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ISS Σερβίας

ZIK Κροατίας

PCT Ρωσίας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Como-Pex
MPA-NRW Γερμανίας

Η Interplast είναι από τις λίγες εταιρίες στην Ευρώπη με καθετοποιημένη παραγωγή και η μοναδική στην
Ελλάδα που παράγει όλα τα μέρη του συστήματος ενώ παράλληλα εγγυάται για το σύνολο των
θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων. Μέσω της θυγατρικής της ΕΛΒΙΩΜ ΑΒΕΕ παράγει ορειχάλκινα εξαρτήματα
που εξυπηρετούν το σύστημα Como-pex.

AENOR Ισπανίας

WRAS Μεγ. Βρετανίας

CSA Καναδά

Ρυθμιστικός συλλέκτης (με στυπιοθλήπτη)
Οι συλλέκτες κατασκευάζονται από προφίλ ορείχαλκου, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νόρμας ΕΝ 12167 και του DIN 50930/6 που
αναφέρεται στην καταλληλότητα των ορειχάλκινων εξαρτημάτων για
εγκαταστάσεις πόσιμου νερού.
Η θέση των μηχανισμών στο σώμα του συλλέκτη είναι κάθετη με
αποτέλεσμα να αυξάνονται οι παροχές και να βελτιώνονται οι ροές.
Οι συλλέκτες έχουν μηχανισμό τύπου μπαταρίας, οπότε κατά την περιστροφή
του βολάν δεν ανεβοκατεβαίνει ο άξονας παρά μόνο η βαλβίδα και παράλληλα
αποφεύγεται η επικάθιση αλάτων στα O-ring. Αυτό αποτρέπει τη φθορά των Oring του άξονα.
Γωνία υδροληψίας 105°
Πρόκειται για γωνία υδροληψίας με κλίση 105º που διευκολύνει την παρέμβαση
του εγκαταστάτη σε περίπτωση αντικατάστασης του ορειχάλκινου μέρους ή της
γραμμής του σωλήνα εξ΄ ολοκλήρου.
Με τη χρήση της συστολής στο κάτω μέρος της υδροληψίας πετυχαίνουμε να
μην «τρέξει» νερό εκτός του σπιράλ προστασίας σε περίπτωση διαρροής.

SKZ Γερμανίας PEX MD

SKZ Γερμανίας

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα Como-Pex
υπερκαλύπτουν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις Ευρωπαϊκές Νόρμες, τα παγκοσμίως αποδεκτά γερμανικά πρότυπα DIN, τα
Ισπανικά UNE και τα βρετανικά BS.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι σωλήνες ComoPex να μην παρουσιάσουν ούτε μια αστοχία
στους τακτικούς εξαμηνιαίους ελέγχους που
πραγματοποιούν επίσημα ινστιτούτα και αφορούν τυχαία δοκίμια από την παραγωγή και
από τον αποθηκευτικό χώρο.

Συλλέκτης σωληνωτός (Μπάρας)
Οι συλλέκτες κατασκευάζονται από προφίλ ορείχαλκου κράματος CW614N που
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νόρμας ΕΝ 12167 και του DIN
50930/6. Παράγονται σε διαστάσεις 3/4", 1" και 1 1/4" από 2-12 παροχές της
1/2". Τα σπειρώματα του συλλέκτη κατασκευάζονται βάσει ΕΝ ISO 228. Το
προϊόν έχει χαμηλή σκληρότητα για να είναι ανθεκτικότερο στις μηχανικές
καταπονήσεις και διακρίνεται για τα μεγάλα πάχη του τοιχώματός του.
Hλεκτροβάνα
Η ηλεκτροβάνα Flash Valve είναι κατασκευασμένη με αυστηρά επιλεγμένα
κριτήρια ακολουθώντας τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφαρμογή
οδηγίας Ε.Ε. 73/23) και φέρει σήμανση CE πιστοποιημένη από το εργαστήριο
Labor S.A. Ο κινητήρας είναι Cruzet και έχει ενσωματωμένο μηχανικό φρένο
τύπου καστάνιας.
Η ηλεκτροβάνα Flash Valve έχει μεγάλη ροπή στρέψης 17,9 Νm, πιστοποιημένη
κατά "prony brake", η οποία περιστρέφει τη μπίλια της βάνας ακόμη και σε πολύ
δύσκολες περιπτώσεις με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται πρόβλημα στο
μοτέρ.

Συνέπεια των παραπάνω είναι οι σωλήνες να πιστοποιούνται ως τελικό προϊόν
από τους παρακάτω οργανισμούς:
· ISO 9001 από τον TÜV Γερμανίας.
· ΕΒΕΤΑΜ Ελλάδας, SKZ Γερμανίας, AENOR Ισπανίας, CSA Καναδά, ZIK Κροατίας,
PCT Ρωσίας, ISS Σερβίας, για τις μηχανικές αντοχές του σωλήνα.
· MPA-NRW Γερμανίας για τη διαπερατότητα των
σωλήνων από το οξυγόνο.
· WRAS Μεγάλης Βρεττανίας, ZIK Κροατίας, PCT
Ρωσίας, για την καταλληλότητα των σωλήνων
Como-Pex στο πόσιμο νερό.

Παράλληλα, οι σωλήνες ελέγχονται από το Γενικό
Χημείο του Κράτους για την καταλληλότητα στο
πόσιμο νερό.

Ορειχάλκινα Εξαρτήματα
Παράγονται από κράμα ορείχαλκου υψηλής ποιότητας και υπερκαλύπτουν τις
προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών και Γερμανικών προτύπων. Ειδικότερα για τις
προσθήκες η πρώτη ύλη έχει περάσει δύο φορές από ειδική θερμική κατεργασία
ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή σκληρότητα και να μηδενιστούν οι
πιθανότητες εμφάνισης ραγισμάτων (season cracking).

www.interplast.gr
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