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Uygunluk onayları

İçme suyu

Gaz

Pres tertibatlarının uygunluğu genel olarak ilgili pres fitting sistemleri üreticileri 
tarafından denetlenip onaylanmaktadır. Diğer pres fitting sistemleri için, bağımsız 
teknik denetleme organları tarafından veya ilgili sistem üreticileri veya sistem  
sunucuları tarafından, gerekli incelemelerin yapılmaları ardından, ilgili sistemlerde 
REMS Pres tertibatlarının kullanılmaları onaylanmaktadır.

Sistem üreticileri ve sistem sunucuları tarafından  
verilen uygunluk onayları
Şu ana kadar, bahis konusu pres fitting sistemi üretici ve sunucularının % 90’ından  
fazlası, REMS pres penselerini test etmiş ve kendi pres fitting sistemlerinde kulla-
nılmalarını onaylamıştır.

Bağımsız denetleme organları tarafından  
verilen uygunluk onayları
Diğer pres fitting sistemleri için, bağımsız teknik denetleme organları tarafından, 
gerekli incelemelerin yapılmaları ardından, ilgili sistemlerde REMS Pres tertibat-
larının kullanılmaları onaylanmaktadır:

TÜV-Bilirkişi raporu
Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit  
Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe,  
Viega-’profipress’, Viega-’profipress G’, Viega-’sanfix P’, Viega-’sanpress’, Viega- 
’Viegatherm P’, Wavin Tigris için gerekli onaylar alınmıştır. TÜV-bilirkişi raporlarına 
göre, REMS Pres tertibatlarının pres bağlantılı söz konusu sistemlerin parçalarına 
kusursuz bir biçimde ilgili sistemlerle uyumlu olduğu tesbit edilmiştir.

DVGW W 534 uyarınca uygunluk denetimi (içme suyu)
REMS Pres el aletleri ve üretilen pres bağlantıları resmi Materyal denetleme  
kurumu olan Darmstadt veya Materiyal test kurumu Kuzey Ren Vestfalya DVGW’e 
uygun olan çalışma sayfası W 534’e göre test edilmiştir. Bu Materyal test kurumu 
DVGW tarafından test yapmaya yetkilidir. Pres fittings sistemlerin press bağlantıların 
reprezentatif kesitleri Geberit Mapress Çelik, Raccorderie Metalliche inoxPRES, 
Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profi-
press ve Viega Raxofix test edilmiştir. Testlerin sonucu, sisteme uyumlu REMS 
Press el aletlerine uygun, pürüzsüz sistem konforlu pres bağlantıları üretmektir. 

DVGW G 5614 / VP 625 uyarınca uygunluk denetimi  
ve prEN 1254-7 (gaz) 
REMS pres aletleriyle sağlanan pres bağlantıları TÜV veya Kuzey Ren Vestfalya 
Malzeme Denetleme Kurumu veya DVGW Karlsruhe Araştırma Merkezi tarafın-
dan G 5614 / VP 625 sayılı DVGW direktiflerine ve BSI (UK) tarafından prEN 1254-7 
normuna göre kontrol edilmiştir. Geberit Mapress paslanmaz çelik gaz, Geberit 
Mapress bakır gaz, Henco gaz, IBP >B<press gaz, Kembla KemPress Gas, Pegler 
Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor  
MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G,  
Viega PropressG GAS System (AUS) pres fitting sistemleri pres bağlantılarının 
temsile şayan bir kesiti kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde REMS 
pres aletlerinin anılan sistemlere göre kusursuz ve sisteme uygun pres bağlan-
tıları sağlamaya elverişli olduğu tespit edilmiştir.


