Sistema” Pex-Al-Pex. Conform acestor teste, fitingurile 

noastre, care initial au fost folosite doar pentru teava PE-Xa cu diametrele 16x1,8, 20x1,9, 25x2,3 si 

32x2,9, pot fi folosite fara probleme si impreuna cu teava noastra Pex-Al-Pex, pentru urmatoarele 

dimensiuni: 

 

Fitingurile prin sertizare “Sistema” sunt valabile pentru: 

Teava “Sistema” PE-Xa Teava “Sistema” Pex-Al-Pex 

16x1,8 si 16x2,0 16x2,0 

20x1,9 si 20x2,0 20x2,0 

25x2,3 26x3,0 

32x2,9 32x3,0 

  

Sistema nu ofera garantie pentru utilizarea fitingurilor cu alte tipuri si branduri de teava. 

Fitingurile “Sistema” prin sertizare au trecut toate testele de probe cu tevile PE-Xa si Pex-Al-Pex 

“Sistema”. Intrucat alte tevi care au teoretic aceleasi dimensiuni (ex: 16x2,0) pot avea diferite 

structuri (grosime si strat de aluminiu) si tolerante, compatibilitatea fitingurilor Sistema cu alte tevi 

Pex-Al-Pex trebuie testate in prealabil. 

 

 

 



 

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ CU TEAVA PEX-AL-PEX 

 

1. 

 

Taiati teava cat mai curat si cat mai perpendicular pe axa 
posibil. Daca teava este livrata la rola indreptati-o cat mai 
mult posibil 

2. 

 

Separati inelul de otel inox de corpul fitingului. Lasati 
inelul de plastic (de culoare alba sau neagra) pe corpul 
fitingului 

3. 

 

Introduceti inelul de otel inox pe teava pana ajunge la 
capat, astfel incat teava sa se poata observa prin orificiul 
de vizitare de pe inel. 

4. 

 

Folositi expandorul special pentru aceasta aplicatie si 
expandati teava pana cand simtiti ca inelul din otel inox 
opune rezistenta. Nu aplicati o forta excesiva deorece 
aceasta poate cauza largirea inelului. 

5. 

 

Daca expandorul ramane blocat in teava, il puteti scoate 
miscand manerul fix cate putin, exact cum vedeti in figura 
alaturata. 



6. 

 
CORECT 

 

 
INCORECT 

 

Introduceti fitingul pana la capat. Teava trebuie sa se vada 
prin orificiile de vizitare de pe inel. 
 
 
 
 
 
Capatul inelului din otel inox trebuie sa ajunga pana inelul 
de plastic de pe fiting (de culoare alba sau neagra). Nu 
lasati mai mult de 1,5 mm intre cele doua inele.  
 
 

7. 

 

Presati cu falci U sau TH 

 

 

In functie de tolerante, grosimea peretelui tevii, temperatura ambientala si puterea instalatorului, 

exista posibilitatea ca aceasta metoda de asamblare sa fie necesara si pentru tevile PE-Xa cu 

diametrele 16x2,0 si 20x2,0. 

 

 

 

 

 


