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RURY I ŁĄCZNIKI Z MIEDZI, BRĄZU I MOSIĄDZU, 
SYSTEMY ZACISKOWE ZE STALI SZLACHETNEJ 

ORAZ OCYNKOWANEJ

 ZASTOSOWANIE
Łączniki zaciskowe z miedzi SANHA®-Press: instalacje wody pitnej, grzewcze, 
sprężonego powietrza, chłodnicze, wody użytkowej i deszczowej oraz instalacje 
solarne
System zaciskowy ze stali szlachetnych NiroSan®-Press: instalacje wody 
pitnej, przemysłowe, grzewcze, instalacje do transportu substancji sypkich, 
instalacje gazów szlachetnych i technicznych, sprężonego powietrza, instalacje 
chłodnicze, wody użytkowej i deszczowej oraz instalacje wód agresywnych
System zaciskowy ze stali ocynkowanych galwanicznie SANHA®-Therm: 
instalacje grzewcze, sprężonego powietrza, chłodnicze (wody lodowej)

  ZALETY
l bardzo szybki i łatwy montaż (od 5 do 10 s)
l gwarancja producenta na połączenie
l estetyczny wygląd, trwałość
l szerokie spektrum zastosowań, kompatybilność z narzędziami zaciskającymi 
innych producentów, szeroki asortyment złączek

 CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje: zaciskowe, przejścia gwintowe, rury
Materiał: miedź Cu-DHP, brązy (Rg5), stale nierdzewne gat 1.4404 wg. PN-EN 
10312 stal węglowa gat. 1.0034 wg. PN-EN 10305 na zewnątrz galwanicznie 
ocynkowana
Średnice [mm]:
l system zaciskowy ze stali szlachetnych NiroSan®-Press: 15-108
l system zaciskowy ze stali ocynkowanej SANHA®-Therm: 12-108
l złączki zaciskowe z miedzi i jej stopów  SANHA®-Press: 12-108
l złączki zaciskowe 3fit-Press i wtykowe 3fit-Push do rur wielowarstwowych – 
temperatura robocza – 95°C, ciśnienie robocze do 16 bar
Ciśnienie robocze [MPa]: do 1,6
Temp. robocza czynnika [°C]: maks. do 200 w zależności od zastosowanego 
o-ringu oraz medium

 INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska, Niemcy, Belgia
Dystrybucja: hurtowa
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, ISO 9002, Atesty Higieniczne PZH, Aprobaty 
COBRTI INSTAL, DVGW, RAL
Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia dla instalatorów oraz handlowców, 
odbiór instalacji, prezentacje produktów dla klientów, wynajem maszyn do 
wykonywania połączeń zaciskowych
Pozostała oferta:
l łączniki z miedzi i jej stopów do: lutowania kapilarnego lutem miękkim i twar-
dym, spawania, łączniki gwintowane
l armatura
l narzędzia do wykonywania połączeń w systemach zaciskowych
l materiały pomocnicze do wykonywania połączeń lutowanych

NOWOŚCI: 
l Złączki z bezołowiowego stopu miedzi
Firma Sanha prezentuje nowy pro-
dukt – złączki z bezołowiowego stopu 
miedzi serii 30 000 i 80 000. Dla znaw-
ców marki jest to kolejne rozszerzenie 
bogatej oferty Sanha w dziedzinie 
techniki połączeń instalacyjnych. Dla 
przyszłych klientów to przykład inno-
wacyjności, rzetelności i wiarygodno-
ści firmy o ugruntowanej pozycji na 
rynku. Złączki wykonane są ze stopu 
miedzi i cynku, przy czym, aby spełnić wymagania dyrektywy i wyeliminować 
obecność ołowiu, zastosowano nowy dodatek stopowy – krzem. Powstał w ten 
sposób odporny na korozję materiał o wysokich właściwościach higienicznych – 
bezołowiowy stop miedzi „PB-free”.  Właściwości materiału pozwalają na bezpiecz-
nie stosowanie złączek w instalacjach wody pitnej. Złączki nowych serii uzyskały 
Atest Higienicznywydawany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

l Złączki SANHA Press-Gaz
W marcu br. złączki firmy Sanha 
otrzymały Aprobatę Techniczną 
Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. 
U podstaw tej decyzji leży zno-
welizowane w 2009 r. RMI z dnia 
12.04.2002. dopuszczające do zasto-
sowania w instalacjach gazowych 
z miedzi połączeń zaciskowych. 
Przeprowadzone przez laboratorium 
INiG dokładne badania sprawdza-
jące złączki, połączone z kontrolą 
produkcji i wystawieniem certyfikatu 
gwarantują ich jakość i bezpieczeń-
stwo. Seria SANHA Press-Gaz – to złączki zaciskowe z wysokogatunkowej miedzi 
– seria 1000 oraz gwintowane ze stopów miedzi – seria 11000, które gwarantują 
wykonanie najbardziej wymagających instalacji gazowych. Oznakowane żółtym, 
widocznym znakiem oraz wyposażone w specjalny o-ring z HNBR znacznie uła-
twią i przyśpieszą prace instalatorom w Polsce.
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