
Spojke Simplex in spojke s prstanom
VSH SUPER – varna montaža 
v le nekaj sekundah
Spojke VSH SUPER iz medenine lahko 
uporabite za različne vrste cevi in jih 
lahko brez težav položite pod omet.

Spojke podjetja Simplex so znane po 
svoji varni in hitri montaži. Predstavljajo 
optimalno razširitev drugih sistemov in 
jih je mogoče večkrat uporabiti. Zaradi 
»vpenjal« je montaža čista: brez plame-
na. Zato so spojke s prstanom idealne 
za bivalne prostore, modernizacijo, 
razširitev ali popravila. Povrhu vsega pa 
se izognete dvojnemu skladiščenju.

Znana kakovost podjetja Simplex
Podjetje Simplex ima več desetletij 
izkušenj in več milijonov njegovih izdel-
kov uporabljajo po vsem svetu. Skoraj 
nobena druga spojka ni tako preprosta 
za uporabo in ne nudi toliko prednosti 
kot VSH SUPER – kakovost do zadnje 
podrobnosti. 

Področja uporabe
Inštalacije pitne vode v skladu z delov-
nim listom W 534 nemškega združenja 
za plinske in vodovodne inštalacije 
(DVGW) in DVGW DIN 1988, materiali 
za cevi: bakrena cev DIN EN 1057 in 
cev iz nerjavnega jekla DIN EN 10312, 
DVGW W 541, dimenzije 12 do 42 mm, 
št. certi� kata DW-8511AQ2006

Plinska inštalacija po delovnem listu 
DVGW G 260/I 2. družine plinov, po DIN 
3387 (razstavljive cevne povezave za 
kovinske plinovode/spojke za gladke 
cevi) in po DVGW-TRGI G 600, material 
za cevi: bakrena cev po DIN EN 1057 
oz. delovnem listu DVGW GW 392, 
poltrd (R250), dimenzij 12 do 22 mm, 
št. certi� kata NG-4502BL6101 (uporaba 
podpornega tulca). Po DIN 1988 in 
DVGW-TRGI G 600 je dovoljeno spojke 
VSH SUPER iz medenine montirati pod 
omet. 

Tripotni kos

Ravna spojka, reducirana

T-kos

Udobje se začne tukajUdobje se začne tukaj

Priključni komplet A11
Za cevi iz bakra (čistega, ponikljanega), mehkega, ogljikovega in nerjavnega jekla.

Primeren za 3/4‘‘ priključek eurokonus, z elastičnim tesnjenjem. Podaljšan prstan 
spojke za velike natezne sile, podporni tulec ni potreben, rebrasto matico s ključem z 
zevom 30 privijte do omejevalnika.

Kromirana 
izvedba Mere Št. izdelka

� 12 x 1 F11171

� 14 x 1 F11172

� 15 x 1 F11170

� 16 x 1 F11173

Priključni komplet A3
Za večplastne cevi iz plastike in kovine.

Primeren za 3/4‘‘ priključek eurokonus, vsebuje rebrasto matico z zevom 30, plastični 
prstan in nastavek. O-tesnilo na nastavku. Z omejevalnikom, preverjanje minimalnega 
navora ni potrebno.

Kromirana 
izvedba Mere Št. izdelka

� 12 x 2,0 F11401

� 14 x 2,0 F11404

� 16 x 1,5 F11415

� 16 x 2,0 F11405

� 16 x 2,2 F11412

� 17 x 2,0 F11407

� 17 x 2,5 F11414

� 18 x 2,0 F11408

� 20 x 2,0 F11410

� 20 x 2,25 F11418

� 20 x 2,5 F11416

� 20 x 2,8 F11417

Priključni komplet A1
Za čiste cevi iz bakra, mehkega in ogljikovega jekla.

Primeren za 3/4‘‘ priključek eurokonus, z elastičnim tesnjenjem, podporni tulec ni 
potreben, rebrasto matico privijte s ključem z zevom 27.

Kromirana 
izvedba Mere Št. izdelka

� 10 x 1 F11187 

� 18 x 1 F11192 

Vsi kompleti priključkov vsebujejo 2 spojki. Än
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Celotna ponudba – zanesljivi spoji

Privijanje brez navora z 
omejevalnikom
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3/4‘‘ priključek
eurokonus

tesnilni element
matica

zaporni prstan

vpenjalni prstan

Izhodiščno stanje

1. stopnja: tesnjenje

2. stopnja: vpenjanje

Vpeto stanje; matica je privita do 
omejevalnika.

Dvostopenjska tehnologija

Tesnjenje
Na 1. stopnji se elastično tesnilo de� nira-
no naguba. Že zdaj je spoj 100-odstotno 
zatesnjen.

Vpenjanje
Ko premagamo manjši odpor pri privi-
janju, nastopi 2. stopnja. Pri tem se spo-
jka privije do omejevalnika in prstan se 
napne do točno določene mere. Spoj je 
sedaj 100-odstotno TRDEN. Končano!

Spojke podjetja Simplex so sinonim 
za zanesljive spoje. Celotna ponudba 
vključuje elastično tesnjene spojke za 
vse običajne dimenzije in vrste cevi. 
Optimalno tesnjena spojka se tako 
dobro ohrani, da jo je mogoče uporabiti 
večkrat.

Nadstandardna dvostopenjska 
tehnologija modela A11 nudi več 
prednosti
� visoka natezna sila, posebej pri trdih  
 površinah cevi
� brez nastavitev navora
� ščiti pred obrabo in ne poškoduje  
 priključene cevi
� spoj je mogoče razdreti
� dolgotrajno tesnjenje zaradi v ta   
 namen razvite zmesi materialov   
 tesnila

Priključni komplet A11 za bakrene 
cevi
� dve spojki za bakrene cevi (čiste,   
 ponikljane) in cevi iz mehkega,
  ogljikovega in nerjavnega jekla
� primeren za 3/4‘‘ priključek euro-
 konus, elastično tesnjen
� podaljšan prstan spojke za velike 
 natezne sile, podporni tulec ni 
 potreben

Priključni komplet A3 za večplastne 
cevi iz kovine in plastike
� dve spojki
� primeren za 3/4‘‘ priključek euro-
 konus, sestavljen iz rebraste matice 
 z zevom 30, plastičnega prstana in 
 nastavka
� O-tesnilo na nastavku. Z omejevalni
 kom preverjanje minimalnega navo-
 ra ni potrebno

Dvostopenjska tehnologija
Z elastično tesnjenimi spojkami Simplex 
je to izvedljivo!
Zatesnitev – spoj – končano!

Priključni komplet A3

Navoj za vpenjalni prstan

Komplet spojk F11 za 
kotne letve Simplex

Priključni komplet D5

Podjetje Simplex Armaturen & Systeme GmbH nima vpliva na tehnične spremembe proizvajalcev cevi in si zato pridržuje pravico do prilagoditev in tehničnih 
sprememb spojk.

Prosimo, da podatke o materialu poiščete med navedbami proizvajalca cevi. Načeloma so primerne cevi, ki ustrezajo naslednjim tehničnim standardom.

DIN 16833/16834 - Cevi iz polietilena s povišano temperaturno obstojnostjo (PE-RT) – splošne zahteve glede kakovosti, kontrola, mere
DIN 16892 - Cevi iz mrežastega polietilena visoke gostote (PE-X) – splošne zahteve glede kakovosti, kontrola
DIN 16893 - Cevi iz mrežastega polietilena visoke gostote (PE-X) – mere
DIN 16894 - Cevi iz mrežastega polietilena srednje gostote (PE-MDX) – splošne zahteve glede kakovosti, kontrola
DIN EN ISO 15875 - Plastični cevovodni sistemi za inštalacije s hladno in vročo vodo – mrežasti polietilen (PE-X)
DIN EN ISO 15874 - Plastični cevovodni sistemi za inštalacije s hladno in vročo vodo – polipropilen (PP)
DIN EN ISO 15876 - Plastični cevovodni sistemi za inštalacije s hladno in vročo vodo – polibuten (PB)
DIN EN ISO 15877 - Plastični cevovodni sistemi za inštalacije s hladno in vročo vodo – kloriran polivinil klorid (PVC-C)
DIN 16836 - Večplastne cevi – cevi iz poliole� na in aluminija
DIN 16837 - Večplastne cevi – večplastne cevi iz plastike
DIN EN ISO 21003-2 - Cevovodi iz večplastnih cevi za inštalacije z vročo in hladno vodo v zgradbah – 2. del: cevi (ISO 21003-2:2008); nemška različica 
EN ISO 21003-2:2008

Priključni komplet A11

Kromirana 
izvedba Mere Št. izdelka

� 16 x 2 F11482

� 17 x 2 F11483

Kromirana 
izvedba Mere Št. izdelka

� 15 x 1 F11132

Priključni komplet Design F11
FZa cevi iz bakra (čistega, ponikljanega), mehkega, ogljikovega in nerjavnega jekla.

Primeren za 3/4‘‘ priključek eurokonus, z elastičnim tesnjenjem, podaljšan prstan 
spojke za velike natezne sile, podporni tulec ni potreben, rebrasto matico s ključem z 
zevom 27 privijte do omejevalnika.

Priključni komplet Design F3
Za večplastne cevi iz plastike in kovine.

Primeren za 3/4‘‘ priključek eurokonus, vsebuje rebrasto matico z zevom 27, plastični 
prstan in nastavek. O-tesnilo na nastavku. Z omejevalnikom, preverjanje minimalnega 
navora ni potrebno.

Program Simplex nudi s serijo izdelkov Simplex Design Line še več 
inovacij na področju ogrevalne tehnike in sistemov ogrevanja.

Spodnja kompleta priključkov Design sta idealna za priključitev 
ventilov Design.

Vsi priključni kompleti vsebujejo 2 spojki.
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