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Na técnica da instalação de rede de tubagens, existem possibilidades de realizar as conexões de tubos 

e acessórios com roscas, soldaduras ou uniões inseparáveis através da prensagem de acessórios 

(como joelhos, T, junta de união, etc.). 

O sistema NUMEPRESS é composto por acessórios, tubo e ferramenta de prensagem. Facilita realizar 

de modo seguro e rápido muitos tipos de instalações na área civil, industrial e naval com uma gama de 

diâmetros desde 15 até 168,3 mm.

O amplo programa de fornecimento permite qualquer tipo de montagem com a tecnologia do 

sistema NUMEPRESS.

INTRODUÇÃO  INTRODUCTION
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Principais vantagens do sistema:

 Sistema com uma montagem rápida e segura

 Fiabilidade na instalação, mesmo em condições de uso severas

 Redução de mão-de-obra

 Resistência à corrosão

 Fácil manipulação

 Não é necessário tomar medidas preventivas contra incêndios

There are a number of possible ways to join tubes and accessories in plumbing installations, including 

threaded joints, welding and inseparable joints using pressfitting of accessories  (such as elbows, tees, 

couplings, etc.). 

The NUMEPRESS system consists of a range of accessories, tubes and a pressfitting tool.  

This system makes it easy to quickly and safely install a wide range of civil, industrial and naval systems, 

with diameters ranging from 15 mm to 168,3 mm. This wide range means that the NUMEPRESS system 

can be used in any type of installation.

The main advantages of the system:

 Installation is quick and safe using this system

 The installation is reliable, even under severe use conditions

 Less labour is needed

 Resistant to corrosion

 Easy to handle

 No anti-fire measures are needed

5
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DESCRIÇÃO DO SISTEMA
SYSTEM DESCRIPTION

O elemento básico do sistema NUMEPRESS é o acessório de união prensada com tubo e junta tórica. 

A junta, aplicada nos extremos do acessório, é a responsável pela estanquidade da união. Uma vez 

introduzido o tubo no acessório até ao topo, a união dá-se pela deformação mecânica, produzida por 

uma ferramenta eletro-hidráulica.

A resistência da união obtém-se pela deformidade sofrida entre a união e o tubo, produzindo-se uma 

união irreversível e duradoura.

Dados técnicos do sistema

Tipo de vedação: Anel de vedação resistente à água quente e ao envelhecimento, bem como aos 

aditivos vulgarmente utilizados na água potável. Existem dois tipos: EPDM e FKM.

Material do acessório: Aço inoxidável material nº 1.4404 (AISI 316L). Características:

 Material higiénico, como demonstrado na maioria das aplicações na indústria alimentar e farmacêutica.

 Mínima perda de carga, obtendo-se maiores velocidades do fluido.

 Excelente acabamento decorativo, evitando custos adicionais de pintura ou proteções exteriores.

 Menor condutividade térmica que outros materiais.

 A presença de molibdénio produz um bom comportamento em ambientes clorados. 

 Boa resistência à oxidação até uma temperatura de 900ºC. Muito boa resistência mecânica e à 

deformação a temperatura alta.

Tipo de união: União prensada inseparável para as junções de tubos de aço inoxidável e paredes 

finas.

Pressão de trabalho: Máxima 16 bar 

Temperatura de trabalho:

 Com anel de vedação EPDM (preta) 

 –20 ºC a +110 ºC

 Com anel de vedação FKM (verde) 

  –20 ºC a +200 ºC

Espessura do fitting:

 1,5 mm para diâmetros 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54

 2 mm para diâmetros 76,1, 88,9, 108, 114,3, 139,7, 168,3

 2,6 mm para diâmetros 139,7, 168,3

The basis of the NUMEPRESS system is the pressfitting of the accessory using an O-ring and tube. 

The O-ring is placed at the end of the accessory to make the joint watertight. The tube is then inserted 

into the accessory up to its limit and the joint is created by mechanical deformation using an electric-

hydraulic tool.

The strength of the joint results from the accessory and the tube being fitted to each other creating a 

durable, inseparable joint.
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Technical specifications 
of the system

Joint type:  O-ring resistant to hot water, ageing and the additives commonly used in drinking water.  

There are two types:  EPDM and FKM.

Accessory material: Stainless steel nº 1.4404 (AISI 316L). Characteristics:

 Hygienic, as demonstrated in many food and pharmaceutical industry applications.

 Minimum load loss, resulting in faster fluid flows.

 Excellent decorative finish avoiding need for additional painting or external protection costs.

 Less heat conduction than other materials.

 The use of molybdenum results in good performance in chlorinated environments. 

 Good resistance to oxidation up to temperatures of 900 ºC. Good mechanical and deformation 

resistance at high temperatures.

Joint type: Inseparable pressfitting for joining thin-wall stainless steel tubes.

Working pressure: Max 16 bar

Working temperature:

 With DPEM O-ring (black) –20 ºC to +110 ºC

 With FKM O-ring (green) –20 ºC to +200 ºC

Thickness of the fitting:

 1.5 mm for diameters 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54

 2 mm for diameters 76.1, 88.9, 108, 114.4, 139.7, 168.3

 2.6 mm for diameters 139.7, 168.3

Acessórios
Fitting

Conformado
To shape

Tubo
Tube

Estanqueidade 
(anel de vedação)

Watertight
(O-ring
seal)

Secção  
acessório  

NUMEPRESS  
prensagem com laço  

de compressão.
NUMEPRESS
accesory with
compression

loop fitted
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ACESSÓRIOS  ACCESSORIES

ANÉIS DE VEDAÇÃO  O-RING SEALS

ACESSÓRIOS

Todos os acessórios de prensagem NUMEPRESS 

são fabricados com tubo de aço inoxidável 

AISI 316L Nº 1.4404 UNE EN 10088. Cumprem 

as exigências de trabalho da DVGW W534. As 

roscas que possuem os acessórios mistos são 

fabricadas de acordo com a norma DIN 2999.

ANÉIS DE VEDAÇÃO

O anel de vedação constitui um dos elementos 

mais importantes do sistema. Com o fim de 

conseguir a utilização do sistema NUMEPRESS 

no maior número possível de instalações 

foram desenvolvidas várias versões das anéis 

de vedação resistentes ao envelhecimento.

Tipo de anel de vedação

EPDM (Preta) Borracha Etileno resistente ao 

envelhecimento e à água quente.

 Aplicações Água sanitária, Aquecimento, 

Contra incêndios e Ar comprimido (sem 

óleo)

 Temperatura: De –20 ºC a +110 ºC

FKM (Verde) Borracha fluorada

 Aplicações Óleos, Hidrocarburetos (excepto 

gasóleo), Instalações solares, Ar comprimido

 Temperatura: De –20 ºC a +200 ºC

Dependendo do fluido utilizaremos o anel de 

vedação adequado. O nosso departamento 

técnico irá aconselhá-lo em cada caso. 

8 NUMEPRESS
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ACCESSORIES

All NUMEPRESS pressfitting

accessories are manufactured using

AISI 316L Nº1.4404 UNE EN 10088

stainless steel tubing, meeting the

requirements of the DVGW W534 standard.

Threads in mixed format accessories are

manufactured to the DIN 2999 standard.

O-RING SEALS

One of the most important

elements in the system is the

O-ring seal. A number of different

O-ring seal versions have been developed 

which are resistant to ageing so that the 

NUMEPRESS system can be used in as 

wide a range of installations as possible.

O-ring type

EPDM (Black) Ethylene rubber, resistant to ageing and hot water.

 Applications: Hot water, heating, fire protection and compressed air (oil-free)

 Temperature: From –20 ºC to +110 ºC

FKM (Green) Fluoroelastomer rubber

 Applications: Oils, hydrocarbons (except diesel), solar power installations, compressed air

 Temperature: From –20 ºC to +200 ºC

FKM (Red) Fluoroelastomer rubber

 Applications: Steam

 Temperature: From –10 ºC to +200 ºC

We use the appropriate O-ring seal for the type of fluid. Our technical department can provide advice 

on this.
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TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL  
COM MARCA NUMEPRESS

A tubagem soldada de aço inoxidável de parede fina é fabricada em conformidade com a norma EN 10312. 

O material 1.4404/1.4301 AISI 316L/AISI 304 de acordo com a norma UNE EN 10088. A tubagem cumpre 

com a ficha de trabalho DVGW W541 dependendo do lugar, do meio, da concentração e da temperatura.

 Raio de curvatura: r = 3,5 x d

 Estado da superfície/fornecimento: A superfície exterior e a 

interior são lisas.

 Isolamento térmico: As substâncias isolantes para tubagens de 

aço inoxidável não devem ultrapassar 0,05% no teor de cloretos 

iónicos dissolvidos.

 O isolamento térmico deve ser feito de acordo com a normativa 

vigente.

Forma de fornecimento: barras de 6 metros  Format supplied: 6 metre lengths

Diâmetro ext. de x espessura de parede(s) (mm)
Ext. diameter Wall thickness x (mm)

Peso (Kg/m)
Weight (Kg/m)

Capacidade de água (l/m)
Water capacity (l/m)

15 x 1,0 0,333 0,133

18 x 1,0 0,410 0,201

22 x 1,2 0,624 0,302

28 x 1,2 0,790 0,514

35 x 1,5 1,240 0,804

42 x 1,5 1,503 1,194

54 x 1,5 1,972 2,042

76,1 x 2 3,655 4,082

88,9 x 2 4,286 5,661

108 x 2 5,223 8,494

114,3 x 2 5,62 9,55

139,7 x 2 6,94 14,45

139,7 x 2,6 8,98 14,20

168,3 x 2 8,328 21,19

168,3 x 2,6 10,787 20,88

10 NUMEPRESS
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NUMEPRESS BRAND STAINLESS
STEEL TUBES

Thin wall welded stainless steel tubes are manufactured in accordance with the EN 10312 
standard. This meets the 1.4404/1.4301 AISI 316L/AISI 304 standard under UNE EN 10088. 
The tubes comply with DVGW W541 specifications, based on their location, application, 
concentration and temperature.

 Curvature radius: r = 3.5 x d

 Surface supplied: The exterior and interior surfaces are smooth.

 Heat insulation: The content of disolved chlorine ions in 

insulating materials for stainless steel tubes should not exceed 

0.05%. Heat insulation should be in accordance with current 

regulations.

Forma de fornecimento: barras de 6 metros  Format supplied: 6 metre lengths

Diâmetro ext. de x espessura de parede(s) (mm)
Ext. diameter Wall thickness x (mm)

Pressão máx. de tubo (bar)
Max tube pressure (bar)

Pressão máx. de acessórios (bar)
Max accessory pressure (bar)

15 x 1,0 147 40

18 x 1,0 123 40

22 x 1,2 120 40

28 x 1,2 95 35

35 x 1,5 94 25

42 x 1,5 79 20

54 x 1,5 61 20

76,1 x 2 58 16

88,9 x 2 49 16

108 x 2 40 16

114,3 x 2 25 16

139,7 x 2 21 16

139,7 x 2,6 27 16

168,3 x 2 17 16

168,3 x 2,6 22 16

11
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FERRAMENTAS DE PRENSAGEM
PRESSFITTING TOOLS

CERTIFICADOS
CERTIFICATES

A ISOTUBI S.L. como fabricante de 

tubos e acessórios de aço inoxidável 

do sistema NUMEPRESS dispõe de 

diferentes certificados dos laboratórios 

mais prestigiados da Europa.

As the manufacturer of the NUMEPRESS 

system of stainless steel tubes and 

accessories, ISOTUBI S.L. has been 

awarded certificates from the most 

prestigious bodies in Europe.

The pressfitting tool can be manual, battery or electrically-powered. There is a corresponding easily 

exchangeable jaw for each diameter which is placed in the tool cylinder.

Most of the machines that exist in the market allow pressing NUMEPRESS fittings properly from 

diameter 15 mm to diameter 54 mm. Each diameter needs its own jaw or collar. There is one machine 

that presses from 15 mm to 54 mm and another one that presses from 76,1 mm to 168,3 mm (ask for 

bigger dimensions).

M profile jaws or collars should always be used. In case of doubt, please ask our technical department.

A ferramenta de prensagem pode ser manual, com bateria ou elétrica. Para cada diâmetro existe o 

correspondente grampo facilmente intermutável e que deve ser inserido no cilindro da ferramenta.

A maioria das máquinas existentes no mercado podem prensar acessórios NUMEPRESS a partir do 

diâmetro 15 mm até 54 mm, mas deveremos assegurar-nos de que a força de prensagem é de pelo 

menos 32 KN e o grampo de perfil M. 

Para as dimensões de 76,1 a 168,3 existem outras máquinas com maior força de prensagem.

12 NUMEPRESS
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Principais máquinas de prensagem
Main pressfittings tools

13

Características técnicas
Technical data

UAP4L MAP2L19 UAP100L ECO 301 ACO 401

Fonte de alimentação
Power supply 

18 V / 3 Ah 1.5 Ah / 3 Ah 18 V / 3 Ah 220–240  V / 50 Hz 18 V / 3 Ah

Potência
Power

- - - 560 W 400 W

Dimensões (L x W x H)
Dimensions (L x W x H)

512 x 81 x 317 mm 370 x 75 x 116 mm 567 x 81 x 359 mm 420 x 85 x 110 mm 660 x 100 x 250 mm

Peso
Weight

4,3 Kg 3,1 Kg 12,7 Kg 5 Kg 13 Kg

Força do pistão
Piston force

32 kN 19 kN 120 kN 45 kN 100 kN
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CAMPOS DE APLICAÇÃO  APPLICATIONS

Água potável  Drinking water

Instalações solares  Solar power facilities

Para o desenho, cálculo, execução e colocação 

em serviço de instalações de água potável são 

aplicáveis as disposições e normativas vigentes 

em todos os momentos.

A perfeita qualidade da água potável não será 

alterada com as tubagens e acessórios de aço 

inoxidável AISI 316L NUMEPRESS.

O anel de vedação cumpre as recomendações em 

instalações de água potável. (Para instalações de 

água sanitária utiliza-se anel de vedação de EPDM.)

O aço inoxidável não é recomendado para 

instalações que contenham ou transportem água 

do mar.

As instalações de energia solar são baseadas 

na obtenção da energia térmica através do sol. 

Esta energia é captada pelo coletor solar e, 

depois de absorvida, é conduzida através de um 

fluido solar (mistura de vapor e anticongelante) 

até ao acumulador de calor.

Para estas instalações aconselha-se utilizar os 

anéis de vedação de FKM (verde) pois suportam 

temperaturas de até 200º.

Os anticongelantes utilizados são basicamente 

preparados químicos de glicol que baixam a 

temperatura de congelação. Estes anticongelantes 

contêm sempre outros aditivos; é aconselhável, 

quando forem usados estes outros aditivos, 

consultar o fabricante.

As principais razões para a utilização de 

aço inoxidável nestas instalações são: baixa 

manutenção, maior rendimento e a redução 

de mão-de-obra. 

All design, calculation, installation and bringing 

into service of drinking water facilities is subject 

to the provisions of regulations applicable at the 

time.

NUMEPRESS’s AISI 316L stainless steel tubes 

and accessories have no effect on the perfect 

quality of drinking water.

The O-ring seal complies with recommendations 

for drinking water installations (EPDM O-ring 

seals are used for sanitation water installations).

Stainless steel is not recommended for installations 

which contain or transport sea water.

Solar power installations obtain heat energy 

from the Sun. This energy is captured by a solar 

collector and, once absorbed, it is conducted by 

a solar fluid  (a mixture of steam and anti-freeze) 

to  the heat accumulator.

We recommend that FKM (green) O-ring seals 

are used in such installations as they can 

withstand temperatures of up to 200º.

The anti-freezes used are basically chemical 

preparations based on glycol which lower 

the freezing point. These anti-freezes always 

contain other additives, and it is advisable to 

consult the manufacturer when such additives 

are used.

The main reasons for using stainless steel in 

such installations are: low maintenance, better 

performance and less labour needed.
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Contra incêndios  Sprinkler

Ar comprimido  Compressed air

As instalações de água contra incêndio são tubos 

de instalação fixa com dispositivos de fecho para 

a ligação de mangueiras e diferentes sistemas de 

agulhetas. Estas tubagens dividem-se em:

 Tubagens húmidas: montantes húmidos sempre 

estão cheios de água.

 Tubagens secas: os montantes secos são 

enchidos pelos bombeiros ou por dispositivos 

automáticos que são ativados em caso de 

emergência.

Estas instalações estão sujeitas às exigências 

de homologação e à aprovação das companhias 

de seguros.

O ar comprimido utiliza-se em aplicações muito 

diversas.

As pressões de serviço em instalações de ar 

comprimido são aumentadas para um máximo de 

10 bar. Com frequência, as ferramentas apenas 

requerem uma pressão máxima de conexão de 

6 bar.

O sistema NUMEPRESS pode trabalhar até uma 

pressão máxima de 16 bar.

Os anéis de vedação que utilizaremos para estas 

instalações serão FKM (verde). O motivo para usar 

este anel de vedação é justificado pelos restos 

de óleo existentes na maioria das instalações de 

ar comprimido. Quando a quantidade de óleo 

residual for inferior a 1 mg/m3 pode ser usada o 

anel de vedação standard (EPDM preta).

Sprinkler systems consist of fixed tubing with 

fittings for connecting hoses and other outlet 

systems. These tubes can be divided into:

 Wet tubes:  these are always full of water.

 Dry tubes: the tubes are filled by fire-fighters 

or by automatic devices which are activated 

in an emergency.

These installations are subject to the accreditation 

and approval conditions of insurance companies.

Compressed air is used in a wide range of 

applications.

Service pressures in compressed air installations 

goes up to a maximum of 10 bar. However, tools 

frequently only require a maximum connection 

pressure of 6 bar.

NUMEPRESS system can work with pressures 

up to 16 bar.

FKM (green) O-ring seals are used in such 

installations. These O-ring seals are used 

because there are often traces of oil in most 

compressed air installations. The standard 

O-ring (EPDM black) can be used when the 

volume of residual oil is below 1 mg/m3.

ABERTO  
UM NOVO  

APLICAÇÕES

OPEN TO NEW 

APPLICATIONS



FIXAÇÃO DAS TUBAGENS  FIXING OF TUBES

Fixação correta dos pontos fixos  
e de deslizamento

A fixação da tubagem realiza duas funções. 

Primeiro suporta a rede de tubagens, em segundo 

lugar deve dirigir as variações longitudinais, 

devidas à temperatura, na direção desejada. 

Nas fixações de tubagens deve distinguir-se 

entre pontos fixos (fixação estática) e pontos 

de deslizamento (permitem o movimento axial 

do tubo). Não deve haver pontos fixos sobre os 

acessórios. Os pontos de deslizamento devem 

ser posicionados de modo que não se tornem 

involuntariamente em pontos fixos durante a 

operação.

Em tubagens de desvio deve ser levada em 

conta a distância mínima do primeiro ponto de 

deslizamento.

Um troço de tubo que não seja interrompido 

por qualquer mudança de direção ou que não 

contenha nenhum compensador de dilatação não 

deve ter mais de um ponto fixo. No caso de troços 

longos, recomendamos a colocação desse ponto 

fixo no centro do troço para dividir a dilatação nos 

dois sentidos. Esta situação ocorre, por exemplo, 

em tubos verticais entre vários pisos sem um 

compensador de dilatação.

Como o tubo que sobe está fixo no centro (e não 

unilateral ao edifício), a dilatação térmica está 

dirigida em duas direções e é reduzido o esforço 

de desvio.

São usadas fixações de uso comercial. Para o 

isolamento acústico devem ser usadas abraçadeiras 

isoladas.

A tubagem não costuma causar ruídos, mas pode 

transmiti-los (por aparelhos, etc.) e, portanto, deve 

ser fixada anti-acusticamente.

Fixação de pontos fixos no tubo e não no fitting.
Fixing of fixed fastenings on the tube and not the 
fitting.

Fixação incorreta: o tubo horizontal não pode 
dilatar-se livremente.
Incorrect fixing: the horizontal tube cannot extend 
freely.

Fixação em troço contínuo com um ponto fixo.
Fixing in a continuous length with a fixed 
fastening.

Bem

Ponto de deslizamento

Mal
Ponto Fixo

Ponto de 
deslizamento Bem

Mal

Ponto Fixo

Ponto Fixo

Ponto de 
deslizamento

16 NUMEPRESS
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Ponto de deslizamento

Ponto de deslizamento

Pontos Fixos

As tubagens de ligação (por ex. radiadores) devem ser
suficientemente compridas para poder absorver
as dilatações térmicas do sistema de tubagens.

Fixação de tubagens de elevado comprimento.
Fixing extremely long tubes.

Correct fixing of fixed and sliding fasteners

There are two purposes for fixing tubes. Firstly the 

fasteners support the tube system; and secondly, 

they direct changes in the length of tubes resulting 

from temperature changes in  the desired direction.

In tube fixings we can distinguish between fixed 

(static) fasteners and sliding fasteners (enabling axial 

movement of the tube).

Fixed fastenings should not be used with accessories. 

Sliding fastenings should be fitted in such a way that 

they do not involuntarily become fixed fasteners 

in use. With tube elongation, we should take into 

account the minimum distance to the first sliding 

fastening. A stretch of tubing with no changes of 

direction and no elongation compensator should not 

have more than one fixed fastening.

With long stretches, we recommend that the fixed 

fastening should be in the centre of the stretch in 

order to distribute the elongation in both directions. 

This occurs for example in vertical tubes between 

floors in a building when there is no elongation 

compensator.

Diâmetro x espessura
Diameter x thickness

Distâncias de apoio (m)
Support distances (m)

15 x 1,0 1,25

18 x 1,0 1,5

22 x 1,2 2,0

28 x 1,2 2,25

35 x 1,5 2,75

42 x 1,5 3,0

54 x 1,5 3,5

76,1 x 2 4,25

88,9 x 2 4,75

108 x 2 5,0

114,3 x 2 5,0

139,7 x 2 5,0

139,7 x 2,6 5,0

168,3 x 2 5,0

168,3 x 2,6 5,0

Tabela de distâncias de abraçadeiras  
em tubo de aço inoxidável  Table of bracket  
distances for stainless steel tubes

As the ascending tube is 

fixed in the centre (and not 

unilaterally to the building) the 

heat elongation  is distributed in 

two directions, and this reduces 

the force of the deviation. 

Commercial fastenings are 

used. Insulating brackets should 

be used for noise insulation. 

Tubing does not usually produce 

noise, but it does transmit noise 

(from other equipment, etc.)  and 

it should therefore be fitted in a 

way which provides insulation 

from noise pollution. 
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Armazenamento  Storage Curvatura  Bending

Limites de aplicação
Limits for application

Propriedades mecânicas
Mechanical properties

Ligações roscadas  Threaded joints

Durante o armazenamento e o transporte devem 

ser evitados danos e sujidade. Os acessórios 

são devidamente acondicionados em sacos de 

plástico para chegarem em perfeitas condições 

ao armazenista ou instalador.

Os tubos de aço inoxidável não podem ser 

dobrados em quente. A curvatura em quente 

é prejudicial para o tubo porque elimina as 

propriedades do aço inoxidável.

Os tubos com DN ≤ 35 mm podem ser curvados a 

frio com ferramentas curvadoras de uso corrente. 

O raio mínimo de curvatura é de 3,5 x φ exterior.

Pressão máxima para gases inertes

Maximum pressure for inert gasses

16 bar

Depressão máxima

Maximum depression

–0,95 bar

O sistema press fitting de aço inoxidável para 

instalações domésticas de água potável pode 

ser ligado através de peças de transição com 

acessórios roscados de tipo comum (rosca de 

acordo com DIN 2999) ou acessórios de metais 

não-ferrosos.

Damage and lack of cleanliness should 

be avoided during transport and storage. 

Accessories are packed effectively in plastic 

bags to ensure that they are received by the 

warehouse or installer in perfect condition. Stainless steel tubes cannot be bent using 

heating. Bending using heating damages the 

properties of stainless steel.

Tubes with DN ≤ 35 mm can be bent when cold 

using common tube bending tools. The minimum 

radius is 3.5 x φ exterior.

The stainless steel pressfitting system for 

domestic drinking water installations can be 

connected to standard threaded accessories 

(thread in accordance with DIN 2999) or non-

ferrous metal accessories using connection 

parts.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Limite elástico mínimo
Minimum elasticity limit 

240 N/mm2

Alongamento mínimo
Minimum elongation

40%

Carga de rotura mínima
Minimum breakage load

530 N/mm2

18 NUMEPRESS
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Corte  Cutting

Depois de medidos, os tubos podem ser cortados ao comprimento necessário através de:

 Serra de mão de dente fino

 Corta-tubos de lâmina (inox)

 Serra eletromecânica de dente fino

As ferramentas devem ser adequadas para o aço inoxidável.

Não é recomendado o corte por discos abrasivos, pois o atrito produz uma grande temperatura, 

provocando sensibilização nas bordas.

Depois de ter cortado o tubo, as suas extremidades devem ser cuidadosamente desbarbadas tanto 

interior como exteriormente para evitar que o anel de vedação se danifique ao introduzir os tubos 

cortados nos acessórios.

Quando os cortes tiverem sido feitos com serra eletromecânica refrigerada por óleo ou outro 

refrigerante, qualquer vestígios de óleo deverá ser removido para não danificar os anéis de vedação 

dos acessórios.

Once the tubes have been measured, they can be cut to the correct length using:

 A fine tooth saw

 A tube-cutting knife (stainless steel)

 A fine-tooth electric saw

The tools must be suitable for stainless steel.

Cutting using abrasive discs makes the stainless steel more fragile as a result of the 

high temperature caused by the friction.

After cutting the tube, the inside and outside of the ends should be thoroughly deburred 

to avoid damaging the O-ring seal when the cut tube is inserted into the accessory.

When tubes are cut using electro-mechanical saws which are cooled with oil or other 

refrigerants, all traces of oil should be removed so as not to affect the O-ring seals on 

the accessories.

19
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Preparação da união por pressfitting

Após o corte, as extremidades dos tubos devem ser desbarbadas interior e exteriormente antes de se 

unirem com os acessórios. Deve ser revista a disponibilidade do anel de vedação do acessório antes 

da montagem.

A zona de contacto do anel de vedação com o tubo deve estar limpa, lisa, livre de sujidade, sem sulcos 

ou ranhuras.

Para executar uma ligação segura por prensagem deve ser marcado sobre os tubos o comprimento 

que será introduzido no acessório.

No caso de dificuldades com a introdução do tubo no acessório, devido às tolerâncias do tubo, pode 

usar-se água ou sabão como bom deslizante.

Antes da prensagem encaixam-se tubo e acessório através de uma suave rotação e apertando ao 

mesmo tempo na direção axial até ao topo ou marca.  Em acessórios que não têm tampão, inseri-lo de 

acordo com o seu diâmetro nominal de 25 a 40 mm.

Os acessórios são prensados com a ferramenta de prensagem. Para cada diâmetro de tubo utiliza-se 

o correspondente grampo intercambiável. A prensagem apenas pode ser efetuada com o grampo de 

prensagem indicado. O alisamento dos tubos deve ser feito antes da prensagem dos acessórios, ou 

seja, dos elementos pré-fabricados.

Numa possível variação de tubagens já prensadas não devem ser carregados os troços prensados. 

O movimento dos tubos, como geralmente ocorre na sua elevação, para colocar ou removê-los, é 

admissível.

O isolamento dos tubos deve ser feito antes da prensagem e utilizar substâncias de uso comercial que 

não contenham cloretos. Se isso não for possível, devemos evitar que a ligação do acessório rode 

durante o enrolamento.

Espaço necessário e distâncias mínimas

Devido ao design dos grampos e dos laços de 

compressão, é preciso observar distâncias mínimas 

durante a montagem do sistema de ligação por 

pressfittings. As tabelas indicam estes dados para 

os respetivos diâmetros externos de tubo, assim 

como os grampos e os laços necessários.

D

B

C

A

E
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Preparation of the joint for pressfitting

Taping of tubes should be carried out prior 

to pressfitting, and should use commercial 

substances which do not contain chlorides. 

If this is not possible, you must ensure that 

the accessory’s joint does not turn during the 

taping.

Space required and minimum distances

Due to the design of the jaws and the 

compression collars, minimum distances 

need to be respected during assembly of 

the pressfitting joint system. The tables 

show this information based on the external 

diameter of the tube and the jaws and collars 

required.

After cutting, the ends of the tube should be 

deburred inside and outside prior to fitting of 

accessories. The availability of an O-ring seal 

for the accessory should be checked prior to 

assembly.

The zone of contact of the O-ring of the pressfitting 

with the pipe has to be clean, smooth, free of dirt, 

free of rills and grooves.

In order to create a sound joint using pressfitting, 

the length to be inserted into the accessory 

should be marked on the tube.

In the event of any difficulties in inserting the 

tube into the accessory as a result of the 

tolerance of the tube, water or soap can be 

used as effective lubricants.

Prior to pressfitting, the tube and the accessory 

are fitted together by gently rotating and 

pressing in the direction of the limit or mark. In 

accessories which do not have a limit, insert the 

tube based on its nominal diameter.

The accessories are pressfitted using the 

pressfitting tool. The right interchangeable 

jaw should be used for each tube diameter. 

Pressfitting can only be carried out using 

the correct pressfitting jaw. Tubes should be 

straightened prior to pressfitting accessories 

(prefabricated items).

In the event of a changes to tubes which have 

already been pressfitted, this should not be done 

to stretches  already pressfitted. Movement in 

the tubes, which often occurs when they are 

raised to be installed or removed, is acceptable.

  Diâmetro exterior do tubo (mm)
External diameter of the tube (mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

Grampos | Jaws

15 20 56

18 20 60

22 25 65

28 25 75

35 30 75

42-54 60 140

Laços | Collars

42 75 115

54 85 120

76,1 110 140

88,9 120 150

108 140 170

114,3 200 260

139,7 230 290

168,3 260 330
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
INSTALLATION INSTRUCTIONS

A min
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Espaço necessário e distâncias mínimas
Space required and minimum distances

  Diâmetro exterior tubo (mm)
External diameter of the tube (mm)

C
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

Grampos | Jaws

15 20 75 130

18 25 75 131

22-28 31 80 150

35 31 80 170

42-54 60 140 360

Laços | Collars

42 75 115 265

54 85 120 290

76,1 110 140 350

88,9 120 150 390

108 140 170 450

114,3 200 260 660

139,7 230 290 750

168,3 260 330 850

  Diâmetro exterior do tubo (mm)
External diameter of the tube (mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

Grampos | Jaws

15 20 28 75

18 25 28 75

22-28 31 35 80

35 31 44 80

42-54 60 110 140

Laços | Collars

42 75 75 115

54 85 85 120

76,1 110 110 140

88,9 120 120 150

108 140 140 170

114,3 200 200 260

139,7 230 230 290

168,3 260 260 330

D

B

C

A

E
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min

 (mm) C
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 (mm) e (mm)

15 x 1,0 10 35 85 55 50 23 20 

18 x 1,0 10 35 89 55 50 26 20

22 x 1,2 10 35 95 56 52 32 21

28 x 1,2 10 35 107 58 56 38 23

35 x 1,5 10 35 121 61 62 45 26

42 x 1,5 20 35 147 65 80 54 30

54 x 1,5 20 35 174 70 90 66 35

76,1 x 2 20 75 223 128 126 95 53

88,9 x 2 20 75 249 135 140 110 60

108 x 2 20 75 292 150 170 133 71

114,3 x 2 28 100 347 172 172 139 72

139,7 x 2,6 60 100 419 200 260 166 100

168,3 x 2,6 60 100 483 221 302 197 121

Distância mínima e comprimento de encaixe  Minimum distance and length of fit

23



24 NUMEPRESS

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Prensagem

Sequência da montagem

Existe uma ferramenta para prensar diâmetros de 15 até 54 mm e outras desde 76,1 até 168,3 mm com 

maior força de prensagem.

É preciso ter em conta o espaço mínimo de que precisamos para rodear o tubo e o acessório com o 

alicate.

Dependendo dos diâmetros exteriores dos tubos, existem vários grampos ou laços com adaptadores 

que podem ser mudados rápida e facilmente.

É preciso ter em conta que, com a ferramenta de prensagem, devem ser usados apenas os grampos, 

laços e adaptadores adequados.

A ranhura interna dos grampos ou laços deverá conter o rebordo do acessório para obter uma união 

adequada. Recordamos que o perfil do grampo para o nosso sistema é M.

Corte o tubo em ângulo reto.

Descarne o tubo por dentro e por fora 

para não danificar o anel de vedação.

Examine se o anel de vedação está 

colocado apropriadamente. Não use 

óleo nem gordura.

Gire ligeiramente o tubo, inserindo-o 

na peça de união até ao topo.

Marque o tubo como referência.

Coloque o grampo de prensagem na 

máquina e insira o perno de fixação até 

que encaixe.

Abra o grampo, aplique-o em ângulo 

reto e efetue a prensagem.

Depois da prensagem: corte 

longitudinal de uma união prensada.

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

4

3
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Pressfitting

Assembly sequence

There is one pressfitting tool for diameters from 15 mm to 54 mm, and another for diameters from 76.1 

mm to 168.3 mm.

You should take into account the minimum space you need to be able to use the pliers around the tube 

and the accessory.

There are a range of jaws and collars with adaptors which can be changed quickly and easily 

depending on the external diameter of the tubes.

Only the appropriate jaws, collars and adaptors should be used with the pressfitting tool.

The internal slot in the jaws or collars should enclose the edge of the accessory in order to produce an 

adequate join. Our system uses an M jaw profile.

Cut tube at right angle.

Debur the tube internally and 

externally to avoid damaging  

the seal.

Check the seal is properly placed. 

Do not  use oil or grease.

Rotate the tube slowly as you 

insert it in  the joint until the limit.

Mark the tube as a reference point.

Place the pressfitting jaw in the 

machine and insert the fastening 

bolt until it fits.

Open the jaw, place at a right 

angle and carry out the pressfitting.

After the pressfitting: a longitudinal 

section  of a pressfitted joint.

5
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2

3

4
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TRABALHOS ADICIONAIS  ADDITIONAL WORK

Testes de estanqueidade

Os tubos acabados são submetidos a um teste de estanqueidade, antes de serem cobertos ou pintados. 

No caso das instalações de água potável e de aquecimento, este teste é realizado com água. Os 

resultados do teste de estanqueidade serão documentados adequadamente. Se a instalação vai estar 

muito tempo sem funcionamento depois de um teste de estanquidade, por motivos de prevenção contra 

a corrosão (probabilidades elevadas de aparecimento de corrosão por picaduras) recomenda-se a 

realização de teste com ar, com a devida autorização. 

Instalações de água potável

O teste de estanqueidade das tubagens instaladas é levado a cabo em conformidade com a normativa 

vigente. Os tubos devem ser enchidos com água filtrada de modo que estejam livres de ar. O teste 

de estanqueidade é conduzido como um teste preliminar e principal, podendo ser suficiente o teste 

preliminar para pequenas partes da instalação, como, por exemplo, tubos de ligação e distribuição em 

locais húmidos.

 Teste preliminar: Para o teste preliminar é aplicada uma pressão de teste correspondente à 

sobrepressão de serviço permitida mais 5 bar. Esta pressão de teste deve ser restaurada duas vezes 

em 10 minutos, respetivamente, dentro de um intervalo total de 30 minutos. Após outro intervalo de 

30 minutos, a pressão de teste não deve baixar mais de 0,6 bar (0,1 bar cada 5 minutos).

 Teste principal: Imediatamente depois do teste principal. A sua duração será de 120 minutos. Após 

estes 120 minutos, a pressão lida após o teste preliminar não deve ter descido para mais de 0,2 bar. 

Não deve haver nenhuma fuga visível em qualquer ponto da instalação verificada.

 Testes de estanqueidade com ar: No seu caso, será feita com as devidas autorizações.

Instalações de aquecimento

O teste de estanqueidade das tubagens é levado a cabo com água. Os aquecimentos de água serão 

verificados com uma pressão que será 1,3 vezes superior à pressão global em cada ponto da instalação, 

ascendendo a pressão ao valor de pelo menos 1 bar.  Se possível, logo após o teste de estanqueidade 

com água fria, verificar-se-á se a instalação mantém a sua estanqueidade e até mesmo à temperatura 

mais elevada. Para isso, a água é aquecida até à temperatura máxima em que o cálculo é baseado.

A lavagem das tubagens é levada a cabo com água potável antes de serem colocadas em funcionamento.
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Testing for watertightness

The finished tubes are tested for watertightness before being covered or painted. Water is used in such 

testing for drinking water and heating installations. The results of the watertightness testing should 

be documented appropriately. If it is foreseen that the tube installation would not be operational for a 

long period of time after accomplishing of the water-tightness test, and for the sake of protecting the 

installation against possible corrosive process (there is a high probability of appearance of a puncture 

corrosion), we recommend that the water-tightness test should be carried out using  air instead of water 

(please double check if you may need to have corresponding authorization  for running the air test).

Drinking water installation

The watertightness test for the tubes installed is carried out in accordance with current regulations. 

The tubes should be filled with filtered water so that they contain no air. The watertightness test is used 

for both the preliminary and also the main test; the preliminary test may be sufficient for small parts of 

the installation such as, for example, connection and distribution tubing in wet areas.

 Preliminary test: The preliminary test involves applying a test pressure corresponding to the 

acceptable overpressure plus 5 bar. This test pressure should be applied twice for ten minutes, 

within a total interval of 30 minutes. After a further 30 minutes, the test pressure should not have 

fallen by more than 0.6 bar (0.1 bar per 5 minutes).

 Main test: Immediately after the preliminary test. The test lasts 120 minutes. After this 120 minute 

period, the pressure reading from the end of the preliminary test should not have fallen by more 

than 0.2 bar. There should be no visible signs of leakage in any part of the installation checked.

 Air tightness test: If appropriate, carried out with the corresponding authorisation.

Heating installation

The watertightness test for the tubes is carried out using water. Water-based heating is tested at a 

pressure 1.3 times higher than the overall pressure at each point in the installation, increasing the 

pressure by a minum of 1 bar. If possible, immediately following the watertightness test using cold 

water, the installation should be checked to verify its watertightness up to its maximum temperature. 

This is carried out by heating the water to the maximum temperature on which the calculation is based.

The tubes are washed out with drinking water before being put into operation.
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TRABALHOS ADICIONAIS  ADDITIONAL WORK

Isolamento

O isolamento das tubagens serve para reduzir:

 as perdas de calor

 o aquecimento do fluido a transportar pela temperatura ambiente

 a transmissão do som

 as condensações

Os materiais de isolamento de células fechadas também servem como proteção contra corrosão.

A execução do isolamento de tubagens está especificada nos regulamentos locais.

É preciso ter em conta, no momento de escolher o isolamento, que não ultrapasse 0,05% de iões 

cloreto. Os isolamentos com a qualidade AS são adequados para os aços inoxidáveis. 

Instalações de água potável

As tubagens de água potável devem ser protegidas contra a formação de água de condensação e o 

aquecimento. As tubagens de água potável fria devem ser instaladas com uma distância suficiente em 

relação à fonte de calor, ou devem ser isoladas de modo a que a qualidade da água não seja afetada 

pelo aquecimento. A fim de economizar energia e por razões de higiene, as tubagens de água potável 

quente e de circulação devem ser isoladas contra as perdas de calor demasiado elevadas.

Instalações de aquecimento

O isolamento de instalações de aquecimento de água é uma medida para economizar energia. Esta 

medida ecológica serve para reduzir a emissão de CO
2
. No caso do consumo energético doméstico, 

o aquecimento é, com 53%, a maior percentagem individual.

Sistemas de refrigeração por água

As principais funções de um isolamento contra o frio são a prevenção contra a formação de água de 

condensação e a redução das perdas de energia durante todo o período de utilização das tubagens 

de água de refrigeração. Apenas através do dimensionamento correto se pode impedir, de forma 

duradoira e segura, que os custos energéticos subam.

Os materiais ou as mangueiras isolantes podem dar lugar a corrosão nas tubagens. Por este motivo, é 

preciso ter em conta a adequação dos materiais utilizados na sua escolha. 
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Insulation

Insulation of tubing serves to reduce:

 heat loss

 fluids transported being heated by ambient temperatures

 noise

 condensation

Closed cells insulation material also provides protection against corrosion.

Requirements for tube insulation are specified in local regulations.

When choosing insulating materials, we should ensure that they do not contain in excess of 0.05% of 

chloride ions. AS quality insulation is adequate for stainless steel.

Drinking water installation

Drinking water tubes should be protected against the formation of condensation and heating. Cold 

drinking water tubes should be installed at a sufficient distance from heat sources, and should be 

insulated so that the water quality is not affected by heating. In order to save energy, and for reasons 

of hygiene, hot drinking water tubes and water circulation tubes should be insulated to avoid excessive 

heat loss.

Heating installations

The insulation of water-based heating installations is a way of saving energy. This measure reduces 

CO
2
 emissions. Heating is the largest single domestic source of energy consumption, accounting for 

53% of energy use.

Water-based refrigeration systems

The main reasons for insulation against cold are to prevent the formation of condensation and to 

reduce energy losses when the water-based refrigeration tubes are in use. Increasing energy costs 

can only be avoided safely and lastingly by establishing the correct system.

Insulating materials and hoses can result in corrosion of tubes. For this reason, materials should be 

assessed for suitability when they are being chosen.
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DILATAÇÃO TÉRMICA  THERMAL ELONGATION

Compensação de dilatação

Durante o seu funcionamento, as tubagens serão sujeitas a carga térmica, dilatando os tubos, de modo 

diferente, dependendo da diferença de temperatura. Nas instalações de tubagens deve ser tida em 

conta a dilatação térmica através de:

 Procura de espaço para a dilatação longitudinal

 Compensadores de dilatação

 Fixação correta dos pontos fixos e de deslizamento

A dilatação térmica do sistema de união por compressão NUMEPRESS corresponde à das tubagens 

metálicas utilizadas na instalação doméstica.

Os esforços de flexão e torção que ocorrem durante a operação de uma tubagem são facilmente 

absorvidos se anteriormente se tiverem em conta estas instruções de montagem (compensadores de 

dilatação).

As pequenas alterações longitudinais das tubagens podem ser compensadas pelo espaço de expansão 

ou serem absorvidas pela elasticidade da rede de tubagens. 

Em grandes redes de tubagens devem ser usados compensadores de dilatação (por exemplo, braços 

fletores, juntas de dilatação). A escolha do elemento de compensação depende do material das 

características da construção e da temperatura de serviço.

Em tubos de aço inoxidável, a alteração longitudinal por dilatação térmica (de 20ºC a 100ºC):

In stainless steel tubes, the longitudinal change resulting from thermal elongation  

(from 20 ºC to 100 ºC) is given by:

Δl = l
0
 x α x Δυ

Com coeficiente de dilatação térmica:

With a thermal elongation coefficient of:

α [10–6 K–1] = 16,5

Para comprimento de tubo 10 m:

For tube length 10 m:

Δυ = 50 K.  Δl (mm) = 8,3
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Elongation compensation

Whilst in use, tubes are subject to thermal loads which elongate them to differing degrees depending 

on temperature differences. Tube installations should take into account such thermal elongation by:

 Allowing space for longitudinal elongation

 Elongation compensators

 Correct fixing of the fixed and sliding fastenings

Thermal elongation affects the NUMEPRESS compression joint system through the metal tubes used 

in domestic installations.

The flexion and torsion effects on a tube during use can easily be absorbed if these factors are taken 

into account during assembly (to offset the elongation).

Small longitudinal changes in tubes can be offset by expansion space or absorbed by the elasticity of 

the tube network. 

Elongation compensators (such as flexible arms, expansion bends) should be used in large tube 

networks. The choice of the compensator to be used depends on the material and characteristics of 

the construction and its service temperature.

Comprimento 
do tubo (m) 

Tube length (m)

Δl (mm) 
Δυ: Diferença de temperatura (K)  Temperature difference (K)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 0,16 0,33 0,50 0,66 0,82 1,00 1,16 1,30 1,45 1,60

2 0,33 0,66 1,00 1,30 1,60 2,00 2,30 2,60 2,90 3,20

3 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

4 0,66 1,30 2,00 2,60 3,30 4,00 4,60 5,20 5,90 6,60

5 0,82 1,60 2,50 3,30 4,10 5,00 5,80 6,60 7,40 8,20

6 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,40 10,80

7 1,16 2,30 3,50 4,60 6,70 7,00 8,20 9,00 10,20 11,40

8 1,32 2,60 4,00 5,30 6,50 8,00 9,30 10,40 11,70 13,00

9 1,48 3,00 4,50 6,00 7,40 9,00 10,50 11,70 13,30 14,80

10 1,65 3,30 5,00 6,60 8,30 10,00 11,60 13,20 14,90 16,60 

Tabela de mudança longitudinal ∆l (mm) de aço inoxidável  Longitudinal change ∆l (mm) of stainless steel
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DILATAÇÃO TÉRMICA  THERMAL ELONGATION

Compensação de dilatação  Elongation compensation

Determinação do comprimento do braço fletor Lυ. Fórmula do cálculo: Lυ = 0,025√(d x Δl) mm (d y Δl en mm).

Determining the length of the flexible arm Lυ. Formula: Lυ = 0.025√(d x Δl)  mm (d and Δl in mm).

Compensação da dilatação através da junta elaborada
a partir de um tubo curvado.
Offsetting elongation using bend based on a curved tube.

Compensação da dilatação através da junta elaborada
com acessórios.
Offsetting elongation using bend made with accessories.
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Compensação de dilatação através de braço fletor.
Offsetting elongation using flexible arm.

Compensação de dilatação numa derivação.
Offsetting elongation by derivation.

Determinação do comprimento do braço fletor L
B
. Fórmula do cálculo: L

B
 = 0,045√(d x Δl) m (d y Δl en mm).

Determining the length of the flexible arm L
B
. Formula: L

B
 = 0.045√(d x Δl)  m (d and Δl in mm).

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

D15

D18

D22

D28

D35

D42

D54

B
ra

ço
 fl

e
to

r 
L B

 e
m

 m

Absorção da dilatação em mm

L

l

B

Ponto Fixo

Ponto Fixo

LB

Guia deslizamento

Guia deslizamento

33



34 NUMEPRESS

DILATAÇÃO TÉRMICA  THERMAL ELONGATION

Espaço de dilatação  Elongation space

Nas instalações deve-se distinguir entre os tubos 

que são colocados:

 à vista ou em instalações sob galerias

 revestidos (encastrados)

 sob solos flutuantes

No caso de serem colocados de forma vista ou em 

instalações em galerias há espaço suficiente. No 

caso de tubos que estão a ser rebocados deve 

ser procurada a instalação de um enchimento de 

proteção elástico de fibras de material isolante, 

como, por exemplo, fibra de vidro, lã de rocha ou 

materiais de espuma de poros fechados.

In installations we have to distinguish the following 

types of tubes: 

 those which are visible or installed under galleries

 those which are to be under plaster (built in)

 those which are under floating floors

In the case of visible installations or those under 

galleries, there is sufficient space. In the case of 

tubes which are built in, we should ensure the 

installation of an elastic protective filling of insulating 

fibre such as for example glass fibre, rock wool or 

sponge materials with closed pores.
Acolchoado 
elástico

Acolchoado elástico

Acolchoado elástico

Sob solo flutuante  Under floating floor

Sob reboco  Under plaster

Sob galeria  Under gallery
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Compensadores de dilatação  Elongation compensators

A variação longitudinal das tubagens pode ser 

compensada por um espaço de dilatação e/ou 

absorvida pela elasticidade da rede de tubagens. 

Se não for possível, devem ser incorporados 

compensadores de dilatação.

The longitudinal variation of tubes may be 

offset by an expansion space and/or absorbed 

by elasticity in the tube network. If this is not 

possible, elongation compensators should be 

installed.

Guía deslizante

Guía deslizante

Punto fijo

Punto fijo

Guia deslizamento

Guia deslizamento

Ponto Fixo

Ponto Fixo

Guia deslizamento

Guia deslizamento

Ponto Fixo

Ponto Fixo

Guía deslizante

Guía deslizante

Punto fijo

Punto fijo

Compensação de dilatação 
através de braço fletor.
Offsetting elongation

using flexible arm.

Compensação da dilatação  
em derivação.
Offsetting elongation by derivation.

Compensação de dilatação 
através de junta.
Elongation compensation
using a bend.

Compensador axial comum  
com rosca interior.

Common axial compensator with 
interior thread.
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DILATAÇÃO TÉRMICA  THERMAL ELONGATION

Emissão de calor e isolamento térmico para tubos

Neste ponto, deve haver uma diferenciação em relação ao calor que os tubos instalados de água quente 

–tubagem de aquecimento e água quente– tubagem de água potável emitem no meio ambiente. Num 

dos casos, trata-se da tubagem a instalar em ambientes a aquecer e, no outro, das tubagens a montar 

num ambiente que não requer um aquecimento expresso ou deve mesmo ficar frio.

No primeiro caso de que tratamos, a emissão de calor dos tubos afeta favoravelmente as áreas do 

edifício a aquecer e, por conseguinte, tendo em conta esta emissão de calor nos cálculos termotécnicos 

da rede da tubagens, não existem perdas económicas.

Os tubos que têm de ser protegidos contra a emissão do calor têm de ser isolados adicionalmente. 

Como isolamento podem ser utilizadas fibras, por exemplo lã de vidro ou elementos pré-fabricados em 

forma de revestimento de casco simples. O uso de mangas tubulares ou revestimentos de feltro não 

é recomendado, pois o feltro retém durante muito tempo a humidade absorvida e provoca corrosão.
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Heat emission and heat insulation for tubes

In this point, we need to differentiate between the heat emitted by hot water tubes –heating and hot 

water– and drinking water tubes. The former case deals with tubes installed in areas involving heating, 

whilst the other does not require specific heating, and might even need to be kept cold.

In the first case, the emission of heat by tubes has a favourable effect on the parts of buildings to be 

heated and, as a result, taking into account this heat emission in thermal calculations, does not result 

in economic losses.

Tubes which should be protected against heat emissions require additional insulation. Tubes can 

be insulated using fibres (such as glass fibre) or by prefabricated elements in the form of single-shell 

casings. We do not recommend the use of tubular casings or felt wrappings, as felt retains absorbed 

moisture for too long which can result in corrosion.

Diâmetro x espessura 
 Diameter x thickness

Δν: Diferença de temperatura [K]  Δν: Temperature difference [K]  

mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

15 x 1,0 2,72 5,44 8,16 10,88 13,60 16,32 19,04 21,76 24,48 27,20

18 x 1,0 3,29 6,57 9,86 13,15 16,44 19,72 23,01 26,30 29,59 32,87

22 x 1,2 4,02 8,04 12,06 16,08 20,10 24,12 28,14 32,16 36,18 40,20

28 x 1,2 5,15 10,31 15,46 20,61 25,77 30,92 36,08 41,23 46,38 51,54

35 x 1,5 6,44 12,88 19,32 25,76 32,21 38,65 45,09 51,53 57,97 64,41

42 x 1,5 7,76 15,53 23,29 31,05 38,81 46,58 54,34 62,10 69,86 77,63

54 x 1,5 10,03 20,05 30,08 40,11 50,13 60,16 70,19 80,21 90,24 100,26

76,1 x 2,0 14,14 28,28 42,42 56,56 70,70 84,83 98,97 113,11 128,43 141,39

88,9 x 2,0 16,55 33,11 49,66 66,21 82,76 99,32 115,87 132,42 148,97 165,53

108 x 2,0 20,15 40,31 60,46 80,61 100,77 120,92 141,70 161,23 181,38 201,53

114,3 x 2 21,72 43,43 65,15 86,87 108,59 130,30 152,02 173,74 195,45 217,17

139,7 x 2,6 26,54 53,09 79,63 106,17 132,72 159,26 185,80 212,34 238,89 265,43

168,3 x 2,6 31,98 63,95 95,93 127,91 159,89 191,86 223,84 255,82 287,79 319,77

Tabela para perda de calor [W/m] do tubo de aço inoxidável nº 1.4401 (316) (instalação vista)

Table for heat loss [W/m] from nº 1.4401 (316) stainless steel tube (visible installation)

37
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PERDA DE CARGA  LOAD LOSS

Na rede de tubagens temos uma resistência contínua à passagem do fluido por efeito da fricção, que 

é a chamada perda de carga. Este fator faz diminuir a pressão da rede na sua passagem pela tubagem 

e acessórios. Para facilitar o seu cálculo oferecemos-lhe, de seguida, uma imagem.

Na imagem podemos ver  
o valor da perda de carga R  
e o caudal em função da 
velocidade do fluido em m/s. 
Dados para água a 10ºC.

The chart shows the value of 
the load loss R and the flow as 
a function of fluid velocity m/s 
for water at 10ºC.
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39

The tube network places a continuous restriction on the flow of fluid resulting from friction which is 

known as load loss. This reduces pressure in the system as it flows through the tubes and accessories. 

This chart will help to calculate this factor.

Imagem de perda de carga 
em ar comprimido  

a 7 bar e 15ºC.
Chart of load loss for 

compressed air
at 7 bar and 15ºC. 0,3

1

R (mbar/m)

Ø 108x2

Ø 88,9x2

Ø 76,1x2

Ø 54x1,5

Ø 42x1,5

Ø 35x1,5

Ø 28x1,2

Ø 22x1,2

Ø 18x1

Ø 15x1

C
au

da
l d

e 
ar

 (
m

3 /
m

in
)

2 3 5 10 20 30 50 100 200

0,5

1

2

3

4

5

10

20

30

40

50

100

200

300

400

500

1000



40 NUMEPRESS

Nesta outra imagem podemos observar os valores para os acessórios desde 114,3 a 168,3.
This graphic shows the values   for the accessories from 114.3 to 168.3.
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PERDA DE CARGA  LOAD LOSS

Tabela de perda de carga nos principais acessórios de prensagem (em metros de tubo equivalentes)

NUMEPRESS

Coef. de resistência em metros equivalentes, calculados para uma velocidade da água de 0,7 m/s
Resistance coefficient in equivalent metres, calculated for a water velocity of 0.7m/s

1.5 0.7 0.5 0.5 0.4

15 x 1,0 0,90 0,40 0,30 0,30 0,25

18 x 1,0 1,10 0,50 0,40 0,40 0,30

22 x 1,2 1,40 0,60 0,50 0,50 0,40

28 x 1,2 1,90 0,90 0,60 0,60 0,50

35 x 1,5 2,50 1,20 0,80 0,70

42 x 1,5 3,10 1,40 1,00 0,90

54 x 1,5 4,00 1,80 1,30 1,10

76,1 x 2 2,50 1,90 1,60

88,9 x 2 3,00 2,20 1,90

108 x 2 3,50 2,60 2,20

114,3 x 2 3,89 2,86 2,40

139,7 x 2,6 4,75 3,49 2,93

168,3 x 2,6 5,72 4,21 3,53
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Também temos o fator de correção Kc em função da temperatura da água.
We also have the correction Kc based on the water temperature.
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Coef. de resistência em metros equivalentes, calculados para uma velocidade da água de 0,7 m/s
Resistance coefficient in equivalent metres, calculated for a water velocity of 0.7m/s 

0.9 1.3 1.5 3 1.5

0,50 0,70 0,90 1,80 0,90

0,65 0,90 1,10 2,30 1,10

0,80 1,20 1,40 2,80 1,40

1,10 1,50 1,90 3,80

1,50 2,10 2,50 5,00

1,80 2,60 3,10 6,20

2,30 3,30 4,00 8,00

3,10 5,00 5,60 11,50

3,70 5,80 6,50 13,00

4,40 7,00 7,80 16,00

4,80 7,43 8,46 17,15

5,87 9,08 10,34 20,96

7,07 10,94 12,45 25,25

NUMEPRESS

Coef. de resistência em metros equivalentes, calculados para uma velocidade da água de 0,7 m/s
Resistance coefficient in equivalent metres, calculated for a water velocity of 0.7m/s

1.5 0.7 0.5 0.5 0.4

15 x 1,0 0,90 0,40 0,30 0,30 0,25

18 x 1,0 1,10 0,50 0,40 0,40 0,30

22 x 1,2 1,40 0,60 0,50 0,50 0,40

28 x 1,2 1,90 0,90 0,60 0,60 0,50

35 x 1,5 2,50 1,20 0,80 0,70

42 x 1,5 3,10 1,40 1,00 0,90

54 x 1,5 4,00 1,80 1,30 1,10

76,1 x 2 2,50 1,90 1,60

88,9 x 2 3,00 2,20 1,90

108 x 2 3,50 2,60 2,20

114,3 x 2 3,89 2,86 2,40

139,7 x 2,6 4,75 3,49 2,93

168,3 x 2,6 5,72 4,21 3,53
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REAÇÃO À CORROSÃO
REACTION TO CORROSION

REAÇÃO À CORROSÃO DE TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL  
EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL

Generalidades

A corrosão perfurativa só pode ocorrer nos aços inoxidáveis que estão sob certas condições.  

A corrosão em fissuras ocorre em gretas ou locais de sedimentação.

Resistência à corrosão interior

Os aços inoxidáveis austeníticos são passivos nas instalações de água potável. Neste estado são 

completamente resistentes à corrosão uniforme na superfície, evitando qualquer problema de higiene, 

como por ex. a contaminação por metais pesados (não férricos).

Os aços inoxidáveis são resistentes à corrosão causada pelos produtos químicos utilizados para o 

tratamento da água potável. Isto também é válido para águas descalcificadas, descarbonatadas e 

destiladas.

As diferentes corrosões são definidas de seguida de acordo com as causas que as provocam:

 Corrosão perfurativa: A corrosão perfurativa em aço inoxidável só pode ocorrer em águas com 

elevado conteúdo de cloreto. No uso de aços inoxidáveis de material AISI 316, o conteúdo de 

iões de cloreto na água não pode ultrapassar o índice de 500 mg · l–1 = 30 mol · m–3. A maioria das 

outras substâncias que a água contém inibem a corrosão perfurativa. A probabilidade de que ocorra 

corrosão perfurativa nos aços inoxidáveis de material AISI 316 não aumenta pelas clorações de 

índice habitual de 1 até 2 mg/l na água.

 Corrosão por fissuras: Para tal caso, o parágrafo “Corrosão perfurativa” aplica-se analogamente.  

A experiência tem mostrado que, em águas com conteúdo de cloreto autorizado e sob as condições 

de aplicação presentes, nas instalações de água doméstica em habitação, os acessórios em aço 

inoxidável com conteúdo de molibdénio do material AISI 316 são suficientemente resistentes contra 

a corrosão por fissuras. 

 Corrosão intercristalina: Nos testes, as tubagens, como os fittings, mostram-se resistentes à 

corrosão intercristalina. Em águas que contenham substâncias desinfectantes não é permitido o 

uso do sistema fitting de aço inoxidável.

 Corrosão transcristalina por tensofissuração: Não se estabelece corrosão transcristalina em águas 

potáveis com temperaturas inferiores aos 45ºC. Em temperaturas superiores apenas pode aparecer 

este tipo de corrosão junto com a corrosão perfurativa e em fissuras. Portanto, não se produz 

uma corrosão por tensofissuração quando se têm em conta as indicações descritas no parágrafo 

“Corrosão Perfurativa”.
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REACTION TO CORROSION OF STAINLESS STEEL TUBES
IN DRINKING WATER SYSTEMS

General

Perforation corrosion only occurs in stainless steel under certain conditions. Corrosion in fissures 

occurs in cracks or areas of sedimentation.

Resistance to interior corrosion

Austentic stainless steel is passive in drinking water systems. In this state it is completely resistant to 

uniform corrosion of its surface, avoiding any hygiene problems, such as, for example, contamination 

by heavy metals (non-ferrous metals).

Stainless steel is resistant to corrosion from the chemical products used in the treatment of drinking 

water. This is also true for decalcinated, decarbonated and distilled water.

The various forms of corrosion are defined below by their causes:

 Perforation corrosion: Perforation corrosion can only take place in wate with high levels of chlorides. 

In the use of AISI 316 stainless steel material, the concentration of chloride ions in the water cannot 

exceed 500 mg · l–1 = 30 mol · m–3. Most other substances in water inhibit perforation corrosion. The 

probability of perforation corrosion in AISI 316 stainless steel material does not increase as a result 

of common chloride indices of 1 to 2 mg/l of water.

 Fissure corrosion: The contents of the “Perforation corrosion” section also apply here. Experience 

has shown that, under current application conditions, AISI 316 stainless steels fittings which contain 

molybdenum have sufficient resistance to fissure corrosion from water with authorised chloride 

levels in domestic sanitary water installations.

 Intercrystalline corrosion: In tests, tubes and fittings are shown to be resistant to intercrystalline 

corrosion. If water installations contains desinfectants, please always ask our technical department 

before use.

 Transcrystalline corrosion resulting from tension-fissuring: Transcrystalline corrosion does not 

take place in drinking water at temperatures below 45ºC. This type of corrosion only occurs at 

higher temperatures combined with perforation and fissure corrosion. As a result, there will be no 

tension-fissuring corrosion if the stipulations of the “Perforation corrosion section” are followed.
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REAÇÃO À CORROSÃO
REACTION TO CORROSION

REAÇÃO À CORROSÃO DE TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL  
EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL

Resistência à corrosão exterior

As diferentes corrosões são definidas de seguida 

de acordo com as causas que as provocam:

 Em tubagens de água quente, os acessórios 

que entrem em contacto com os materiais de 

construção que contenham cloretos (acelerantes 

com conteúdo em cloreto, anticongelante) ou 

substâncias isolantes que contenham cloretos 

e também sejam afetadas durante tempo 

prolongado pela humidade que supere a que 

se produz normalmente durante a construção.

 Em tubagens de água quente ou acessórios 

não se pode excluir a aparição de humidade 

que pode causar uma maior concentração de 

cloretos.

Nos casos acima é geralmente necessário aplicar 

um anticorrosivo por camadas. A camada tem de ser 

grossa, livre de poros e de defeitos, e ter resistência 

ao calor e ao envelhecimento. Como proteção 

adequada para a corrosão devem ser usadas fitas de 

plástico. As medidas para o isolamento térmico não 

cumprem as necessidades exigidas para assegurar 

proteção contra a corrosão externa. Devem ser 

seguidas as instruções do fabricante.

Se a instalação de aço inoxidável estiver em 

contacto com materiais de construção que possam 

ter estado em contacto com a água, durante um 

tempo prolongado, contendo cloretos, deve ser 

seca antes de ser colocada.

Em caso de aplicação sobre reboco ou em instalações 

sob galerias não é necessário um anticorrosivo.

Instalações mistas

A instalação de materiais mistos não tem influência 

nenhuma sobre o comportamento corrosivo 

dos aços inoxidáveis, independentemente do 

sentido da circulação da água. A descoloração 

por sedimentação por produtos corrosivos 

estranhos não define qualquer indício de perigo 

de corrosão nos aços inoxidáveis.

Em instalações mistas de tubos de aço 

inoxidável com tubos de aço galvanizado 

pode ocorrer uma corrosão por contacto nos 

últimos materiais referidos.

Este perigo de corrosão por contacto é 

reduzido a um grau insignificante através da 

instalação de um acessório de metal não-

ferroso entre o tubo de aço galvanizado e 

o sistema de aço inoxidável. Não é preciso 

observar a regra da corrente.

Nas instalações mistas de aços inoxidáveis 

com acessórios roscados ou de cobre não há 

qualquer perigo de corrosão por contacto.

Compensação  
do potencial principal

Segundo as normas vigentes, deve ser realizada 

uma compensação do potencial principal em 

todos os tubos condutores de eletricidade.

O sistema de aço inoxidável é uma tubagem 

condutora e, portanto, deve estar em 

conformidade com as leis vigentes em matéria 

de compensação de potencial.
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REACTION TO CORROSION OF STAINLESS STEEL TUBES
IN DRINKING WATER SYSTEMS

Resistance to external corrosion

There is a risk of external corrosion when:

 Hot water tube system with accessories that 

come into contact with construction material 

containing chlorides (antifreeze, accelerators 

with chloride content) and insulating materials 

which contain chlorides; and when they are 

subject to humidity over prolonged periods 

which exceed those which normally occur 

during construction.

 It is not possible to avoid the appearance of 

humidity in hot water tubes and accessories 

which could result in higher chloride 

concentrations.

In such situations it is generally necessary to 

apply an anti-corrosive in layers. This layer 

needs to be thick,  non-porous and defects, and 

to be resistant to heat and ageing. Plastic tape 

can be used as adequate protection against 

corrosion. Heat insulation measures are not 

sufficient to meet the requirements to ensure 

protection against exterior corrosion. The 

manufacturer’s instructions should be followed.

If the stainless steel installation is in contact with 

construction materials which may be wet with 

water containing chlorides during a prolonged 

period, they should be dried before being 

installed.

In the case of installation on top of plaster or in 

installations under galleries, no anti-corrosive is 

required.

Mixed installations

Mixed installations of stainless steel tubes and 

galvanised steel tubes may result in contact 

corrosion in the latter.

This danger of contact corrossion is reduced with 

the installation of a non-ferrous metal accessory 

between the galvanised steel and stainless steel 

tubes. It is not necessary to observe the flow of 

the current.

There is no danger of contact corrosion in mixed 

installations of stainless steel with threaded or 

copper accessories.

Compensation of potential voltage

In accordance with current regulations, there 

should be compensation of potential voltage for 

all tubes which conduct electricity.

Stainless steel systems are conductors of 

electricity and therefore must comply with 

current regulations in this regard.
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MATERIAIS  MATERIALS

Os aços inoxidáveis são resistentes à 

corrosão, graças à sua capacidade de 

permanecerem passivos num grande 

número de ambientes. No estado passivado, 

o aço inoxidável possui uma camada estável 

e protetora muito fina e invisível.

A resistência à corrosão não é igual para 

todos os aços inoxidáveis, pois alguns são 

mais resistentes do que outros. A norma 

europeia EN-10088 reflete os diferentes 

tipos de aços inoxidáveis.

O aço inoxidável AISI 304 (1.4301) é o mais 

comum nas instalações de água potável.

Recomenda-se usar o AISI 316L (1.4404) 

quando os cloretos dissolvidos na água 

ultrapassam as 200 ppm. (200 mg/litro), 

especialmente se for água quente, pois 

o efeito de corrosão aumenta com a 

temperatura. 

A diferença entre o AISI 304 e o AISI 316L 

é a presença de molibdénio (Mo) que se 

acrescenta à liga numa proporção de 

2-2,5% para proteger o aço inoxidável da 

ação do cloro.

O aço inoxidável é um mau condutor do 

calor e isto permitirá transportar fluido 

quente com menor perda. A dilatação 

linear diz-nos que nas instalações que 

estiverem submetidas a ciclos térmicos 

de calor-frio é preciso ter em conta esta 

dilatação.

Propriedades físicas
Physical properties

Densidade
Density

8.000 kg/m3

Calor específico (20ºC)
Specific heat (20ºC)

500 J/kg · K

Condutividade térmica (20ºC)
Thermal conductivity (20ºC)

15 W/m · K

Coeficiente de dilatação linear (20÷200ºC)
Linear elongation coefficient (20÷200ºC)

16,5 10–6/K

Módulo de elasticidade (20ºC)
Elasticity module (20ºC)

200 KN/mm2

Resistividade elétrica (20ºC)
Electrical resistance (20ºC)

0,75 Ω mm2/m

Propriedades mecânicas
Mechanical properties

Limite elástico mínimo
Minimum elasticity limit

240 N/mm3

Alongamento mínimo
Minimum elongation

40%

Carga de rotura mínima
Minimum breakage load

530 N/mm2

Composição química
Chemical composition

% AISI 316L AISI 304

Cr 16,5-18,5 17-19,5

Ni 10-13 8-10,5

Mo 2-2,5

Mn max. 2 2

Si max. 1 1

P max. 0,045 0,045

S max. 0,015 0,015

C max. 0,03 0,07
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Stainless steel is resistant to corrossion through its ability to remain passive in a large number of 

atmospheres. In its passive state, stainless steel has a very fine, invisible, stable protective layer.

Resistance to corrossion is not the same in all stainless steel, as some forms are more resistant than 

others. European regulation EN-10088 details the various types of stainless steel.

AISI  304 (1.4301) stainless steel is the most common form used in drinking water installations.

AISI 316L (1.4404) stainless steel is recommended when the level of dissolved chlorides in water exceeds 

200 ppm (200mg/litre), particularly for hot water installations, as the corrosive effect increases with 

temperature.

The difference between AISI 304 and AISI 316L is the presence of molybdenum (Mo) which is added to 

the alloy in a proportion of  2-2.5% to protect the stainless steel from the action of chloride.

Stainless steel is a poor conductor of heat, which means it can be used for transporting fluid with lower heat 

losses. The linear elongation tells us that elongation should be taken into consideration in installations which 

are subject to hot-cold cycles.

Características físicas
Physical properties

Características mecânicas
Mechanical properties

Peso específico
Specific weight 

(kg/dm3)

Dilatação linear
Linear elongation 

(k 10/ºC)

Resistência à tração
Resistance to traction

(N/mm2)

Limite elástico
Elastic limit

(N/mm2)

Alongamento
Lengthening

Aço inoxidável
Stainless steel

8,0 16 600 220 45

Aço galvanizado
Galvanised steel

8,0 12 350 220 25

Cobre
Copper

8,9 16,5 250 130 50

Alumínio
Aluminium

2,7 24 90 70 15

PVC termorresistente
Heat-resistant PVC

70 55 30

Comparativa das características principais com outros materiais

Comparison of main characteristics with other materials
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The guarantee covers defects in manufacture which are attributable to our areas of responsibility. 

This consists of the replacement of defective parts, and related dismantling and assembly costs. The 

guarantee is only valid when the joint has been created using NUMEPRESS tubes and accessories, 

and the joint has been pressfitted under pressure of not less than 32 Kn using a NUMEPRESS profile 

jaw.  For diameters from 42 mm ask our technical department.

This guarantee is not valid if the installation was carried out by non-professionals or if the assembly 

instructions in our manual were not followed. Civil responsibility is limited to a period of ten years after 

the installation.

In the event of damage, this must be communicated to ISOTUBI, S.L. in writing within a period of 

five days from the accident. Defective NUMEPRESS tubes and accessories must be kept and made 

available to our technicians for the checks required in each case.

GARANTIA  GUARANTEE

A garantia cobre defeitos de fabricação, quando são atribuídos à nossa área de responsabilidade. 

Esta abrange a substituição de peças defeituosas, os gastos relativos à desmontagem e montagem. A 

garantia é válida exclusivamente quando a união foi realizada com tubo e acessórios NUMEPRESS, e a 

união foi prensada com uma força de aperto não inferior a 32 Kn e um grampo com perfil NUMEPRESS. 

Consultar o nosso departamento técnico para perfis superiores a 42 mm.

A garantia não será válida se a instalação não for realizada por profissionais e não forem respeitadas 

as instruções de montagem de acordo com o nosso Manual. A responsabilidade civil é limitada a dez 

anos após a realização da instalação.

Em caso de danos, o prejudicado deve efetuar a respetiva comunicação por escrito à ISOTUBI, S.L. 

dentro dos cinco dias seguintes ao acidente. Os tubos e acessórios NUMEPRESS com defeito devem 

ser conservados e mantidos à disposição dos nossos técnicos, para os controlos necessários até à 

finalização do expediente.
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