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Bravopress® jest systemem złączek z
technopolimeru (PPSU), tworzywa sztucznego
charakteryzującego się wyjątkową odpornością
mechaniczną i wysoką odpornością na korozję.
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Złączki Bravopress® mogą być używane z rurami
wielowarstwowymi Pexal® i Mixal® i mogą być
stosowane do budowy sieci wodnych, instalacji
grzewczych i chłodniczych oraz przemysłowych.

MADE IN ITALY

ZALETY
BRAVOPRESS®
• Całkowity brak utleniania i korozji.
• Kompatybilność z wieloma profilami
zaciskowymi (H, TH, U, C, VAL).
• Atest higieniczny do transportu wody pitnej.
• Odporność chemiczna na najpopularniejsze
substancje rozpuszczone w wodzie.
• Zakres średnic od 16 do 63 mm.
• Bardzo lekki.
• Wysoka odporność na bakterie legionella przy
dezynfekcji termicznej lub podchlorynem.

Polyphenylsulfon
Polyphenylsufon (PPSU) jest techno polimerem,
który zapewnia doskonałą wytrzymałość
mechaniczną, stosowany przede wszystkim
w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym oraz
medycznym, a który w ostatnich latach, jest
szeroko stosowany w przemyśle hydraulicznym.
Materiał ten wyróżnia się doskonałą odpornością
mechaniczną, nawet w wysokich temperaturach i
jest odporny na główne związki chemiczne.
Właściwości mechaniczne, takie jak
wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości
i odporności na starzenie się są znacznie lepsze
niż w przypadku zwykłych polimerów.

• System widocznego wycieku podczas
testowania instalacji w przypadku niepełnego
zaprasowania złączki w zakresie średnic od 16 mm
do 32 mm (dla prób ciśnieniowych szczelności
między 0,5 i 2 bar).
• Większa kontrola wsuwania rury do złączki
dzięki przezroczystemu pierścieniowi i otworom w
tulei zaciskowej.

Linia złączek Bravopress® łączy wyjątkowe
właściwości mechaniczne polifenylosulfonu z
zaletami połączenia za pomocą tulei stalowej.
Jak w przypadku mosiężnych złączek
zaprasowywanych, Bravopress® został
zaprojektowany, aby skrócić czas instalacji,
stosując przenośną zaciskarkę wyposażoną w
szczęki zaciskowe.
Złączka wyposażona w dwa O-ringi,
charakteryzuje się specjalnym profilem, który w
przypadku nieprawidłowego zaciśnięcia kształtki,
umożliwia natychmiastową identyfikację wycieku
poprzez widoczne kapanie podczas próby
ciśnieniowej systemu.
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System widocznego wycieku

Profil szczęki H, U

Profil szczęki TH
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