
<A> Press Inox 304 
15 do 108 mm

Łączniki zaprasowywane  
ze stali nierdzewnej.



Łączniki zaprasowywane <A> Press Inox 304  
są produkowane z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej typu 1.4301 (AISI 304). Łączniki 
po zaprasowaniu tworzą trwałe, szczelne 
połączenia, które zapewniają  bezpieczne 
użytkowanie instalacji.

Nie ma potrzeby posiadania pozwolenia na 
prace z otwartym ogniem oraz żadnych  
urządzeń i materiałów do lutowania, wystarczy 
tylko zaciskarka ze szczękami o profilu M.





Parametry pracy 
Maksymalne ciśnienie pracy 16 bar.

Ciśnienie próbne: 1,5 x ciśnienie pracy,  maksymalnie do 24 bar. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ibpgroup.com.pl.

Zastosowanie 
• Wodne instalacje grzewcze

• Instalacje wody deszczowej

• Instalacje klimatyzacyjne
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ibpgroup.com.pl lub  

w broszurze technicznej.

W przypadku zastosowań wykraczających poza powyższe parametry 
pracy prosimy o kontakt pod adresem Technicalpl@ibpgroup.com.

Certyfikaty 

<A> Press Inox 304 

Polska ITB

Narzędzia
Łączniki <A> Press Inox 304 są montowane za pomocą zaciskarki 
z kompatybilną szczęką zaciskową o profilu M. Rozmiar szczęk jest 
dostosowany do rozmiaru montowanych łączników. Kiedy siła jest 
wywierana przez zaciskarkę, szczęka zamyka się tworząc trwałe i 
szczelne połączenie. Zatwierdzoną listę zaciskarek i szczęk można 
znaleźć w broszurze technicznej lub na stronie www.ibpgroup.com.pl



Cechy i zalety 
• Odpowiednie dla wodnych instalacji grzewczych, instalacji 

odprowadzenia wody deszczowej oraz instalacji klimatyzacyjnych.

• Łatwe i szybkie w montażu.

• Trwałe, bezpłomieniowe połączenie – nie jest wymagane pozwolenie 
przeciwpożarowe.

• Opatentowany wskaźnik  “wyciek przed zaprasowaniem” pozwala 
zidentyfikować niezaprasowane połączenie.

• Maksymalna temperatura pracy ciągłej 110°C.

• Łączniki <A> Press Inox zawierają O-ring EPDM, który jest zgodny  
z obowiązującymi normami.

• Łączniki przetestowane i zatwierdzone przez krajowe  
i międzynarodowe organy normalizacyjne.

• Dostępne rozmiary od 15 do 108 mm. 

• Nadają się do stosowania z rurami ze stali nierdzewnej zgodnych  
z normą PN-EN 10312 część 1 i 2.

• Kompatybilne do powszechnie dostępnych narzędzi*.
* Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ibpgroup.com.pl

Wyciek przed zaprasowaniem
Łączniki  <A> Press Inox korzystają z opatentowanej technologii 
O-ringów „wyciek przed zaprasowaniem” (15 do 54 mm), która 
wskazuje, że złącze nie zostało zaprasowane. O-ring zawiera dwa 
przewężenia (ścieżki wodne), które umożliwiają przepływ wody  
i powodują zauważalny wyciek, gdy system jest testowany pod  
niskim ciśnieniem (od 0,1 do 6,0 bar).

Przewężenia



PS24001 
Łuk 90°                 
jednokielichowy 

PS24002 
Łuk 90°           
dwukielichowy 

PS24002G 
Łuk 90° 
z ruchomą nakrętką

PS24040 
Łuk 45°               
jednokielichowy

PS24041 
Łuk 45°             
dwukielichowy

PS24085 
Obejście pełne 
dwukielichowe

PS24090G 
Kolano 90°  GW

PS24092G 
Kolano 90°  GZ 

PS24292 
Korek nyplowy

PS24130 
Trójnik

PS24130 
Trójnik                  
redukcyjny

PS24130G 
Trójnik GW

PS24133G 
Trójnik  GZ

PS24230B 
Kołnierz         
PN16

PS24355 
Łącznik z             
ruchomą 
nakrętką

PS24243 
Łącznik                  
redukcyjny

PS24243G 
Łącznik prosty   
GZ

PS24270 
Mufa

PS24270G 
Łącznik prosty 
GW

PS24275 
Mufa przesuwna

PS24301 
Kapa

PS24340G 
Śrubunek  GW

PS24341G 
Śrubunek  GZ

PS24471G 
Kolano z łapami

MPABP-
SOIL100ML  
Silikon

<A> Press Inox 
rura

Asortyment łączników



Instrukcja montażu

1 2

3 4

5 6

Film instruktażowy  
z montażu jest dostępny  

na kanale youtube.

Cięcie rury 

Zaznaczenie głębokości 
włożenia rury  

Zaprasowanie

Gratowanie zewnętrznej  
i wewnętrznej średnicy rury

Sprawdzenie łącznika 

Zaznaczenie wykonanego 
połączenia 



IBP Instalfittings Sp. z o.o.  
Ul. S. Zwierzchowskiego 29   61-249 Poznań

Sprzedaż i Marketing,  ul. Za Motelem 2A  62-080 Tarnowo Podgórne / Sady 
Tel: +48  61 660 96 40-46,  Fax: +46 61 660 96 38 
Email: technicalpl@ibpgroup.com, Strona internetowa: www.ibpgroup.com.pl

Treść tej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. Obowiązkiem użytkownika jest 
określenie przydatności dowolnego produktu, jego danych i specyfikacji, do zamierzonego 
celu, a jeśli wymagane są wyjaśnienia, należy zwrócić się do naszego Działu Technicznego 
- technicalpl@ibpgroup.com. Wszystkie produkty należy montować zgodnie z naszymi 
instrukcjami montażu. Ze względu na rozwój techniczny zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany specyfikacji, projektu lub materiałów bez uprzedzenia.

Gwarancja
W przypadku profesjonalnego montażu i użytkowania 
zgodnie z instrukcją montażu, system <A> Press Inox 304 
objęty jest 10-letnią gwarancją na wady produkcyjne. Okres 
gwarancji liczy się daty zakupu przez użytkownika końcowego.                                                                         
Aby zapoznać się z pełnymi warunkami  odwiedź stronę: 
www.ibpgroup.com.pl


