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εταιρία

Η VIOKAR είναι μια αμιγώς Ελληνική 
εταιρία, που ιδρύθηκε το 1964 από το 
Χαράλαμπο Καραχάλιο, με στόχο την 
παραγωγή ηλεκτρολογικού υλικού. 
Αρχικά, η παραγωγική της δραστηριότητα 
αφορούσε μεταλλικά εξαρτήματα γείωσης 
και ακροδέκτες καλωδίων, ενώ σύντομα 
πέρασε στον συνεχώς αναπτυσσόμενο 
κλάδο των πλαστικών ηλεκτρολογικών 
εξαρτημάτων με τα στηρίγματα καλωδίων 
Vioclips. 
Το 1974 μεταφέρεται σε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις στον Αγ. Δημήτριο 
Αττικής, εκσυγχρονίζοντας παράλληλα 
το μηχανολογικό της εξοπλισμό και 
διευρύνοντας την προϊοντική της βάση 
με τη κατασκευή των χωνευτών και των 

1974 - Στιγμιότυπο από την παραγωγή

1964-2014

εξωτερικών κουτιών διακλάδωσης Viobox.
Τη δεκαετία του ‘80 η εταιρία αρχίζει 
την παραγωγή μιας νέας προϊοντικής 
οικογένειας, των εύκαμπτων σωλήνων 
προστασίας καλωδίων Vioflex, ενώ 
ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός και η 
παραγωγή μιας από τις πιο επιτυχημένες 
σειρές φωτιστικών εξωτερικών χώρων της 
ελληνικής αγοράς, των Point και Park.
Τη δεκαετία του ‘90 ολοκληρώνεται η 
προϊοντική οικογένεια των σωλήνων 
προστασίας καλωδίων με την παραγωγή 
των ευθύγραμμων σωλήνων Viotubo και 
των διαμορφώσιμων Viospiral, ενώ η 
παραγωγική βάση της εταιρίας διευρύνεται 
με την παραγωγή των καναλιών διανομής 
καλωδίων Viokanali.
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Το 2001 δημιουργείται μια νέα πρότυπη 
μονάδα στη βιομηχανική ζώνη του Κορω-
πίου, με την επωνυμία ΒΙΟΚΑΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΑΒΕΕ και με στόχο την εξειδίκευση 
στην παραγωγή καναλιών διανομής και 
ηλεκτρολογικών σωλήνων προστασίας 
καλωδίων, ενώ το 2005 αρχίζει τη λει-
τουργία του ένα νέο κέντρο διανομής 
προϊόντων στη Θεσσαλονίκη για την 
αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της 
βορείου Ελλάδος.

Η VIOKAR σήμερα στεγάζεται σε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 
12.000 τ.μ.. Κύρια ασχολία και εξειδίκευσή 
της αποτελεί η παραγωγή τεσσάρων 
προϊοντικών οικογενειών ηλεκτρολογικού 
υλικού: των καναλιών διανομής και 
εγκατάστασης, των σωλήνων προστασίας 
καλωδίων και των εξαρτημάτων τους, 
των στηριγμάτων και των ακροδεκτών 
καλωδίων.

Στόχος της είναι η βιώσιμη ανάπτυξη με 
τη δημιουργία αξιόπιστων προϊόντων και 
υπηρεσιών σταθερά υψηλής ποιότητας, 
καθώς και η δημιουργία μιας αμφίδρομης 
σχέσης ενημέρωσης και επικοινωνίας 
με τον τεχνικό κόσμο, φιλοδοξώντας να 
αποτελέσει μια ποιοτική και ολοκληρωμένη 
ελληνική πρόταση για τη διανομή, την 
προστασία, τη στήριξη και τη σύνδεση των 
καλωδίων.
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ποιότητα &
ανθρώπινο δυναμικό

Η έννοια της ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας 
της VIOKAR και συνειδητή επιλογή σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, 
δίνοντας προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
Μέσα στο πλαίσιο της Ολικής Ποιότητας, η εταιρία από το 2001 εφαρμόζει το 
σύστημα ISO 9001:2000, για το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό 
πιστοποίησης RINA, μέλος του IQNet, συγκαταλέγοντάς την ανάμεσα στις 
πρώτες ελληνικές εταιρίες του κλάδου που εφάρμοσαν το πρότυπο αυτό και 
πιστοποιήθηκαν για την εφαρμογή του. Το 2012 ανανεώθηκε η πιστοποίησή 
της βάσει του προτύπου ISO 9001:2008 από τον οργανισμό πιστοποίησης
TÜV HELLAS, μέλος του TÜV NORD Group.

Η πολιτική ποιότητας που εφαρμόζει η  
VIOKAR εγγυάται τη συμμόρφωση των 
προϊόντων της με τις προδιαγραφές 
των διεθνών(IEC) και ευρωπαϊκών(EN) 
προτύπων, καθώς και των σχετικών 
ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως η οδηγία 
αξιολόγησης χημικών προϊόντων 
2006/1907/EC(REACH) και η οδηγία περιο-
ρισμού της χρήσης επικίνδυνων ουσιών 
2002/95/EC(RoHS). 

Η πολιτική αυτή υποστηρίζεται από το 
σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό 
υψηλής απόδοσης και το εξειδικευμένο 
προσωπικό που συνειδητά συμβάλλει στην 
υλοποίηση της, εφαρμόζοντας συνεχή 
ποιοτικό έλεγχο κατά την παραγωγική 
διαδικασία με καθημερινό δειγματοληπτικό 
έλεγχο στο εργαστήριο δοκιμών της 
εταιρίας, πάνω στις βασικές μηχανικές και 
θερμικές ιδιότητες των προϊόντων. 

Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης των 
προϊόντων της γίνεται από διαπιστευμένα 
από τον ΕΣΥΔ εργαστήρια, όπως το 
ΕΛΚΕΠΗΥ, το ΚΔΕΠ και η LABOR.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
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Η κινητήρια δύναμη που καθορίζει την 
πορεία, την ταυτότητα και την επιτυχία μιας 
εταιρίας είναι οι άνθρωποί της. Η VIOKAR 
αναγνωρίζει οτι το ανθρώπινο δυναμικό 
της αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της 
εταιρίας και παίζει πρωταρχικό ρόλο στην 
υλοποίηση των στόχων της.
Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί συνειδητή 
επιλογή η σταδιακή δημιουργία μια ομάδας 
νέων ανθρώπων, υψηλών επαγγελματικών 
προσόντων, που συμβάλλουν ενεργά 
στην επίτευξη των κοινών στόχων, εξακο-
λουθώντας παράλληλα να εφαρμόζει τη 
φιλοσοφία της μακροχρόνιας συνεργασίας 
που ακολουθεί από τα πρώτα της βήματα.
Η ανάπτυξη της εταιρίας είναι συνυ-
φασμένη με την ανάπτυξη και εξέλιξη 
του ανθρώπινου δυναμικού της. Για το 

λόγο αυτό, υιοθετήθηκε ένα μοντέλο 
διοίκησης που λειτουργεί πολυσυλλεκτικά 
και επιτρέπει σε όλους να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες, να συνεισφέρουν και να 
αναπτύσσονται σύμφωνα με τις δεξιότητες 
και τις προσδοκίες τους. Ιδιαίτερη σημασία 
δίνεται στην περαιτέρω εκπαίδευση και 
κατάρτιση των εργαζομένων της  εταιρίας, 
συμβάλλοντας στην επαγγελματική τους 
εξέλιξη.
Η φιλοσοφία της εταιρίας βασίζεται στην 
αρχή της ίσης μεταχείρισης υποστηρί-
ζοντας έμπρακτα τη διαφορετικότητα και 
την πολυπολιτισμικότητα, προσφέροντας 
ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκευτικών 
ή πολιτικών πεποιθήσεων.
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βιώσιμη ανάπτυξη & 
εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας 
της VIOKAR, καθώς κάθε εταιρία 
πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη 
που της αναλογεί απέναντι στην 
κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς 
είναι ενεργό μέλος των κοινωνιών 
μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται, 
επηρεάζοντας και επηρεαζόμενη 
από αυτές. Οι βασικοί άξονες στους 
οποίους αναλύεται το πρόγραμμα  
εταιρικής υπευθυνότητας της εται-
ρίας είναι η φροντίδα του ανθρώπινου 
δυναμικού της, η προστασία του 
περιβάλλοντος, η συνεισφορά στην 
υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς και 
η στήριξη των τοπικών κοινωνιών, 
όπου δραστηριοποιείται.
Τα θέματα υγείας και ασφάλειας 
κατά την εργασία αποτελούν 
απόλυτη προτεραιότητα για την 
επιχείρηση.

Η διαχείριση αυτών των θεμάτων γίνεται 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και με  
σύστημα που εγγυάται την ασφάλεια και 
την υγεία σε όλες της πτυχές της εργασίας, 
εστιάζοντας στην πρόληψη των κινδύνων. 
Στην κατεύθυνση αυτή ενημερώνουμε 
και προτρέπουμε τους εργαζόμενους 
να συμπεριφέρονται υπεύθυνα για την 
προσωπική τους ασφάλεια, αλλά και των 
συναδέλφων τους, ενώ υλοποιούνται οι 

υποδείξεις των τεχνικών ασφαλείας σχετικά 
με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για 
την πρόληψη των κινδύνων.
Η κοινωνική δράση αποτελεί σημαντικό 
μέρος του προγράμματος της εται-
ρίας. Υλοποιείται με ενέργειες που 
υποστηρίζουν είτε με υλικοτεχνικά μέσα 
είτε με τους απαραίτητους πόρους μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα, 
πρωτοβουλίες φορέων που σχετίζονται 

με την εκπαίδευση, καθώς και τον 
αθλητισμό ως σημαντικό παράγοντα για 
ένα ισορροπημένο τρόπο ζωής. Ενδεικτικά 
αναφέρονται η συνεισφορά στο έργο του 
εθελοντικού οργανισμού «το χαμόγελο του 
παιδιού», που προασπίζει τα δικαιώματα 
των παιδιών, του ΚΕΘΕΑ το οποίο αποτελεί 
το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο υπηρεσιών 
απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης 
και η στήριξη του Έλληνα Πρωταθλητή 
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Η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης 
αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια 
ολοένα και περισσότερο, καθώς τα 
στοιχεία για τις κλιματικές μεταβολές 
εντείνουν την ανησυχία για τις επιπτώσεις 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον. Τα επιστημονικά δεδομένα 
δείχνουν ότι η καινοτομία και η βιώσιμη 
ανάπτυξη είναι ο μόνος δρόμος ανάπτυξης 
για κάθε εταιρία που είναι κοινωνικά 
υπεύθυνη. Η συμβολή στην προστασία 
του περιβάλλοντος και η ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας 
αποτελεί προτεραιότητα για τη VIOKAR.
Προς την κατεύθυνση αυτή ανανεώνεται 
σταδιακά ο εξοπλισμός της εταιρίας 
με μηχανήματα υψηλής ενεργειακής 

Κώστα Μαϊτού στη συμμετοχή του στους 
Rotax Max Challenge Grand Finals, γνωστοί 
και ως Ολυμπιακοί Αγώνες του karting.

απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλω-
σης, ενώ γίνεται τακτική αξιολόγηση 
των προμηθευτών πρώτων υλών, πάνω 
στις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. 
Υλοποιούνται προγράμματα ορθολογι-
κότερης χρήσης των υδάτινων πόρων κατά 
την παραγωγή και επαναχρησιμοποίησης 
μέρους αυτών, προγράμματα διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων της παραγωγής  
σε συνεργασία με επίσημους ανακυκλωτές, 
εγκεκριμένους από το ΥΠΕΧΩΔΕ και η 
εταιρία συμμετέχει στο συλλογικό σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 
(Ε.Ε.Α.Α.), καθώς και στο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 
φωτιστικών και λαμπτήρων.
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marketing
& συσκευασία

Για τη γνωριμία του ευρύτερου 
κοινού με τις νέες προϊοντικές της 
προτάσεις, η εταιρία μας παρέχει 
μια σειρά ελκυστικών λύσεων 
προώθησης που αποτελούν και 
σημεία αυτόματης πώλησης, 
όπως το ορθοστατικό και το επιτ-
ραπέζιο Stand για το VIOKANALI, 
που καλούν, εκπαιδεύουν και 
εμπνέουν τους καταναλωτές σε 
δημιουργικές αποφάσεις αγοράς. 
Οι προωθητικές λύσεις έχουν 
και λειτουργικό σκοπό, καθώς 
παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες 
στον ενδιαφερόμενο, όπως τις 
ιδιότητες του προϊόντος και προ-
τάσεις εφαρμογών. 

Παρουσιάζονται μέσα από το δίκτυο 
διανομής μας, συμβάλλοντας στην αύξηση 
της αναγνωρισιμότητας και της αποδοχής 
των προϊόντων, αποτελώντας για τους 
συνεργάτες μας συνώνυμο της αξιοπιστίας, 
της αποδοτικής διαχείρισης του προϊόντος 
και της οικονομικής επιτυχίας.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ισχυρο-
ποίηση της σχέσης μας με τον τεχνικό 
κόσμο και την καλύτερη ενημέρωσή του. 

Για να επιτευχθεί αυτό, υλοποιείται μια 
σειρά δράσεων, όπως η διενέργεια ενός 
κύκλου παρουσιάσεων σε συνεργασία με 
τους διανομείς μας, που αφορούν τόσο την 
εταιρική παρουσίαση στις εγκαταστάσεις 
μας, όσο και τεχνικές ενημερώσεις στα 
καταστήματα των συνεργατών μας.
Επανασχεδιάστηκε επίσης ο ιστότοπός 
μας www.viokar.gr με έμφαση στη λειτουρ-
γικότητα και την ευκολία εύρεσης της 

απαιτούμενης πληροφορίας, φιλοδοξώντας 
να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό για τον 
μελετητή, το μηχανικό και τον ηλεκτρολόγο 
εγκαταστάτη.

www.viokar.gr visit us...
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Τα προϊόντα διατίθονται σε σύγχρονες 
συσκευασίες με καλαίσθητη εμφάνιση και 
πολυδιάστατο ρόλο. Είναι σχεδιασμένες 
δίνοντας έμφαση στην πρακτικότητα και 
τη λειτουργικότητά τους, έτσι ώστε να 
διευκολύνουν την ασφαλή μεταφορά και 
αποθήκευσή τους, εξασφαλίζοντας παράλ-
ληλα την ακεραιότητα των προϊόντων μέχρι 
το τελικό σημείο χρήσης τους. Συμβάλλουν 
στην αναγνωρισιμότητα των προϊόντων, 
αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά τους 
και ενημερώνοντας το χρήστη για τις 
τεχνικές τους προδιαγραφές με τη χρήση 
συμβολικής απεικόνισης για γρήγορη 
οπτική αναγνώριση είτε απευθείας πάνω 
στη συσκευασία, είτε με τη χρήση ετικετών 
αντίστοιχης αισθητικής.

Μάθετε για τις λύσεις προώθησης της VIOKAR στο:
www.viokar.gr/el/about us/news/promotional actions

Ε.Ε.Α.Α.

Παράγονται από πλήρως ανακυκλώσιμα 
υλικά, ενώ οι χάρτινες συσκευασίες 
παράγονται από ανακυκλωμένο χαρτί, 
ενισχύοντας την προσπάθεια της εταιρίας 
για τη μείωση του περιβαλλοντικού της 
αντίκτυπου σε όλες τις δραστηριότητές 
της.  
Η διαδικασία συσκευασίας είναι αυτο-
ματοποιημένη, με παράλληλη ηλεκτρονική 
καταμέτρηση ώστε να μην προκύπτουν 
αποκλίσεις στις ποσότητες των προϊόντων.
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κέντρα &
δίκτυο διανομής

Η εταιρία διαθέτει ένα ευέλικτο σύστημα 
αποθήκευσης και διανομής για τον άρτιο 
εφοδιασμό και την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του δικτύου διανομής της. Το σύστημα αυτό 
απαρτίζεται από τρία κέντρα διανομής, 
η λειτουργία των οποίων διασφαλίζει 
την ομαλή ροή και την πρόσβαση των 
προϊόντων της στην ελληνική αγορά, 
καθώς και στις αγορές του εξωτερικού.
Τα δύο ιδιόκτητα κέντρα διανομής βρίσ-

κονται στην Αττική, στον Αγ. Δημήτριο 
και τη βιομηχανική ζώνη του Κορωπίου, 
καθώς αποτελούν μέρος των κυρίων 
εγκαταστάσεων και επιτελώντας διπλή 
λειτουργία ως αποθήκες των παραγωγικών 
μονάδων της εταιρίας, αλλά και ως κόμβοι 
για την εξυπηρέτηση του δικτύου της στην 
κεντρική και νησιωτική Ελλάδα. Το τρίτο 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί 
τον κόμβο για την εξηπηρέτηση των αναγ-

κών της βορείου Ελλάδος και της αγοράς 
των Βαλκανίων.
Τα ιδιόκτητα οχήματα διανομής διασ-
φαλίζουν τη ταχύτατη παράδοση των 
προϊόντων, εντός 24 ωρών από την λήψη 
της παραγγελίας. Η χρήση οχημάτων που 
διαθέτουν σύγχρονους και οικολογικούς  
κινητήρες, υπερκαλύπτοντας τις προ-
διαγραφές καυσαερίων Euro4 και 
πετυχαίνοντας παράλληλα χαμηλότερη 
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Η Viokar εχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο 

δίκτυο διανομής, το οποίο περιλαμβάνει 

300 σημεία πώλησης πανελλαδικά, εξασ-

φαλίζοντας τη μέγιστη γεωγραφική κάλυψη 

της αγοράς με τα προϊόντα της.

Στόχος της εταιρίας είναι το δίκτυο των 

συνεργατών της, μέσα από μια συνεχή 

και διαδραστική σχέση συνεργασίας και 

ενημέρωσης πάνω στα προϊόντα της και 

τις ανάγκες της αγοράς, να προσφέρουν 

άριστη εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη 

στους επαγγελματίες του κλάδου.

κατανάλωση καυσίμου, σε συνδυασμό με 
τη βέλτιστη κατάρτιση των δρομολογίων 
διανομής συμβάλλουν στις φιλικότερες 
προς το περιβάλλον επιδόσεις της εφο-
διαστικής μας αλυσίδας.

24h - EXPRESS

Το δίκτυο διανομής της εταιρίας δεν 

περιορίζεται μόνο στον ελλαδικό χώρο, 

αλλά εξαπλώνεται συνεχώς και σε διεθνές 

επίπεδο, με σημεία πώλησης από τα 

Βαλκάνια και την Κύπρο, μέχρι την Ιρλανδία 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και 

σ’ όλο τον κόσμο, όπως στη Νέα Ζηλανδία 

και την Αυστραλία.

eco-TECHNOLOGY



Συστήματα καναλιών διαχείρισης καλωδίων

Συστήματα καναλιών διαχείρισης και προστασίας καλωδίων από PVC U. Δε διαδίδουν τη 
φλόγα, έχοντας αυτόσβεση κατάταξης V0 και είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων. Έχουν 
μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.Κατασκευάζονται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των προτύπων 50085.01, 50085.21 & 50085.22 και συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών 2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS) & 
2006/1907/EC (REACH).
Διαθέτουν inkjet εκτύπωση κάθε 2m που περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, 
τον τύπο του προϊόντος, καθώς και άλλα προαιρετικά στοιχεία εξασφαλίζοντας την 
ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Συσκευάζονται σε πλήρως ανακυκλώσιμα κουτιά ιδιαίτερης 
αντοχής, που προσφέρουν ασφάλεια κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.



Το αυτοκόλλητο κανάλι διανομής δίνει 
λύση στην τακτοποίηση των καλωδίων 
σε διαφόρους τύπους εγκαταστάσεων. 
Διαθέτει αφρώδη ταινία διπλής όψης, που 
κολλάει άμεσα και αποτελεσματικά σε λείες 
αλλά και σαγρέ επιφάνειες προσφέροντας 
ταχύτητα και ευκολία κατά την τοποθέτηση.
Διατίθεται σε πολλές διαστάσεις και σε 
τέσσερις χρωματισμούς για την άρτια ενσω-
μάτωσή του σε κάθε τύπο διακόσμησης. 

Το σύστημα καναλιών VIOKANALI αποτελεί μια 
ποιοτική πρόταση για την διαχείριση των καλωδίων 
της εγκατάστασης. Για την τοποθέτηση του 
διακοπτικού υλικού προσφέρονται τα πλαίσια 
στήριξης μηχανισμών τα οποία στηρίζονται στη 
βάση του καναλιού εύκολα και αποτελεσματικά. 
Δέχονται τόσο τους κλασικούς όσο και τους μηχα-
νισμούς 45 mm της πλειονότητας των ευρωπαϊκών 
οίκων, δίνοντας έτσι την ελευθερία επιλογής του 
διακοπτικού υλικού και τη δυνατότητα της ρύθμισης 
του κόστους της εγκατάστασης.
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Σύστημα καναλιών εγκατάστασης με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -25°C έως 
τους +60°C. Προσφέρει μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης, 
διαθέτοντας παράλληλα 2 J αντοχή στην κρούση στους -25°C.
Κατασκευάζεται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε λευκό 
χρωματισμό RAL 9016. Είναι  ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS), καθώς και τοξικών και 
βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (REACH). 

• Διαθέτει στεγανότητα IP 42. 
• Τα πλαίσια στήριξης δέχονται τόσο κοινούς μηχανισμούς όσο και μηχανισμούς 45mm.

Προτείνεται για τη διανομή, την παροχή 
και την προστασία αγωγών ρεύματος, 
τηλεφώνου και δεδομένων σε γραφεία 
και εμπορικούς χώρους, καθώς και σε 
οικίες όπου απαιτείται η καλύτερη δυνατή 
αισθητική ενσωμάτωση της εγκατάστασης 
στο χώρο.

Σύστημα καναλιών εγκατάστασης 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 50085.01, EN50085.21

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 Κωδικός 

 01 19 4658 100 x 40 1-2-3 2.837 20

Μήκος καναλιού: 2m

100Χ40

Δείτε την κατάταξη των καναλιών
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50085
στις σελίδες 72-73 του τεχνικού παραρ-
τήματος
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Χάρη στην πυραμοειδή μορφή των 
πλαισίων στήριξης μηχανισμών 45mm 
εξοικονομείται πολύτιμος χώρος για τη 
διέλευση των καλωδίων στη βάση του 
VIOKANALI.

  Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. 

 100 x 40 01 35 3825 15 02 70 3827 10 02 70 38271 10 02 70 3830 10  01 35 3807 50

  Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. 

 100 x 40 01 35 3892 10 01 35 3893 4 01 35 3891 10 01 35 3896 20 01 35 3894 14

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΑΠΤ. 45mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΤΗΡ. ΜΗΧ. 45mm

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΑΚΡΑΙΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤ. 45mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ

Εξαρτήματα

ΤΑΥ

Εξαρτήματα καναλιών εγκατάστασης με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -25°C έως 
τους +60°C. Προσφέρουν  μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης. 
Κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη ABS τα πλαίσια στήριξης μηχανισμών και 
από PVC U η υπόλοιπη σειρά των εξαρτημάτων, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε λευκό 
χρωματισμό RAL 9016 και είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS). 

• Προσδίδουν στεγανότητα IP 42. 
• Προσφέρουν άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.
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Σύστημα καναλιών εγκατάστασης με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -25°C έως 
τους +60°C. Προσφέρει μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης, 
διαθέτοντας παράλληλα 2 J αντοχή στην κρούση στους -25°C.
Κατασκευάζεται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε λευκό 
χρωματισμό RAL 9016. Είναι  ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS), καθώς και τοξικών και 
βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (REACH).

• Διαθέτει στεγανότητα IP 42. 
• Τα πλαίσια στήριξης δέχονται τόσο κοινούς μηχανισμούς όσο και μηχανισμούς 45mm.

Προτείνεται για τη διανομή, την πα-
ροχή και την προστασία αγωγών ρεύ-
ματος, τηλεφώνου και δεδομένων σε 
εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, αποθη-
κευτικούς και βιομηχανικούς χώρους όπου 
απαιτείται η διαχείριση μεγάλου όγκου 
καλωδίων.

Σύστημα καναλιών εγκατάστασης 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 50085.01, EN50085.21

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 Κωδικός 

 01 19 4638 100 x 60 1-2-3 4.723 20

Μήκος καναλιού: 2m

100Χ60
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Τα πλαίσια στήριξης μηχανισμών προσφέ-
ρουν εξαιρετικό συγκρατητικό αποτέλεσμα 
χάρη στη σχεδίαση των πτερυγίων συγκ-
ράτησης  και την ασφαλή συναρμογή τους 
με την βάση του VIOKANALI.

  Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. 

 100 x 60 01 35 3825 15 02 70 3827 10 02 70 38271 10 02 70 3830 10  01 35 3808 10

  Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. 

 100 x 60 01 35 3855 10 01 35 3856 4 01 35 3857 6 01 35 3896 20 01 35 3859 10

Εξαρτήματα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΑΚΡΑΙΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΑΠΤ. 45mm

ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΤΗΡ. ΜΗΧ. 45mm

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤ. 45mm

ΤΑΥ

Εξαρτήματα καναλιών εγκατάστασης με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -25°C έως 
τους +60°C. Προσφέρουν  μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης. 
Κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη ABS τα πλαίσια στήριξης μηχανισμών και 
από PVC U η υπόλοιπη σειρά των εξαρτημάτων, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε λευκό 
χρωματισμό RAL 9016 και είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS). 

• Προσδίδουν στεγανότητα IP 42. 
• Προσφέρουν άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.
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Σύστημα καναλιών διανομής με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -25°C έως 
τους +60°C. Προσφέρει μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης, 
διαθέτοντας παράλληλα 2 J αντοχή στην κρούση στους -25°C.
Κατασκευάζεται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε λευκό 
χρωματισμό RAL 9016. Είναι  ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS), καθώς και τοξικών και 
βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (REACH).

• Διαθέτει στεγανότητα IP 42.
• Το καπάκι αφαιρείται προοδευτικά προσφέροντας ευκολία και ασφάλεια.

 Κωδικός 

 01 19 4631 12 x 13 1 92 120
 01 19 4647 20 x 13 1 150 80
 01 19 4650 32 x 13 2 104/104 60
 01 19 4657 60 x 20 2 337/337 48
 01 19 4632 25 x 25 1 375 92
 01 19 4630 40 x 30 1 1.074 48
 01 19 4634 40 x 40 1 1.116 40
 01 19 4635 60 x 40 1 1.542 28
 01 19 4636 80 x 40 1 2.256 40
 01 19 4658 100 x 40 1-2-3 2.837 20
 01 19 4639 60 x 60 1 2.747 20
 01 19 4637 80 x 60 1 3.786 28
 01 19 4638 100 x 60 1-2-3 4.723 20
 01 19 4640 120 x 60 1 5.409 18

Προτείνεται για τη διανομή και την προσ-
τασία καλωδίων κατά την επέκταση ή 
ανακαίνιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρ-
μογές, όπως σε οικίες, γραφεία και 
εμπορικούς χώρους, καθώς διατίθεται σε 
πολλές διαστάσεις που καλύπτουν κάθε 
εφαρμογή. 

Σύστημα καναλιών διανομής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 50085.01, EN50085.21

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μήκος καναλιού: 2m
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ

Εξαρτήματα

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΑΚΡΑΙΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΤΑΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΟΥΤΙ

      Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. 

 40 x 40     01 35 3822 15 01 35 3823 12 01 35 3821 15
 60 x 40     01 35 3872 10 01 35 3873 6 - -
 80 x 40     01 35 3882 8 01 35 3883 4 01 35 3881 10 
 100 x 40     01 35 3892 10 01 35 3893 4 01 35 3891 10
 100 x 60     01 35 3855 10 01 35 3856 4 01 35 3857 6

    Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. 

 12 x 13    - - - - - - 02 70 3826 6
 20 x 13    - - - - - - 02 70 3826 6
 25 x 25    - - - - - - 02 70 3826 6
 40 x 40   01 35 3826 50 01 35 3824 30 01 35 3825 15  - -
 60 x 40   01 35 3876 40 01 35 3874 20 01 35 3825 15  - -
 80 x 40   01 35 3886 30 01 35 3884 15 01 35 3825 15  - - 
 100 x 40   01 35 3896 20 01 35 3894 14 01 35 3825 15  - -
 100 x 60   01 35 3896 20 01 35 3859 10 01 35 3825 15  - -

Στο καπάκι τοποθετείται διάφανο φιλμ 
που προσφέρει προστασία κατά την 
εγκατάσταση και αφαιρείται εύκολα  μετά 
το τέλος των εργασιών, διατηρώντας το 
VIOKANALI καθαρό.

Κατασκευάζεται από πρωτογενή πρώτη ύλη ABS το εξωτερικό κουτί στήριξης μηχανισμών 
και από PVC U η υπόλοιπη σειρά των εξαρτημάτων, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε λευκό 
χρωματισμό RAL 9016 και είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS). 
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 01 19 5036  20 x 13 1 150 68
 01 19 5046  20 x 13 1 150 68
 01 19 5056  20 x 13 1 150 68
 01 19 5066  20 x 13 1 150 68

Αυτοκόλλητο κανάλι διανομής με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -25°C έως τους 
+60°C, το οποίο προσφέρει παράλληλα μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση 
μόνωσης. Διαθέτει αφρώδη ταινία διπλής όψης, ανθεκτική στην υπεριώδη ηλιακή 
ακτινοβολία UV και την υγρασία.

• Κολλάει άμεσα και αποτελεσματικά σε λείες αλλά και σαγρέ επιφάνειες.
• Σε τέσσερις χρωματισμούς  για την άρτια ενσωμάτωση του σε κάθε τύπο διακόσμησης.

Προτείνεται για τη διανομή και την προστασία 
καλωδίων  ρεύματος, δεδομένων, ήχου και 
εικόνας σε οικιακές και επαγγελματικές 
εφαρμογές, όπως εγκαταστάσεις home 
cinema, εμπορικούς χώρους και γραφεία, 
αίθουσες συνεδρίων, κ.α.

Κανάλι διανομής με αυτoκόλλητη ταινία 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 50085.01, EN50085.21

 Κωδικός Χρώμα

 01 19 5035  12 x 13 1 92 120
 01 19 5045  12 x 13 1 92 64
 01 19 5055  12 x 13 1 92 64
 01 19 5065  12 x 13 1 92 64

 01 19 5037  25 x 25 1 375 70
 01 19 5047  25 x 25 1 375 30
 01 19 5057  25 x 25 1 375 30
 01 19 5067  25 x 25 1 375 30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μήκος καναλιού: 2m

αυτοκόλλητο
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Κατασκευάζεται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, στους 
χρωματισμούς του λευκού  RAL 9016 και του αλουμινίου RAL 7004, και στις αποχρώσεις 
της σημύδας και της καρυδιάς. Η αυτοκόλλητη ταινία παράγεται από αφρώδες PE. Είναι  
ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS), καθώς και τοξικών και βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών 
(REACH).

Προτείνεται για την επιδαπέδια διανομή 
και την προστασία καλωδίων ρεύματος και 
δεδομένων σε οικιακές και επαγγελματικές 
εφαρμογές. Η χρήση του προσφέρει 
στέρεη εγκατάσταση, χωρίς να χρειάζεται 
να ανοιχτούν τρύπες σε ξύλινα δάπεδα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κανάλι διανομής με αυτoκόλλητη ταινία 

Κανάλι δαπέδου με αυτoκόλλητη ταινία 

 Κωδικός Χρώμα

 01 19 5038  32 x 13 2 104 / 104 40
 01 19 5048  32 x 13 2 104 / 104 40
 01 19 5058  32 x 13 2 104 / 104 40
 01 19 5068  32 x 13 2 104 / 104 40

 01 19 5070  50 x 12,5 3 40 / 61 / 40 28
 01 19 5080  50 x 12,5 3 40 / 61 / 40 28
 01 19 5090  50 x 12,5 3 40 / 61 / 40 28

Μήκος καναλιού: 2m

Μήκος καναλιού: 2m
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Σύστημα καναλιών επιδαπέδιας διανομής με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -5°C 
έως τους +60°C, το οποίο προσφέρει παράλληλα μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή 
αντίσταση μόνωσης. Προσφέρει αντίσταση 3000Ν / 130mm (300kg)  σε φορτίο μεγάλης 
επιφάνειας.
Κατασκευάζεται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0,σε λευκό 
RAL 9016 και γκρι RAL 7030 χρωματισμό. Είναι ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS), 
καθώς και τοξικών και βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (REACH). 

• Προσφέρει 2 Joule αντοχή στη κρούση στους -5 °C.
• Διαθέτει τρία διαμερίσματα για την ταυτόχρονη διανομή και διαχωρισμό ασθενών και  
 ισχυρών ρευμάτων.

Επιδαπέδιο σύστημα καναλιών διανομής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 50085.01, EN50085.22

Δαπέδου

 Κωδικός Χρώμα

 01 21 4651   50 x 12.5 3 40/61/40 40
 01 21 4653  50 x 12.5 3 40/61/40 40

 01 21 4654  75 x 18 3 134/220/134 40
 01 21 4652  75 x 18 3 134/220/134 40

Προτείνεται για την επιδαπέδια διανομή, 
προστασία και διαχωρισμό καλωδίων  
ρεύματος, τηλεφώνου και δεδομένων σε  
οικιακές αλλά και επαγγελματικές εφαρ-
μογές, όπως γραφεία, κ.α.

Μήκος καναλιού: 2m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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Το κουτί διακλάδωσης έχει προχαραγμένες 
εξόδους και για τις δύο διαστάσεις των 
καναλιών δαπέδου, επιτρέποντας το 
συνδυασμό τους.

Εξαρτήματα

ΓΩΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΚΟΥΤΙ

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

              Χρώμα  Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. 

 50 x 12,5     01 22 4662 10 01 22 4664 10 02 22 4666 4
 75 x 18     01 22 4663 10 01 22 4665 10 02 22 4666 4
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Εξαρτήματα καναλιών διανομής με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -15°C έως τους 
+60°C. Προσφέρουν  μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης. 
Κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε γκρι 
χρωματισμό RAL 7030 και είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS).

• Προσφέρουν άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.



Σύστημα πλαστικών σχαρών καλωδίων

Σύστημα πλαστικών σχαρών στήριξης 
και διαχείρισης καλωδίων από PVC U, σε 
γκρι χρωματισμό RAL 7030. Δε διαδίδουν 
τη φλόγα, έχοντας αυτόσβεση κατάταξης 
V0 και είναι ελεύθερες βαρέων μετάλλων. 
Έχουν μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και 
διαθέτουν υψηλή προστασία έναντι της 
διάβρωσης. Κατασκευάζονται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του προτύπου 61537 και 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 

Ευρωπαϊκών οδηγιών 2006/95/EC (LVD) & 
2002/95/EC (RoHS).
Διαθέτουν inkjet εκτύπωση με την ονομασία 
και τη διάσταση της σχάρας, καθώς 
και στοιχεία για την ιχνηλασιμότητα του 
προϊόντος. Συσκευάζονται σε οικολογική 
νάυλον συσκευασία που προστατεύει το 
προϊόν και το βοηθά να παραμείνει ανέπαφο 
κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.



Σε σχέση με τις παραδοσιακές σχάρες, 
το σύστημα πλαστικών σχαρών καλωδίων 
διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα λόγω της 
σχεδίασης και του υλικού κατασκευής 
του. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε όξινα 
και διαβρωτικά περιβάλλοντα, ενώ κάνει 
περιττή την τοποθέτηση γείωσης. Προσφέρει 
ευκολία συναρμολόγησης και άνεση στην 
κοπή, ελαχιστοποιώντας τα ατυχήματα κατά 
την εγκατάσταση. Τα εξαρτήματα συναρ-
μολογούνται χωρίς τη χρήση συνδέσμων, 
συμβάλλοντας παράλληλα στην υψηλή αισ-
θητική εικόνα του συστήματος.
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Σύστημα πλαστικών σχαρών με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -20°C έως τους 
+60°C. Προσφέρει παράλληλα μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης. 
Είναι ιδανικές για οξειδωτικά και διαβρωτικά περιβάλλοντα, με μηχανικά χαρακτηριστικά 
που τις καθιστούν κατάλληλες για εργοταξιακούς και βιομηχανικούς χώρους .
Κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0 και είναι 
ελεύθερες βαρέων μετάλλων (RoHS).

• Με σταθεροποίηση UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.
• Προσφέρουν άψογο αισθητικό αποτέλεσμα στην εγκατάσταση.
• Απαλλάσσουν από την τοποθέτηση γείωσης και δεν απαιτούν συντήρηση.

Σύστημα πλαστικών σχαρών καλωδίων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: EN 61537

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 Κωδικός 

 01 23 4821  100 x 50 10,0 4.055 24
 01 23 4822  150 x 50 15,5 6.366 18
 01 23 4826  200 x 50 19,5 7.934 6
 01 23 4830  300 x 75 48,0 19.601 6

 Κωδικός Περιγραφή

 01 23 4838 Καπάκι 100  24
 01 23 4839 Καπάκι 150  18
 01 23 4840 Καπάκι 200  12
 01 23 4841 Καπάκι 300  12

Μήκος σχάρας: 3m

Η αντοχή της στην υπεριώδη ηλιακή 
ακτινοβολία UV  και τις χαμηλές θερμοκ-
ρασίες  την καθιστά ιδανική για χρήση σε 
εγκαταστάσεις εκτεθειμένες σε ευμετάβ-
λητες κλιματολογικές συνθήκες, όπως 
οι εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας.
Λόγω του πρωτογενούς της υλικού 
κατασκευής και της αντοχής στην κρούση 
στους -20°C αποτελεί ασφαλή επιλογή 
για βιομηχανικούς χώρους και έργα 
υποδομών, όπως τούνελ, λιμάνια κ.α.
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 Κωδικός Περιγραφή

 01 23 4876  Εσωτ. χώρισμα Y 50 42
 01 23 4877  Εσωτ. χώρισμα  Y 75 30
 01 23 4871 Σύνδεσμος B 100/150, Y 50 20
 01 23 4873  Σύνδεσμος B 200,  Y 50 20
 01 23 4874  Σύνδεσμος B 300, Υ 75 20
 01 23 4892  Βίδα & Παξιμ. PVC Μ 8 x 20 100
 01 23 4893  Βίδα & Παξιμ. INOX Μ 8 x 20 100
 01 23 4894 Κανάλι U PVC  - 8
 01 23 4895 PVC βραχίονας  - 8
 01 23 4896 Πύρος από PVC  - 100

Σύνδεσμοι για πλαστική σχάρα
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Αποτελεί ιδανική επιλογή για εγκατάσταση 
σε χώρους καθ’ όλο το μήκος των 
αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων,  οι οποίοι 
εφαρμόζουν το πρότυπο για τη διαχείριση 
της ασφάλειας των τροφίμων  ISO 22000 
και το σύστημα ανάλυσης κινδύνων και 
κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP.

Τα εξαρτήματα της πλαστικής σχάρας έχουν θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -20°C 
έως τους +60°C, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή 
αντίσταση μόνωσης. Αποτελούν μια πλήρη σειρά που προσαρμόζεται σε κάθε τύπο 
εγκατάστασης.
Κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0 και είναι 
ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS).

• Οι σύνδεσμοι κάνουν πιο εύκολη τη συναρμολόγηση της σχάρας.
• Οι πλαστικές βίδες δεν τραυματίζουν τα καλώδια κατά την έλξη.
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Τα εξαρτήματα της πλαστικής σχάρας έχουν θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -20°C 
έως τους +60°C, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή 
αντίσταση μόνωσης. Αποτελούν μια πλήρη σειρά που προσαρμόζεται σε κάθε τύπο 
εγκατάστασης.

Στηρίγματα για πλαστική σχάρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: EN 61537

  Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ.

 100 x 50 01 23 4973 2  - - - - - - 
 150 x 50 01 23 4974 2 01 23 4846 6 01 23 4854 6 01 23 4865 6
 200 x 50 01 23 4975 2 01 23 4847 4 01 23 4855 4 01 23 4866 4
 300 x 75 01 23 4982 2 01 23 4848 4 01 23 4856 4 01 23 4867 4

ΑΚΡΑΙΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
ΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΚΑΘΕΤΟ
ΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΑΝΑΡΤΟΜΕΝΟ
ΣΤΗΡΙΓΜΑ

Τα οριζόντια στηρίγματα δίνουν τη δυνατό-
τητα τοποθέτησης σωλήνα προστασίας 
καλωδίων παράλληλα της πλαστικής 
σχάρας, ενώ κατά τη διάρκεια εργασιών 
συντήρησης επιτρέπουν να στηριχτεί το 
καπάκι στο άκρο τους διευκολύνοντας το 
έργο του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
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Κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0 και είναι 
ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS).

• Μειώνουν το χρόνο εγκατάστασης.
• Προσφέρουν άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.

Γωνίες για πλαστική σχάρα

  Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ.

 100 x 50 01 23 4923T 4 01 23 4940T 4 01 23 4958T 4  01 23 4882 2
 150 x 50 01 23 4924T 4 01 23 4941T 4 01 23 4959T 4 01 23 4883 2
 200 x 50 01 23 4928T 2 01 23 4945T 2 01 23 4963T 2  01 23 4884 1
 300 x 75 01 23 4932T 2 01 23 4949T 2 01 23 4965T 2 01 23 4885 1

ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΤΑΥ
ΣΧΑΡΑΣ
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Οι γωνίες προσφέρουν  άψογο αισθητικό 
αποτέλεσμα στην εγκατάσταση, ενώ πα-
ράλληλα ο σχεδιασμός τους ενσωματώνει 
στοιχεία για την ασφαλή ένωσή τους με 
τη σχάρα, χωρίς τη χρήση συνδέσμων. Η 
ακτίνα καμπυλότητας των εξαρτημάτων 
διευκολύνει την έλξη των καλωδίων, 
κάνοντας την εγκατάσταση μια απλή 
διαδικασία.



Διαμορφώσιμοι ηλεκτρολογικοί σωλήνες

LI
G

H
T 

TY
P

E
 

M
E

D
IU

M
 T

Y
P

E
H

E
A

V
Y

 T
Y

P
E

Διαμορφώσιμοι σωλήνες κατασκευασμένοι από PVC U, σε γκρι χρωματισμό RAL 7035. 
Δε διαδίδουν τη φλόγα, έχοντας αυτόσβεση κατάταξης V0 και είναι ελεύθεροι βαρέων 
μετάλλων. Έχουν μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και προσφέρουν ασφάλεια και ταχύτητα 
στην εγκατάσταση. Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων 61386.01 
& 61386.22 και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών 2006/95/EC 
(LVD), 2002/95/EC (RoHS) & 2006/1907/EC (REACH).
Διαθέτουν inkjet εκτύπωση κάθε 3 μέτρα με την ονομασία, τον τύπο, τη διάμετρο και 
τον κωδικό ταξινόμησης του σωλήνα, καθώς και στοιχεία για την ιχνηλασιμότητα του. 
Συσκευάζονται σε αυτόματη τυλιχτική μηχανή σε ρολά των 50 και 25 μέτρων, τα οποία 
προστατεύουν και διατηρούν ανέπαφο το προϊόν. Στο άκρο τοποθετείται ταινία ασφαλείας.



Ο εξωτερ. μανδύας θωρακίζει τον VIOSPIRAL CBX 
εμποδίζοντας την άμεση επαφή του με χημικές 
ουσίες και βελτιωτικά σκυροδέματος, οξειδωτικά  
και διαβρωτικά υλικά, μικροοργανισμούς και 
άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Αποτρέπει έτσι τον πολυμερισμό του σωλήνα 
και τον βοηθάει να διατηρήσει τις φυσικές και 
μηχανικές του ιδιότητες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
του.M
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           VIOSPIRAL M.Τ.             750 N

Διαμορφώσιμος σωλήνας μεσαίου τύπου 
από PVC U, σε γκρι χρωματισμό RAL 7035 
Διαστάσεις IEC:     ∅ 16-50
Διαστάσεις DIN:    Νο 11-29

           VIOSPIRAL Η.Τ.            1250 N

Διαμορφώσιμος σωλήνας βαρέως τύπου από 
PVC U, σε γκρι χρωματισμό RAL 7035.
Διαστάσεις IEC:     ∅ 16-32

       VIOSPIRAL Μ.Τ. CBX          750 N

Διαμορφώσιμος σωλήνας με εξωτερικό 
μανδύα μεσαίου τύπου από PVC U & P, σε 
γκρι χρωματισμό RAL 7035.
Διαστάσεις DIN:     Νο 11-29

            VIOSPIRAL L.Τ.             320 N

Διαμορφώσιμος σωλήνας ελαφρού τύπου 
από PVC U, σε γκρι χρωματισμό RAL 7035.
Διαστάσεις DIN:    Νο 11-29
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Διαμορφώσιμος ηλεκτρολογικός σωλήνας ελαφρού τύπου

Διαμορφώσιμος σωλήνας για ελαφρές μηχανικές καταπονήσεις. Έχει θερμοκρασιακή 
λειτουργία από τους -15°C έως τους +60°C, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη 
διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης. Διαθέτει λεία εσωτερική επιφάνεια που 
διευκολύνει την παροχέτευση των καλωδίων.
Κατασκευάζεται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε γκρι 
χρωματισμό RAL 7035. Είναι  ελεύθερος βαρέων μετάλλων (RoHS), καθώς και τοξικών και 
βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (REACH). 

• Εύκολα διαμορφώσιμος για ταχύτητα στην εγκατάσταση.
• Ασφαλής συναρμογή με τον ευθύγρ. σωλήνα VIOTUBO L.T. και τα χωνευτά κουτιά VIOBOX.

Προτείνεται για χρήση σε χωνευτές εγκα-
ταστάσεις μέσα και κάτω από το σοβά, 
καθώς και σε εσωτερικούς χώρους με 
ελαφρές μηχανικές απαιτήσεις, όπως σε  
εγκαταστάσεις πίσω από γυψοσανίδα και 
πάνω από ψευδοροφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

L.T.  
320 Ν

 Κωδικός Τύπος    

 01 28 2780 Νο 11  16,5 ± 0,1 12,5 ± 0,1 50
 01 28 2781 Νο 13,5  19,5 ± 0,2 14,8 ± 0,1 50
 01 28 2782 Νο 16  20,9 ± 0,3 16,3 ± 0,1 50
 01 28 2783 Νο 23  27,9 ± 0,3 23,3 ± 0,1 25
 01 28 2784 Νο 29 34,8 ± 0,4 29,3 ± 0,1 25

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 61386.01, EN 61386.22, DIN 49018

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ: 2 2 3 1
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 Κωδικός  Τύπος

 01 34 2670 ∅ 16  16 +0/ -0,3 10,9 ± 0,1 50
 01 34 2671 ∅ 20  20 +0/ -0,3 14,6 ± 0,1 50
 01 34 2672 ∅ 25  25 +0/ -0,4 18,5 ± 0,1 50
 01 34 2673 ∅ 32  32 +0/ -0,4 24,9 ± 0,1 25
 01 34 2674 ∅ 40  40 +0/ -0,4 32,8 ± 0,1 25
 01 34 2675 ∅ 50   50 +0/ -0,4 42,7 ± 0,1 25

Διαμορφώσιμος ηλεκτρολογικός σωλήνας μεσαίου τύπου

Διαμορφώσιμος σωλήνας για μεσαίες μηχανικές καταπονήσεις. Έχει θερμοκρασιακή 
λειτουργία από τους -25°C έως τους +60°C , προσφέροντας παράλληλα μεγάλη 
διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης.
Κατασκευάζεται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε γκρι 
χρωματισμό RAL 7035. Είναι  ελεύθερος βαρέων μετάλλων (RoHS), καθώς και τοξικών και 
βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (REACH). 

• Με μεγάλη ευκαμψία για την κατηγορία του.
• Με πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Προτείνεται για χρήση σε χώρους με 
μεσαίες μηχανικές απαιτήσεις, όπως οι 
πολιτιστικοί και οι εμπορικοί χώροι, καθώς 
και σε περιοχές με υψηλή αλατότητα του 
νερού, όπως οι παραθαλάσσιες εγκατασ-
τάσεις, κ.α.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

M.T.  

750 Ν

 01 34 2650 Νο 11  16 ± 0,1 11,9 ± 0,1 50
 01 34 2651 Νο 13,5  19,8 ± 0,2 14,4 ± 0,1 50
 01 34 2652 Νο 16  20,9 ± 0,3 15,9 ± 0,1 50
 01 34 2653 Νο 23  27,9 ± 0,3 22,7 ± 0,1 25
 01 34 2654 Νο 29  34,8 ± 0,4 28,8 ± 0,1 25

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 61386.01, EN 61386.22, EN 60423, DIN 49018
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Διαμορφώσιμος ηλεκτρολογικός σωλήνας βαρέως τύπου

Διαμορφώσιμος σωλήνας για μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις. Έχει θερμοκρασιακή 
λειτουργία από τους -15°C έως τους +60°C,  προσφέροντας παράλληλα μεγάλη 
διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης.
Κατασκευάζεται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε γκρι 
χρωματισμό RAL 7035. Είναι  ελεύθερος βαρέων μετάλλων (RoHS), καθώς και τοξικών και 
βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (REACH).
  
• Είναι αμετάβλητος στη διάβρωση και ανθεκτικός στα οξέα.
• Με πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.

Προτείνεται για χρήση σε εγκαταστάσεις 
εκτεθειμένες σε ευμετάβλητες κλιματο-
λογικές συνθήκες, όπως οι εγκαταστάσεις 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε 
έργα όπου είναι απαραίτητη η μηχανική 
αξιοπιστία, όπως τα έργα υποδομής και οι 
χώροι στάθμευσης οχημάτων, κ.α.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η.T.  

1250 Ν

 Κωδικός  Τύπος  

 01 27 2791 ∅ 16 16 +0/ -0,3 10,6 ± 0,1 50
 01 27 2792 ∅ 20  20 +0/ -0,3 14,1 ± 0,1 50
 01 27 2793  ∅ 25  25 +0/ -0,4 18,1 ± 0,1 50
 01 27 2794  ∅ 32  32 +0/ -0,4 24,4 ± 0,1 25

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD),2002/95/EC (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 61386.01, EN 61386.22, EN 60423

4 4 3 1ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
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 Τύπος Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. 

 ∅ 16 01 49 2200  100 01 49 2203 100 - - 01 49 2208 50 01 49 2213 100
 ∅ 20 01 49 2201  100 01 49 2204 100 01 49 2206 50 01 49 2209 50 01 49 2211 100
 ∅ 25 01 49 2202  100 01 49 2205 100 01 49 2207 50 01 49 2210 40 01 49 2212 100

Ταχυστηρίγματα για VIOTUBO & VIOSPIRAL

Ταχυστηρίγματα σωλήνων με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -25°C έως τους +60°C. 
Προσφέρουν μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και διαθέτουν υψηλή προστασία έναντι της 
διάβρωσης.
Κατασκευασμένα από πρωτογενή πρώτη ύλη PA 6.6, χωρίς αλογόνα, σε γκρι χρωματισμό 
RAL 7035. Είναι αυτοσβηνόμενα και ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS).

• Διαθέτουν ταχυούπα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
• Με πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.

L
.T

. 
⏐ 

M
.T

. 
⏐ 

H
.T

.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

FIX-RING: ΜΟΝΟ ΔΙΠΛΟ ΤΕΤΡΑΠΛΟ CONNECT-RING FIX-RING +
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Ο εξωτερικός μανδύας και οι μηχανικές του 
αντοχές τον καθιστούν ιδανικό για χρήση 
σε εφαρμογές οπλισμένου σκυροδέματος 
σε οικοδομικές δραστηριότητες μικρής 
και μεγάλης κλίμακας, όπως οι οικίες και 
τα έργα υποδομών, σε υπόγεια δίκτυα  και 
υποδαπέδιες εγκαταστάσεις.
Η βαρέως τύπου αντοχή του στη κρούση 
στους -25°C τον καθιστά ασφαλή επιλογή 
για χρήση όχι μόνο σε γκρο, αλλά και σε 
δονημένο και πρεσσαριστό μπετόν. 

M.T.  C.B.X.

Διαμορφώσιμος σωλήνας μεσαίου τύπου με εξωτ. μανδύα

Διαμορφώσιμος ηλεκτρολογικός σωλήνας με εξωτερικό μανδύα για μεσαίες μηχανικές 
καταπονήσεις. Έχει θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -25°C έως τους +60°C, 
προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης. 
Διαθέτει βαρέως τύπου αντοχή στην κρούση στους -25°C.
Κατασκευάζεται από πρωτογενείς πρώτες ύλες PVC U και P, με αυτόσβεση κατάταξης V0, 
σε γκρι χρωματισμό RAL 7035 και είναι ελεύθερος βαρέων μετάλλων (RoHS).
 
• Με πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας. 
• Ο μανδύας βοηθάει το σωλήνα να διατηρήσει τις φυσικές και μηχανικές του ιδιότητες.

 Κωδικός      

 01 26 2683  No 11 17,1 ± 0,1 11,9 ± 0,1 50 
 01 26 2680  No 13,5 20,7 ± 0,1 14,4 ± 0,1 50
 01 26 2681  No 16 21,6 ± 0,15 15,9 ± 0,1 50
 01 26 2682  No 23 28,7 ± 0,2 22,7 ± 0,1 25
 01 26 2684  Νο 29 35,7 ± 0,2 28,8 ± 0,1 25

750 Ν

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 61386.01, EN 61386.22, DIN 49018

3 4 4 1

 

 01 47 3970  Νο 13,5 10 23,7 ± 0,1 20,7 ± 0,1 20
 01 47 3971  Νο 16 10 24,6 ± 0,15 21,6 ± 0,1 12
 01 47 3972  Νο 23 10 32,7 ± 0,2 28,7 ± 0,1 8
 01 47 3973  Νο 29 10 39,7 ± 0,2 35,7 ± 0,1 7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:

ΜΟΥΦΑ IP 64
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Διαμορφώσιμος σωλήνας μεσαίου τύπου με εξ. μανδύα & μετ. οδηγό

Διαμορφώσιμος ηλεκτρολογικός σωλήνας με εξωτερικό μανδύα και με μεταλλικό οδηγό 
για μεσαίες μηχανικές καταπονήσεις. Έχει θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -25°C 
έως τους +60°C, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή 
αντίσταση μόνωσης.
Κατασκευάζεται από πρωτογενείς πρώτες ύλες PVC U και P, με αυτόσβεση κατάταξης V0, 
σε γκρι χρωματισμό RAL 7035 και είναι ελεύθερος βαρέων μετάλλων (RoHS).
Ο μεταλλικός οδηγός είναι γαλβανισμένος, με ελάχιστη επικάλυψη ψευδαργύρου
20 gr/mm²  και αντοχή εφελκυσμού 950 N/mm² (95 kg).
 
• Με πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας. 
• Διαθέτει βαρέως τύπου αντοχή στην κρούση στους -25°C.

 Κωδικός  Τύπος

 01 26 2691  No 13,5 20,7 ± 0,1 14,4 ± 0,1 50
 01 26 2692  No 16 21,6 ± 0,15 15,9 ± 0,1 50
 01 26 2693  No 23 28,7 ± 0,2 22,7 ± 0,1 25
 01 26 2694  Νο 29 35,7 ± 0,2 28,8 ± 0,1 25

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 61386.01, EN 61386.22, DIN 49018

3 4 4 1

Η έκδοση με αυτοφερόμενο μεταλλικό 
οδηγό αποτελεί ιδανική επιλογή για 
μακρινά περάσματα σε εξωτερικές εγκα-
ταστάσεις και υπόγεια δίκτυα, όπως σε 
προαύλιους χώρους, καθώς η ύπαρξη του 
οδηγού προσφέρει ταχύτητα και ευκολία, 
καθιστώντας περιττή την τοποθέτηση 
κουτιών διακλάδωσης.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:

Μάθετε περισσότερα για τον κωδικό 
ταξινόμησης ηλεκτρολογικών σωλήνων 
στις σελίδες 74-75 του τεχνικού 
παραρτήματος



Ευθύγραμμοι ηλεκτρολογικοί σωλήνες
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Ευθύγραμμοι σωλήνες κατασκευασμένοι 
από PVC U, σε γκρι χρωματισμό 
RAL 7035. Δε διαδίδουν τη φλόγα, 
έχοντας αυτόσβεση κατάταξης V0 και 
είναι ελεύθεροι βαρέων μετάλλων. 
Έχουν μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και 
προσφέρουν ασφάλεια και ταχύτητα στην 
εγκατάσταση. Κατασκευάζονται σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων
61386.01 & 61386.21 και συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών 
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2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS) & 
2006/1907/EC (REACH).
Διαθέτουν inkjet εκτύπωση κάθε 3 μέτρα με 
την ονομασία, τον τύπο, τη διάμετρο και τον 
κωδικό ταξινόμησης του σωλήνα, καθώς 
και στοιχεία για την ιχνηλασιμότητα του.
Συσκευάζονται σε οικολογική νάυλον συσ-
κευασία που προστατεύει το προϊόν και 
το βοηθά να παραμείνει ανέπαφο κατά τη 
μεταφορά και την αποθήκευση.



            VIOTUBO M.Τ.               750 N

Ευθύγραμμος σωλήνας μεσαίου τύπου 
από PVC U, σε γκρι χρωματισμό RAL 7035 
Διαστάσεις IEC:     ∅  16-50

            VIOTUBO Η.Τ.              1250 N

Ευθύγραμμος σωλήνας βαρέως τύπου
από PVC U, σε γκρι χρωματισμό RAL 7035.
Διαστάσεις IEC:     ∅  16-32

             VIOTUBO L.Τ.               320 N

Ευθύγραμμος σωλήνας ελαφρού τύπου 
από PVC U, σε γκρι χρωματισμό RAL 7035.
Διαστάσεις DIN:    Νο 11-29

Οι σωλήνες μεσαίου και βαρέως τύπου διαθέτουν πρόσθετο 

σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας και έχουν 

θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -15°C έως τους +60°C, 

καθώς λόγω των μηχανικών τους αντοχών προορίζονται για 

χρήση σε περιβάλλοντα που η αντοχή στις παραπάνω συνθήκες 

συμβάλλει στη μακροβιότητα της εγκατάστασης. Συνδυαζόμενοι 

με τα ειδικά εξαρτήματα και τα επίτοιχα κουτιά διακλάδωσης 

VIOBOX προσφέρουν ταχύτητα, ασφάλεια και υψηλό βαθμό 

στεγανότητας κατά την εγκατάσταση, αποτελώντας μια άρτια 

πρόταση για την προστασία των καλωδίων. 
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Ευθύγραμμος ηλεκτρολογικός σωλήνας ελαφρού τύπου 

Ευθύγραμμος σωλήνας για ελαφρές μηχανικές καταπονήσεις. Έχει θερμοκρασιακή 
λειτουργία από τους -15°C έως τους +60°C,  προσφέροντας παράλληλα μεγάλη 
διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης. 
Κατασκευάζεται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε γκρι 
χρωματισμό RAL 7035. Είναι  ελεύθερος βαρέων μετάλλων (RoHS), καθώς και τοξικών και 
βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (REACH).

• Προσφέρει εύκολη κοπή για ταχύτητα στην εγκατάσταση.
• Γρήγορη συναρμογή με το διαμορφ. σωλήνα VIOSPIRAL L.T. και τα χωνευτά κουτιά VIOBOX.

L.T.  

320 Ν

 Κωδικός Τύπος    

 01 53 2785  No 11 12,2 ± 0,1 10,5 ± 0,1 102 
 01 53 2786  No 13,5 14,5 ± 0,2 12,8 ± 0,1 90
 01 53 2787  No 16 16,4 ± 0,3 14,2 ± 0,1 60
 01 53 2788 No 23 23,1 ± 0,3 21,4 ± 0,1 39
 01 53 2789 Νο 29 29 ± 0,4 27,3 ± 0,1 21

Προτείνεται για χρήση σε χωνευτές 
εγκαταστάσεις μέσα και κάτω από το σοβά, 
καθώς και σε εσωτερικούς χώρους με 
ελαφρές μηχανικές απαιτήσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 61386.01, EN 61386.21, DIN 49018

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ: 2 2 3 1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μήκος σωλήνα: 3m
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 Κωδικός Τύπος    

 01 54 2665 ∅
 
16 16 +0/- 0,3 13,8 ± 0,1 60

 01 54 2666 ∅
 
20 20 +0/- 0,3 16,9 ± 0,1 45

 01 54 2667 ∅
 
25 25 +0/- 0,4 21,8 ± 0,1 30

 01 54 2668 ∅
 
32 32 +0/- 0,4 28,7 ± 0,1 18

 01 54 2669 ∅
 
40 40 +0/- 0,4 37,2 ± 0,1 12

 01 54 2664 ∅
 
50 50 +0/- 0,4 46,8 ± 0,1 9

Ευθύγραμμος ηλεκτρολογικός σωλήνας μεσαίου τύπου 

Ευθύγραμμος σωλήνας για μεσαίες μηχανικές καταπονήσεις. Έχει θερμοκρασιακή 
λειτουργία από τους -25°C έως τους +60°C, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη 
διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης.
Κατασκευάζεται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε γκρι 
χρωματισμό RAL 7035. Είναι  ελεύθερος βαρέων μετάλλων (RoHS), καθώς και τοξικών και 
βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (REACH). 

• Με πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.
• Προσφέρει στεγανότητα IP 65 σε συνδυασμό με τα ειδικά εξαρτήματα.

M.T.  

750 Ν

Προτείνεται για χρήση σε χώρους με 
μεσαίες μηχανικές απαιτήσεις, όπως οι 
πολιτιστικοί και οι εμπορικοί χώροι, κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 61386.01, EN 61386.21, EN 60423

3 3 4 1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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Μήκος σωλήνα: 3m

Βρείτε για ποιες εφαρμογές προτείνεται 
ως ιδανικός ο VIOTUBO M.T. στις σελίδες 
84-85 του τεχνικού παραρτήματος
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 61386.01, EN 61386.21, EN 60423

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:

Ευθύγραμμος ηλεκτρολογικός σωλήνας βαρέως τύπου 

Ευθύγραμμος σωλήνας για μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις. Έχει θερμοκρασιακή 
λειτουργία από τους -15°C έως τους +60°C, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη 
διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης.
Κατασκευάζεται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε γκρι 
χρωματισμό RAL 7035. Είναι  ελεύθερος βαρέων μετάλλων (RoHS), καθώς και τοξικών και 
βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (REACH). 

• Είναι αμετάβλητος στη διάβρωση και ανθεκτικός στα οξέα.
• Με πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.

H.T.  

1250 Ν

 Κωδικός Τύπος    

 01 55 2655 ∅ 16 16 +0/- 0,3 13,5 ± 0,1 60
 01 55 2656 ∅ 20 20 +0/- 0,3 16,4 ± 0,1 45
 01 55 2657 ∅ 25 25 +0/- 0,4 21,3 ± 0,1 30
 01 55 2658 ∅ 32 32 +0/- 0,4 28,2 ± 0,1 18

Προτείνεται για χρήση σε έργα όπου είναι 
απαραίτητη η μηχανική αξιοπιστία, όπως οι 
βιομηχανικοί χώροι και οι αποθήκες logis-
tics και σε εγκαταστάσεις εκτεθειμένες σε 
ευμετάβλητες κλιματολογικές συνθήκες, 
όπως οι εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, κ.α.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μήκος σωλήνα: 3m

4 4 3 1
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VIOBOX - Επίτοιχα στεγανά κουτιά διακλάδωσης

Επίτοιχα στεγανά κουτιά διακλάδωσης με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -25°C 
έως τους +60°C, που προσφέρουν παράλληλα μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή 
αντίσταση μόνωσης. Διαθέτουν υψηλή προστασία έναντι της διάβρωσης. 
Κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη ABS το κουτί και από PVC P οι βαθμιδωτές 
τάπες, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε γκρι χρωματισμό RAL 7035. Είναι ελεύθερα 
βαρέων μετάλλων (RoHS).

• Προσφέρουν βαθμό στεγανότητας IP 65.
• Διαθέτουν τρύπες αποστράγγισης σε κάθε πλευρά.
• Περιέχουν πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.

 Κωδικός Τύπος Διαστάσεις    

 02 49 2751G Στρογγ. κουτί ∅ 16 ∅ 70 16 4 80
 02 49 2753G Τετραγ. κουτί ∅ 20 80 x 80 20 6 48
 02 49 2755G Τετράγ. κουτί ∅ 25 100 x 100 25 6 21
 02 49 2773G Τετραγ. κουτί ∅ 32 108 x 108 32 8 18

Το κουτί προσφέρεται με εύκολα αφαι-
ρούμενες τάπες. Για τη σύνδεση των 
ευθύγραμμων σωλήνων διατίθενται ρακόρ, 
που εξασφαλίζουν στεγανότητα IP65 και 
προσφέρουν ασφάλεια και ταχύτητα στην 
εγκατάσταση.
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IP 65

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 60670.01

* Προσφέρεται με καπάκι με inox βίδες
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 Τύπος Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. 

 16 01 47 3370  100 01 47 3389 50 01 47 3399 10 01 47 3393 40 01 47 3410 25
 20 01 47 3371  100 01 47 3390 22 01 47 3400 6 01 47 3394 14 01 47 3411 10
 25 01 47 3372  100 01 47 3391 15 01 47 3401 15 01 47 3395 10 01 47 3397 8
 32 01 47 3373 50 01 47 3392 10 01 47 3402 8 01 47 3396 20 01 47 3398 12
 40 01 47 3374 40 01 47 3415 15 01 47 3413 15 - - - -
 50 01 47 3375 25 01 47 3416 10 01 47 3414 10 - - - -

Εξαρτήματα για VIOTUBO & VIOSPIRAL

Εξαρτήματα σωλήνων με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -5°C έως τους +60°C. 
Προσφέρουν μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης. 
Κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε γκρι 
χρωματισμό RAL 7035 και είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS).

• Προσφέρουν στεγανότητα IP 40. 
• Ιδανικά για τη σύνδεση ευθύγραμμων και διαμορφώσιμων σωλήνων.

IP 40

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΥΦΑ ΚΑΜΠΥΛΗ 90° ΓΩΝΙΑ ΤΑΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 61386.01

Οι γωνίες και τα ταυ είναι διαιρούμενα 
προσφέροντας ταχύτητα κατά την εγ-
κατάσταση, αλλά και τη δυνατότητα επισ-
κεψιμότητας μετά το τέλος των εργασιών.  
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 Τύπος Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. Κωδικός Τεμ. 

 16 01 47 3935  18 01 47 3931 8 01 47 3947 10 01 47 3939 25 01 47 3951 24
 20 01 47 3936  15 01 47 3932 6 01 47 3948 10 01 47 3940 18 01 47 3952 18
 25 01 47 3937  10 01 47 3933 12 01 47 3949 10 01 47 3941 15 01 47 3953 12
 32 01 47 3938 20 01 47 3934 6 01 47 3950 5 01 47 3942 30 01 47 3954 10 
 40 01 47 3963 8 01 47 3961 15 - - 01 47 3967 12  01 47 3955 12
 50 01 47 3964 6 01 47 3962 6 - - 01 47 3968 8 01 47 3956 8

Εξαρτήματα για VIOTUBO & VIOSPIRAL

Εξαρτήματα σωλήνων με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -5°C έως τους +60°C. 
Προσφέρουν μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης. 
Κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε γκρι 
χρωματισμό RAL 7035 και είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS).

• Προσφέρουν στεγανότητα IP 65. 
• Ιδανικά για τη σύνδεση ευθύγραμμων και διαμορφώσιμων σωλήνων.

IP 65

ΜΟΥΦΑ ΚΑΜΠΥΛΗ 90° ΕΥΚΑΜΠΤΗ
ΚΑΜΠΥΛΗ

ΡΑΚΟΡ
VIOTUBO-VIOBOX

ΜΟΥΦΑ
VIOTUBO-VIOFLEX

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 61386.01

V
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Τα εξαρτήματα προσφέρουν στεγανότητα  
IP 65, χάρη στον ελαστικό δακτύλιο (o-ring) 
που εφάπτεται στο σωλήνα προσφέροντας 
παράλληλα άριστη συγκράτηση. 



Εύκαμπτος ηλεκτρολογικός σωλήνας

Εύκαμπτος σωλήνας με ελικοειδή υπο-

στήριξη ελαφρού τύπου από PVC U και P, 

σε γκρι χρωματισμό RAL 7035. Δε διαδίδει 

τη φλόγα, έχοντας αυτόσβεση κατάταξης 

V0 και είναι ελεύθερος βαρέων μετάλλων. 

Έχει μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και 

προσφέρει ασφάλεια και ταχύτητα στην 

εγκατάσταση. Κατασκευάζεται σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις των προτύπων 61386.01 

& 61386.23 και συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών 

2006/95/EC (LVD) & 2002/95/EC (RoHS).

Συσκευάζεται με διάφανο νάυλον σε ρολά 

των 25m, το οποίο προστατεύει και διατηρεί 

ανέπαφο το προϊόν κατά τη μεταφορά και 

την αποθήκευση. Στο άκρο τοποθετείται 

ταινία ασφαλείας.



Σε συνδυασμό με τα ρακόρ ασφα-

λείας και τις μούφες σύνδεσης με 

ευθύγραμμους σωλήνες IEC διασ-

τάσεων  προσφέρει  ασφάλεια, τα-

χύτητα, ευελιξία και υψηλό βαθμό 

στεγανότητας στην εγκατάσταση, 

αποτελώντας μια νέα εναλλακτική 

πρόταση για την προστασία των 

καλωδίων. 

Η σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής του, 

εξασφαλίζει στον VIOFLEX τελείως λεία 

εσωτερική επιφάνεια που διευκολύνει την 

παροχέτευση των καλωδίων. Αποφεύ-

γονται έτσι χρονοκαθυστερήσεις καθώς 

και η ανάγκη λίπανσης των αγωγών 

που χαρακτήριζε τους παραδοσιακούς 

εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες.
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 Κωδικός Τύπος

 01 50 2630 Νο 10* 14 ± 0,1 10 ± 0,1 25
 01 50 2631 Νο 12* 16 ± 0,1 12 ± 0,1 25
 01 50 2633 Νο 14 18,3 ± 0,1 14 ± 0,1 25
 01 50 2634 Νο 16* 20,5 ± 0,1 16 ± 0,1 25
 01 50 2635 Νο 18 22,3 ± 0,1 18 ± 0,1 25
 01 50 2636 Νο 20* 24,3 ± 0,1 20 ± 0,1 25
 01 50 2637 Νο 22 26,6 ± 0,1 22 ± 0,1 25
 01 50 2638 Νο 25* 30 ± 0,1 25 ± 0,1 25
 01 50 2639 Νο 28 33,6 ± 0,1 28 ± 0,1 25
 01 50 2640 Νο 30 35,8 ± 0,1 30 ± 0,1 25
 01 50 2642 Νο 32* 38 ± 0,1 32 ± 0,1 25
 01 50 2641 Νο 35 41 ± 0,1 35 ± 0,1 25
 01 50 2643 Νο 40* 46,3 ± 0,1 40 ± 0,1 25
 01 50 2613 Νο 50* 56,3 ± 0,1 50 ± 0,1 25

Εύκαμπτος σωλήνας με ελικοειδή υποστήριξη

Εύκαμπτος ηλεκτρολογικός σωλήνας με ελικοειδή υποστήριξη για ελαφρές μηχανικές 
καταπονήσεις. Έχει θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -15°C έως τους +60°C,  
προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης. 
Κατασκευάζεται από πρωτογενείς πρώτες ύλες PVC U και P, με αυτόσβεση κατάταξης V0, 
σε γκρι χρωματισμό RAL 7035 και είναι ελεύθερος βαρέων μετάλλων (RoHS).

• Με πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.
• Διαθέτει μεσαίου τύπου αντοχή στην κρούση στους -25°C.

320 Ν

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 61386.01, EN 61386.23

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ: 2 3 3 1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η αντοχή του στην υπεριώδη ηλιακή 
ακτινοβολία UV  και τις χαμηλές θερμοκ-
ρασίες  τον καθιστά ιδανικό για χρήση σε 
εγκαταστάσεις εκτεθειμένες σε ευμετάβ-
λητες κλιματολογικές συνθήκες, όπως 
οι εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας.
Λόγω της ελικοειδούς υποστήριξης του 
σωλήνα και της μεσαίου τύπου αντοχής του 
στην κρούση στους -25°C αποτελεί ασφαλή 
επιλογή για απαιτητικές μηχανολογικές 
εφαρμογές, καθώς και για συστημάτα 
επόπτευσης χώρων.

* Προσφέρονται εξαρτήματα
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 Τύπος Κωδικός Τεμ. Σπείρωμα Κωδικός Τεμ.  VIOTUBO

 Νο 10 01 47 3920 50 M 16 - - -
 Νο 12 01 47 3921 50 M 16 01 47 3943 30 ∅ 16
 Νο 16 01 47 3923 25 M 20 01 47 3951 24 ∅ 16
 Νο 20 01 47 3925 20 M 25 01 47 3952 18 ∅ 20
 Νο 25 01 47 3926 30 M 32 01 47 3953 12 ∅ 25
 Νο 32 01 47 3929 20 M 40 01 47 3954 10 ∅ 32
 Νο 40 01 47 3927 12 M 50 01 47 3955 12 ∅ 40
 Νο 50 01 47 3928 6 M 63 01 47 3956 8 ∅ 50

Εξαρτήματα για VIOFLEX

Εξαρτήματα σωλήνων με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -5°C έως τους +60°C. 
Προσφέρουν  μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης. 
Κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε γκρι 
χρωματισμό RAL 7035 και είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS).

• Προσφέρουν στεγανότητα IP 65.
• Ιδανικά για την ασφαλή σύνδεση του VIOFLEX με ευθ. σωλήνες IEC διαστάσεων,  
 πίνακες και κουτιά διακλάδωσης.

ΡΑΚΟΡ ΜΟΥΦΑ

Τα ρακόρ ασφαλείας (security lock) 
προσφέρουν εξαιρετική αγκύρωση του 
εύκαμπτου σωλήνα VIOFLEX σε ηλεκ-
τρολογικά κουτιά και πίνακες, σχάρες 
καλωδίων, καθώς και σε μηχανολογικές 
εφαρμογές.

V
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X

IP 65

Δείτε την χημική αντίσταση του VIOFLEX 
στις σελίδες 78-79 του τεχνικού παραρ-
τήματος.



Κουτιά διακλάδωσης

Επίτοιχα στεγανά κουτιά διακλάδωσης από 
ABS, σε λευκό χρωματισμό RAL 9016 και σε 
γκρι χρωματισμό RAL 7035. Δε διαδίδουν 
τη φλόγα, έχοντας αυτόσβεση κατάταξης 
V0 και είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων. 
Έχουν μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και είναι 
ανθεκτικά στα οξέα.
Χωνευτά κουτιά διακλάδωσης με βάση 
από  PP, σε γκρι χρωματισμό RAL 7035 και 
καπάκι από HDPE, σε λευκό χρωματισμό 

RAL 9016. Δε διαδίδουν τη φλόγα, έχον-
τας αυτόσβεση κατάταξης V2 και είναι 
ελεύθερα βαρέων μετάλλων. Διαθέτουν 
υψηλή προστασία έναντι της διάβρωσης, 
της γήρανσης και της υγρασίας. 
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις του προτύπου 60670.01 και συμ-
μορφώνονται με τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών οδηγιών 2006/95/EC (LVD) & 
2002/95/EC (RoHS). Διαθέτουν σήμανση με 

την ονομασία και τη διάσταση του κουτιού, 
καθώς και στοιχεία για την ιχνηλασιμότητα 
του προϊόντος. Συσκευάζονται σε λευκά-
γκρι χαρτοκιβώτια, συνοδευόμενα από τις 
οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, για την 
ασφαλέστερη μεταφορά και αποθήκευσή 
τους.



Τα επίτοιχα στεγανά κουτιά διακ-

λάδωσης προσφέρουν πολλά 

πλεονεκτήματα λόγω του υλικού 

κατασκευής τους, ABS, και των 

ιδιοτήτων του. Παρουσιάζουν έτσι, 

ένα ισορροπημένο συνδυασμό μη-

χανικής ανθεκτικότητας, διαστα-

σιακής σταθερότητας και χημικής 

αντοχής, ενώ διαθέτουν και άριστες 

ηλεκτρικές μονωτικές ιδιότητες.

Διατίθενται σε γκρι, αλλά και σε 

λευκό χρωματισμό  RAL 9016 για 

την αισθητική εναρμόνισή τους με 

το κατά κανόνα λευκό περιβάλλον 

της τοιχοποιίας.
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    Κωδικός Χρώμα Διαστάσεις  

 02 49 2751   ∅ 70 x 40 
 02 49 2752   ∅ 80 x 40
 02 49 2753   80 x 80 x 40
 02 49 2755   100 x 100 x 50
 02 49 2773  108 x 108 x 50
 02 49 2754   153 x 110 x 65
 02 49 2750   165 x 135 x 80
 02 49 2751G   ∅ 70 x 40
 02 49 2752G  ∅ 80 x 40
 02 49 2753G  80 x 80 x 40
 02 49 2755G  100 x 100 x 50
 02 49 2773G  108 x 108 x 50
 02 49 2754G  153 x 110 x 65
 02 49 2750G  165 x 135 x 80
 01 47 3900*  240 x 190 x 90
 01 47 3901*  300 x 220 x 120
 01 47 3902*  380 x 300 x 120
 01 47 3903*  240 x 190 x 90
 01 47 3904*  300 x 220 x 120

Επίτοιχο στεγανό κουτί διακλάδωσης 

Επίτοιχα στεγανά κουτιά διακλάδωσης με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -25°C 
έως τους +60°C, που προσφέρουν παράλληλα μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή 
αντίσταση μόνωσης. Διαθέτουν υψηλή προστασία έναντι της διάβρωσης. 
Κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη ABS το κουτί και από PVC P οι βαθμιδωτές 
τάπες, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε λευκό χρωματισμό RAL 9016 και σε γκρι 
χρωματισμό RAL 7035. Είναι  ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS).

• Προσφέρουν βαθμό στεγανότητας IP 65.
• Διαθέτουν ανοξείδωτες βίδες συγκράτησης.
• Περιέχουν πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλ. ακτινοβολίας.

Τόσο η βάση όσο και το καπάκι του κουτιού 
έχουν σήμανση με τις βασικές ηλεκτρικές 
και θερμικές ιδιότητες του προϊόντος, τα 
πρότυπα και τις οδηγίες εναρμόνισης, 
καθώς και την ημερομηνία παραγωγής για 
την ιχνηλασιμότητά του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 60670.01

IP 65

* Βαθμός στεγανότητας ΙΡ 56 / Θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -15°C έως τους +60°C
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 Τύπος     

 Πρεσσαριστό κουτί 23 4 80
 Πρεσσαριστό κουτί 23 4 50
 Πρεσσαριστό κουτί 23 6 48
 Κουτί με inox βίδες 28 6 21
 Πρεσσαριστό κουτί 35 8 18
 Κουτί με inox βίδες 28 10 12
 Κουτί με inox βίδες 28 10 8
  Πρεσσαριστό κουτί 23 4 80
 Πρεσσαριστό κουτί 23 4 50
 Πρεσσαριστό κουτί 23 6 48
 Κουτί με inox βίδες 28 6 21
 Πρεσσαριστό κουτί 35 8 18
 Κουτί με inox βίδες 28 10 12
 Κουτί με inox βίδες 28 10 8
 Με γκρι καπάκι & inox βίδες -   - 14
 Με γκρι καπάκι &  πλαστ. βίδες  -  - 6
 Με γκρι καπάκι &  πλαστ. βίδες  -  - 4
 Με διάφανο καπ. & πλαστ. βίδες  -  - 14
 Με διάφανο καπ. & πλαστ. βίδες  -  - 6

Προσφέρεται με βαθμιδωτές τάπες για τη 
σύνδεση καλωδίων διαφόρων διατομών, 
καθώς και σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου 
έως 25 mm.

Μάθετε περισσότερα για το βαθμό 
στεγανότητας ΙΡ στις σελίδες 80-81 του 
τεχνικού παραρτήματος

V
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IP 20Χωνευτό κουτί διακλάδωσης 

Χωνευτά κουτιά διακλάδωσης με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -5°C έως τους 
+60°C, που προσφέρουν παράλληλα μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και αντίσταση μόνωσης. 
Διαθέτουν υψηλή προστασία έναντι της διάβρωσης, της γήρανσης και της υγρασίας. 
Κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη PP η βάση και από HDPE το καπάκι, με 
αυτόσβεση κατάταξης V2 σε γκρι χρωματισμό RAL 7035 και λευκό χρωματισμό RAL 9016 
αντίστοιχα, και είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS). 

• Διαθέτουν προχαραγμένες εξόδους για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
• Συνεργάζονται με τους ευθύγρ. σωλήνες VIOTUBO L.T. και τους διαμορφ. VIOSPIRAL L.T.

Διαθέτουν προχαραγμένες εξόδους που 
ανοίγουν εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείου 
για ταχύτητα κατά την εγκατάσταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 60670.01

 Κωδικός Χρώμα Διαστάσεις 

 02 48 2702   ∅ 73 x 35 
 02 48 2701   80 x 80 x 35
 02 48 2722   100 x 100 x 42 
 02 48 2723   100 x 150 x 50 
 02 48 2720   ∅ 73 
 02 48 2721   80 x 80 
 02 48 2725   100 x 100 
 02 48 2719   100 x 150 
 02 48 2704  ∅ 65 x 40
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Η στήριξη των διακοπτών πραγματοποιείται 
με τη χρήση βιδών στις αντίστοιχες υποδο-
χές, αλλά και με τα πτερύγια συγκράτησης 
των μηχανισμών χάρη στην εσωτερική 
οδοντωτή επιφάνεια. Κατά τη σύνδεση σε 
σειρά, μέσω των συνδέσμων του, προσ-
φέρει την πρότυπη απόσταση των 71 mm για 
μηχανισμούς μονού πλαισίου.
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 Τύπος     

 Στρογγυλό κουτί 20  8 100/500  
 Τετράγωνο κουτί 24 8 70/350  
 Τετράγωνο κουτί 20/27 8/4 35/175
 Τετράγωνο κουτί 20 16 20/100
 Καπάκι  -  - 100/500
 Καπάκι  -  - 50
 Καπάκι  -  - 50
 Καπάκι  - -  50
 Κουτί διακόπτου 20 2 100/500



Στερεωτικά καρφιά
& Ταχυστηρίγματα καλωδίων

Στερεωτικά καλωδίων με στήριγμα από 
HDPE και καρφίδα από γαλβανισμένο 
ατσαλόκαρφο υψηλής αντοχής. Δε δια-
δίδουν τη φλόγα, έχοντας αυτόσβεση 
κατάταξης V2 και είναι ελεύθερα βαρέων 
μετάλλων. Διαθέτουν υψηλή αντίσταση 
στην υγρασία και τη γήρανση.
Ταχυστηρίγματα καλωδίων από PA 6.6, 
με μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή 
προστασία έναντι της διάβρωσης. Δε 

Τα ταχυστηρίγματα καλωδίων 
προσφέρουν απλότητα κατά την 
τοποθέτηση και ταχύτητα στην εγ-
κατάσταση. Η εγκατάσταση είναι 
πλήρως επισκέψιμη, προσφέροντας 
τη δυνατότητα προσθαφαί-
ρεσης καλωδίων με μία
απλή κίνηση.

διαδίδουν τη φλόγα, έχοντας αυτόσβεση 
κατάταξης V2 και είναι ελεύθερα βαρέων 
μετάλλων.  
Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών οδηγιών 2006/95/EC (LVD) 
& 2002/95/EC (RoHS). Συσκευάζονται 
από αυτόματη μηχανή, με ηλεκτρονική 
καταμέτρηση, σε χάρτινα ανακυκλούμενα 
κουτιά, τα οποία προστατεύουν και 
διατηρούν ανέπαφο το προϊόν. 



Ακροδέκτες & Ευθείες καλωδίων

Ακροδέκτες και ευθείες καλωδίων από 
ηλεκτρολυτικό χαλκό (e-Cu) με επικάλυψη 
κασσίτερου. Παράγονται από πολύ υψη-
λής περιεκτικότητας χαλκό με μεγάλη 
ηλεκτρική αγωγιμότητα και είναι ελεύθερα 
βαρέων μετάλλων.
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις του προτύπου 61238.01 και συμ-

μορφώνονται με τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών οδηγιών 2006/95/EC (LVD) & 
2002/95/EC (RoHS).
Διαθέτουν ανάγλυφο αποτύπωμα της 
διατομής καθώς και της διαμέτρου της 
οπής στερέωσης. Συσκευάζονται σε χάρτινα 
ανακυκλούμενα κουτιά για την ασφαλέστερη 
μεταφορά και αποθήκευσή τους.
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   Διάμετρος Μήκος Διάμετρος
 Κωδικός Τύπος Καλωδίου Καρφιού Καρφιού

 02 14 2002 4/20 4 20 1,5 2000
 02 14 2003 5/20 5 20 1,5 4000
 02 14 2004  6/25 6 25 2 4000
 02 14 2005  7/25 7 25 2 4000
 02 14 2006 8/25 8 25 2 4000
 02 14 2007 9/25 9 25 2 4000
 02 14 2008 10/25 10 25 2 2000
 02 14 2009 11/25 11 25 2 1000
 02 14 2010 12/25 12 25 2 800
 02 14 2013 6/35 6 35 2 2000
 02 14 2014 7/35 7 35 2 2000
 02 14 2015 8/35 8 35 2 2000
 02 14 2016 9/35 9 35 2 2000
 02 14 2017 10/35  10 35 2 2000
 02 14 2018 11/35  11 35 2 1000
 02 14 2019 12/35  12 35 2 800
 02 14 2020 13/35 13 35 2 800
 02 14 2021 14/35  14 35 2 800
 02 14 2022 15/35  15 35 2 800
 02 14 2023 16/35  16 35 2 400
 02 14 2031 12/45  12 45 2 800
 02 14 2034 15/45  15 45 2 800
 02 14 2035 16/45 16 45 2,5 400
 02 14 2036 17/45 17 45 2,5 400
 02 14 2039 19/45 19 45 2,5 400
 02 14 2041 22/45 22 45 2,5 400

 02 14 2055    7-10/35 7-10 35 2 2000
 02 14 2056 10-14/35 10-14 35 2 800
 02 14 2060 10-14/45 10-14 45 2 800
 02 14 2061 14-17/45 14-17 45 2,5 800

Στερεωτικά καρφιά καλωδίων

Στερεωτικά καλωδίων με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -15°C έως τους +60°C. 
Παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση στη γήρανση, ενώ προσφέρονται με διαφορετικού μήκους 
και διαμέτρου ατσαλόκαρφα για χρήση σε διαφόρους τύπους επιφανειών.
Τα στηρίγματα κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη HDPE, με αυτόσβεση 
κατάταξης V2, σε λευκό χρωματισμό RAL 9016 και καρφίδα από γαλβανισμένο ατσάλι με 
επιψευδαργύρωση πάχους 5 μm τουλάχιστον. Είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS). 

• Περιέχουν πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.

 02 14 2001 5/20 5 20 1,5 4000
 02 14 2037 Πλακέ - 12,5 1,5 4000
 02 14 2038 N.T. Πλακέ -  20 2 2000
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Ταχυστηρίγματα καλωδίων

Ταχυστηρίγματα καλωδίων με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -40°C έως τους 
+80°C. Προσφέρουν μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και διαθέτουν υψηλή προστασία έναντι 
της διάβρωσης.
Κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη PA 6.6, με αυτόσβεση κατάταξης V2, σε 
γκρι χρωματισμό RAL 7035. Είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS) και δεν περιέχουν 
αλογόνα.

• Διαθέτουν καρφωτό βύσμα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
• Περιέχει πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.

Τα ταχυστηρίγματα προορίζονται για τη 
στήριξη καλωδίων σε εγκαταστάσεις που 
χρειάζεται ευελιξία και υπάρχουν μικρές 
μηχανικές καταπονήσεις. Ανοίγουν και 
κλείνουν χωρίς τη χρήση εργαλείων, 
εξοικονομούν χώρο και χρησιμοποιούνται 
για τη διανομή των καλωδίων σε οροφές, 
καθώς και στην τοιχοποιία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

V
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S

   Χωρητ. Καλωδ.
 Κωδικός Τύπος 3 x 1,5 mm²

 01 57 3006 Πλαστ. άγκιστρο μονό 8 200
 01 57 3007 Πλαστ. άγκιστρο διπλό 16 100

 01 57 3008 Πλαστ. γάντζος μικρός 15 100
 01 87 3009 Πλαστ. γάντζος μεγάλος 30 50

MULTICLIPS
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 Κωδικός  Τύπος ∅ Τρύπας d1 a b d2

 02 06 1500 □ 6 6 3,5 13,0 10 6,4
 02 06 1501 □ 10 6 4,5 14,0 11,0 6,4 
   8  14,0 13,0 8,4
   6  12,5 11,0 6,5
 02 06 1502 □ 16 8                5,5 13,5 13,0 8,4
   10  16,0 15,5 10,5
 02 06 1503 □ 25 8                7,0 16,0 13,5 8,4
   10  17,5 16,0 10,5
 02 06 1504 □ 35 8                8,5 16,0 16,0 8,4
   10  18,5 17,0 10,5
   8  20,0 19,0 8,4
   10  20,0 19,0 10,5
 02 06 1505 □ 50 12 10,0 20,0 19,0 13,0
   14  20,0 19,0 15,0
   16  20,0 19,0 17,0
    10  29,0 21,0 10,5
 02 06 1506 □ 70 12 11,5 29,0 22,0 13,0
   14  29,0 22,0 15,0
   16  29,0 22,0 17,0
   10  27,0  25,0 10,5
 02 06 1507 □ 95 12              13,5 27,0 25,0 13,0
   14  27,0 25,0 15,0
   16  27,0 25,0 17,0
   12  29,5 28,0 10,5
 02 06 1508 □ 120 14              15,0 29,5 28,0 15,0
   16  29,5 28,0 13,0
   12  35,0 31,0 10,5
 02 06 1509 □ 150 14              16,5 35,0 31,0 15,0
   16  35,0 31,0 13,0
 02 06 1510 □ 185 12              19,0 39,0 36,0 10,5
   14  39,0 36,0 13,0
 02 06 1511 □ 240 14              21,0 40,5 39,0 15,0
   16  40,5 39,0 17,0
 02 06 1512 □ 300 16             23,5 45,0 43,5 17,0
   20  45,0 43,5 21,0
 02 06 1513 □ 400 20 27,5 46,9 46,5 46,5

Ακροδέκτες καλωδίων

Ακροδέκτες για τη σύνδεση καλωδίων ισχύος με ονομαστική τάση μέχρι 30 kV. Παρουσιάζουν 
εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση και τη διάβρωση, μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και 
χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση. Προσφέρουν αντοχή σε δύναμη εφελκυσμού 1400 Ν (140 kg).
Κατασκευάζονται από ηλεκτρολυτικό χαλκό (e-Cu) πολύ υψηλής περιεκτικότητας 
(Cu>99.95%), με επικάλυψη κασσίτερου, σε μεταλλικό χρωματισμό και είναι ελεύθεροι 
βαρέων μετάλλων (RoHS).

• Προσφέρουν πολύ υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα (> 98% IASC).
• Διαθέτουν περιμετρική εκτόνωση για εύκολη εισαγωγή του καλωδίου και οπή επίβλεψης.
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 d4 e  l r s l1 l2 h k L kg / 100 pcs 

 5,2 0,85  24,0 8,0 1,0 13,0 17,0 2,0 1,0 30,0 0,28 200
 6,5 1,0 24,0 8,0 1,4 13,0 17,0 2,0 1,0 30,0 0,43 100
    24,0 12,0 1,2 13,0 17,0 2,0 1,0 30,0 0,40
   25,5 7,5 1,7 16,0 16,5 2,0 1,0 32,5 0,60
 7,5 1,0  26,5 10,0 1,6 16,0 17,5 2,0 1,0 33,5 0,56 100
   32,0 10,0 1,4 22,0 20,0 2,0 1,0 42,0 0,65
 9,5 1,25  33,0 10,0 2,3 19,0 21,0 3,0 2,0 40,0 1,04 100
   37,5 10,0 2,1 26,0 23,5 3,0 2,0 49,5 1,30
 11,0 1,25  35,0 12,0 2,5 19,0 23,0 3,0 2,0 42,0 1,30 100
   39,0 12,0 2,3 26,0 25,0 3,0 2,0 51,0 1,58
   41,0 12,0 3,0 26,0 27,0 4,0 3,0 53,0 1,97
   41,0 12,0 3,0 26,0 27,0 4,0 3,0 53,0 1,91
 13,0 1,5  41,0 12,0 3,0 26,0 27,0 4,0 3,0 53,0 1,83  50
   41,0 12,0 3,0 26,0 27,0 4,0 3,0 53,0 2,19
   41,0 12,0 3,0 26,0 27,0 4,0 3,0 53,0 2,02
   51,0 15,0 3,4 26,0 33,0 4,0 3,0 59,0 2,94
 15,0 1,75  51,0 15,0 3,4 26,0 33,0 4,0 3,0 59,0 2,56 50
   51,0 15,0 3,4 26,0 33,0 4,0 3,0 59,0 3,15
   51,0 15,0 3,4 26,0 33,0 4,0 3,0 59,0 3.08
   51,0 20,0 4,2 28,0 37,0 4,0 3,0 65,0 5,37
 18,0 2,25  51,0 20,0 4,2 28,0 37,0 4,0 3,0 65,0 5,22 40
   51,0 20,0 4,2 28,0 37,0 4,0 3,0 65,0 5,74
   51,0 20,0 4,2 28,0 37,0 4,0 3,0 65,0 6,23
   54,5 25,0 4,5 28,0 40,5 4,0 3,0 68,5 6,02
 19,5 2,25  54,5 25,0 4,5 28,0 40,5 4,0 3,0 68,5 5,86 25
   54,5 25,0 4,5 28,0 40,5 4,0 3,0 68,5 5,60
   64,0 28,0 5,7 32,0 47,0 6,0 5,0 79,0 8,84
 22,0 2,75  64,0 28,0 57 32,0 47,0 6,0 5,0 79,0 8,75 25
   64,0 28,0 5,7 32,0 47,0 6,0 5,0 79,0 8,55
 25,0 3,0  69,0 34,0 6,2 34,0 52,0 6,0 5,0 86,0 15,15 20
   69,0 34,0 6,2 34,0 52,0 6,0 5,0 86,0 14,94
 27,5 3,25  74,0 38,0 6,7 36,0 55,0 6,0 5,0 91,0 13,84 10
   74,0 38,0 6,7 36,0 55,0 6,0 5,0 91,0 13,59
 30,5 3,5  84,0 38,0 7,2 45,0 61,0 6,0 5,0 106,0 19,80 10
   84,0 38,0 7,2 45,0 61,0 6,0 5,0 106,0 17,55
 34,8 3,0 104,0 38,0 6,1 60,9 70,9 7,5 3,2 131,8 29,00 10
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Ευθείες καλωδίων

Σφιγκτήρες καλωδίων

Ευθείες για τη σύνδεση καλωδίων ισχύος με ονομαστική τάση μέχρι 30 kV. Παρουσιάζουν 
εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση και τη διάβρωση, μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και 
χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση. Προσφέρουν αντοχή σε δύναμη εφελκυσμού 1400 Ν (140 kg).
Κατασκευάζονται από ηλεκτρολυτικό χαλκό (e-Cu) πολύ υψηλής περιεκτικότητας 
(Cu>99.95%), με επικάλυψη κασσίτερου, σε μεταλλικό χρωματισμό και είναι ελεύθερες 
βαρέων μετάλλων (RoHS).

• Προσφέρουν πολύ υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα (> 98% IASC).
• Διαθέτουν περιμετρική εκτόνωση για εύκολη εισαγωγή του καλωδίου.

ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

 Κωδικός Τύπος d1 a 

 02 03 1200 □ 6 3,5 13,0
 02 03 1201 □ 10 4,6 15,5
 02 03 1202 □ 16 5,5 16,5
 02 03 1203 □ 25 7,0 17,5
 02 03 1204 □ 35 8,6 20,5
 02 03 1205 □ 50 10,0 20,5
 02 03 1206 □ 70 11,5 23,0
 02 03 1207 □ 95 13,5 25,3
 02 03 1208 □ 120 15,0 32,8
 02 03 1209 □ 150 16,5 35,3
 02 03 1210 □ 185 19,0 37,8
 02 03 1211 □ 240 21,0 40,5
 02 03 1212 □ 300 23,0 45,5

 Κωδικός Περιγραφή

 02 13 1900  6-10 1 100
 02 13 1902 16 1 100
 02 13 1903 25-35 1 50
 02 13 1905 35-50 2 30
 02 19 1907 70-95 2 15

Η χρήση  ηλεκτρολυτικού χαλκού πολύ 
υψηλής περιεκτικότητας (Cu>99.95%) 
για την κατασκευή των ακροδέκτων, τους 
προσδίδει υψηλή αγωγιμότητα και μικρή 
ηλεκτρική αντίσταση.
Οι @κροδέκτες επικασσιτερώνονται σε 
εξειδικευμένο εργαστήριο εμβάπτυσης 
για να μειωθεί η αντίσταση επαφής και να 
εξαλειφθεί το φαινόμενο της γαλβανικής 
διάβρωσης, ώστε να παρέχουν αντοχή στο 
χρόνο.
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 d2 d4 h k L kg / 100 pcs 

 - 5,2 25,8 0,9 26,0 0,22 200
 - 6,6 30,6 1,1 31,0 0,48 100
 - 7,5 32,4 1,2 33,0 0,79 100
 - 9,5 34,2 1,4 35,0 1,04 100
 - 11,0 40,2 1,4 41,0 1,40 100
 1,5 13,0 - - 41,0 1,62 50
 1,5 15,0 - - 46,0 3,00 50
 2,5 18,0 - - 50,5 4,46 25
 3,0 19,0 - - 65,5 6,36 20
 2,5 22,0 - - 70,5 10,60 10
 3,5 25,0 - - 75,5 14,18 10
 3,5 27,5 - - 81,0 17,66 10
 3,0 30,5 - - 91,0 16,26 10

Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις είναι καθο-
ριστικής σημασίας για την ασφάλεια μιας 
ηλεκτρικής εγκατάστασης, καθώς οι 
διακοπές ρεύματος που προκαλούνται 
από ελαττωματικές συνδέσεις καλωδίων 
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. 
Οι @κροδέκτες χρησιμοποιούνται στην 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πίνακες 
χαμηλής και μέσης τάσης στις Α.Π.Ε., 
σε βιομηχανικές και εν γένει κτιριακές 
εγκαταστάσεις. A
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 61238, EN 13600



66

Με το τεχνικό παράρτημα του καταλόγου 
μας, σας παρέχουμε έγκυρη τεχνική 
πληροφόρηση για τα προϊόντα μας, τις 
εφαρμογές τους, καθώς και τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις που τα αφορούν, 
ώστε να έχετε τα απαραίτητα εργαλεία 
που θα βοηθήσουν να γίνει ευκολότερη 
και αποδοτικότερη η ενασχόλησή σας 
με οποιοδήποτε ηλεκτρομηχανολογικό 
έργο. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας 
αμφίδρομης σχέσης με το μελετητή, το 

τεχνικό παράρτημα

μηχανικό και τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη 
για τη διαρκή τους ενημέρωση πάνω στα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και 
τις αλλαγές και τροποποιήσεις των εθνικών 
κανονισμών και των ευρωπαϊκών οδηγιών.  
Στην ιστοσελίδα μας, μέσα από την 
αντίστοιχη ενότητα της τεχνικής υποστή-
ριξης, μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερη 
πληροφόρηση πάνω στα τεχνικά έγγραφα 
που σας ενδιαφέρουν, καθώς και να δείτε 
τις ενημερωμένες εκδόσεις τους.
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Μέσα απο αυτή την ενότητα σας παρέχουμε έγκυρη ενημέρωση πάνω στα 
διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές οδηγίες με τις οποίες εναρμονίζονται τα 
προϊόντα μας.

 τεχνικά έγγραφα σελ. 68

Γνωρίστε τις μηχανικές, ηλεκτρικές και θερμικές ιδιότητες, καθώς και τη 
συμπεριφορά σε εξωτερικές επιδράσεις των ηλεκτρολογικών σωλήνων και 
καναλιών παραγωγής μας. 

 κωδικός ταξινόμησης σελ. 72

Γνωρίστε τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή των 
προϊόντων μας, ενημερωθείτε για τις ιδιότητές τους, καθώς και τη χημική τους 
αντίσταση. 

 πρώτες ύλες σελ. 76

Γνωρίστε το βαθμό προστασίας που προσφέρουν τα προϊόντα μας στη 
διείσδυση της σκόνης και του νερού, στην κρούση καθώς επίσης και την  
μόνωση που παρέχουν.

 βαθμός προστασίας σελ. 80

Επιλέξτε τον καταλληλότερο σωλήνα για κάθε είδους ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση.

 πίνακας εφαρμογών σελ. 84

Αναλυτική παρουσίαση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον έντυπο και  
ηλεκτρονικό κατάλογο, καθώς και στις συσκευασίες των προϊόντων.

 επεξήγηση συμβόλων σελ. 88

TEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Τ:  210 9733577
Ε:  tech@viokar.gr
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Τα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN) είναι 
έγγραφα που έχουν επικυρωθεί από τους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, 
CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), 
CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
Ηλεκτροτεχνική Τυποποίηση) και ETSI 
(Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 
Προτύπων).
Έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσα από 
μια διαφανή, ανοιχτή και συναινετική 
διαδικασία. 

τεχνικά έγγραφα
διεθνή & ευρωπαϊκά πρότυπα

Ένα πρότυπο αποτελεί υπόδειγμα προδιαγ-
ραφής, μια τεχνική λύση που κωδικοποιεί 
τις βέλτιστες πρακτικές και είναι συνήθως 
η τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Παράλληλα είναι ζωτικής σημασίας για 
τη διευκόλυνση του εμπορίου εντός και 
εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας, καθώς 
έχουν γίνει επίσης πλατφόρμες για να 
επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή της 
τεχνολογίας, αλλά και σύγκλιση εντός 
μιας αναπτυσσόμενης αγοράς μεταξύ των 
βιομηχανιών. 
Σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανο-
νισμούς των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πρέπει να υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη 
ως εθνικά πρότυπα και να αποσύρουν 
οποιοδήποτε αντικρουόμενο εθνικό πρότυ-
πο, καθώς υπερισχύουν αυτών. 
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Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και τις δοκιμές για τα συστήματα σχαρών 
καλωδίων και συστημάτων σκαλών καλωδίων που προορίζονται για τη στήριξη και τη 
στέγαση των καλωδίων και πιθανόν άλλων ηλεκτρικών εξοπλισμών για ηλεκτρικές και/ή 
τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Όπου είναι απαραίτητο, τα συστήματα σχαρών καλωδίων 
και τα συστήματα σκαλών καλωδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το διαχωρισμό ή τη 
διάταξη των καλωδίων σε ομάδες. Το πρότυπο αυτό δεν ισχύει για συστήματα σωλήνων, 
συστήματα καναλιών καλωδίων και συστήματα σωληνώσεων καλωδίων.

 EN 61537

Το πρότυπο αυτό προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τα τεστ για τα συστήματα καναλιών 
καλωδίων και τα συστήματα σωληνώσεων καλωδίων που προορίζονται για τη στέγαση, 
και όπου είναι απαραίτητο για τον ηλεκτρικά προστατευτικό διαχωρισμό, μονωμένων 
αγωγών, καλωδίων και πιθανόν άλλων ηλεκτρικών εξοπλισμών για ηλεκτρικές και/ή 
τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Η μέγιστη τάση αυτών των εγκαταστάσεων είναι
1000 V AC και 1500 V DC.

 ΕΝ 50085

Το πρότυπο αυτό προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τα τεστ για τα συστήματα σωλήνων, 
συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων και των εξαρτημάτων τους, που προορίζονται 
για την προστασία και τη διαχείριση μονωμένων αγωγών και/ή καλωδίων σε ηλεκτρικές 
ή τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις με μέγιστη τάση 1000 V AC και/ή 1500 V DC. Το 
πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε μεταλλικά, μη μεταλλικά και σύνθετα συστήματα σωλήνων, 
συμπεριλαμβάνοντας εισόδους με ή χωρίς σπείρωμα για τον τερματισμό τους. 

 ΕΝ 61386

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε κουτιά, περιβλήματα και μέρη περιβλημάτων για 
ηλεκτρικά εξαρτήματα με ονομαστική τάση που δεν ξεπερνά τα 1000 V AC και 1500 V DC 
και τα οποία προορίζονται για οικιακές ή παρόμοιου τύπου εγκαταστάσεις, είτε εσωτερικά 
είτε εξωτερικά.
Ένα κουτί ή ένα περίβλημα που είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός ηλεκτρικού εξαρτήματος 
και του παρέχει προστασία απέναντι σε εξωτερικές επιδράσεις, για παράδειγμα έναντι 
στην κρούση, καλύπτεται από το σχετικό πρότυπο για αυτό το εξάρτημα.

 ΕΝ 60670

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε μηχανικούς συνδετήρες και συνδετήρες πίεσης για 
καλώδια ισχύος ονομαστικής τάσης μέχρι 30 kV (Um = 36 kV), π.χ. υπόγεια καλώδια ή 
καλώδια εγκατεστημένα σε κτίρια,έχοντας :
α. αγωγούς εναρμονισμένους με τα πρότυπα EN 60228 και EN 60228A με διατομές
10 mm² και πάνω για το χαλκό και 16 mm² και πάνω για το αλουμίνιο.
β. μέγιστη συνεχή θερμοκρασία αγωγού που δεν ξεπερνά τους 90 °C.
Το αντικείμενο αυτού του προτύπου είναι να καθορίσει τις μεθόδους δοκιμής και τις 
απαιτήσεις, που ισχύουν για μηχανικούς συνδετήρες και συνδετήρες πίεσης για καλώδια 
ισχύος με αγωγούς χαλκού ή αλουμινίου. 

 ΕΝ 61238



70

Οι Οδηγίες Νέας Προσέγγισης βασίζονται 
στις παρακάτω βασικές αρχές:

• Υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της 
Ευρωπαϊκής Τυποποίησης. Η νομοθετική 
εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
περιορίζεται στις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας των προϊόντων έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 
τους σε ολόκληρη την Κοινότητα.
• Το έργο της σύνταξης των αντίστοιχων 
τεχνικών προδιαγραφών ανατίθεται 
στους οργανισμούς τυποποίησης, CEN, 
CENELEC και ETSI.
• Τα προϊόντα που κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα 
θεωρούνται συμμορφούμενα προς τις 
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε μια 
σειρά μέτρων για τη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων σε όλη 
την επικράτειά της και στην Ευρωπαϊκή 
Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). 
Ορισμένα από τα μέτρα αυτά είναι 
γνωστά ως Οδηγίες Νέας Προσέγγισης. 
Αυτές επιδιώκουν να εναρμονίσουν τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων και 
προβλέπουν ελέγχους στο σχεδιασμό 
τους. Πρωταρχικός τους στόχος είναι 
να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα είναι 
ασφαλή για το χρήστη, καθορίζοντας 
τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που 
πρέπει να πληρούν, όταν διατίθενται στην 
αγορά. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι απαραίτητη για τον κατασκευαστή η 
σήμανση CE των προϊόντων του.

Η οδηγία 2006/95/ΕΚ, γνωστή και ως Οδηγία Χαμηλής Τάσης, έχει ως σκοπό την ελεύθερη 
διακίνηση, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ηλεκτρολογικού υλικού που λειτουργεί εντός 
συγκεκριμένων ορίων τάσης και πληρεί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. Τα όρια 
ονομαστικής τάσης μεσα στα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν τα υλικά αυτά είναι μεταξύ 
50 και 1000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1500 V για το συνεχές ρεύμα.
Όσον αφορά την ασφάλεια, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, 
ώστε το ηλεκτρολογικό υλικό να μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνον όταν δε θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων και της ιδιοκτησίας, όταν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Παράλληλα λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε να μην παρεμποδίζεται, για λόγους ασφάλειας, η ελεύθερη κυκλοφορία του 
ηλεκτρολογικού υλικού εντός της Κοινότητας, εάν η φύση του υλικού αυτού είναι σύμφωνη 
με τις διατάξεις ασφάλειας της οδηγίας.

Η οδηγία 2002/95/EC, γνωστή και ως RoHS, έχει ως στόχο τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς αυτές 
δημιουργούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Η οδηγία επιβάλλει την απαγόρευση πώλησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
εντός της ΕΕ, που περιέχει συγκεκριμένες ουσίες, γνωστές ως βαρέα μέταλλα, σε 
συγκέντρωση πάνω από τα προβλεπόμενα μέγιστα όρια (κατά βάρος) σε ομοιογενή υλικό. 
Οι ουσίες αυτές είναι ο μόλυβδος (Pb), ο υδράργυρος (Hg), το κάδμιο (Cd), το εξασθενές 
χρώμιο (Cr(VI)), τα πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) και οι πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες 
(PBDE).

 2006/95/EC - Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 

 2002/95/EC - Οδηγία Περιορισμού Χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS)

τεχνικά έγγραφα
ευρωπαϊκές οδηγίες

• Τα πρότυπα πρέπει να παρέχουν 
την εγγύηση της ποιότητας σχετικά με 
τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των 
οδηγιών.
• Τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά, 
παραμένουν εθελοντικά. Κάθε άλλη 
τεχνική λύση είναι δεκτή, αλλά ο 
παραγωγός έχει την υποχρέωση να 
αποδείξει ότι τα προϊόντα του είναι 
συμμορφούμενα με τις βασικές απαι-
τήσεις ασφάλειας.
• Οι δημόσιες αρχές κάθε κράτους 
μέλους είναι υπεύθυνες για την εποπτεία 
της αγοράς, σχετικά με τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας, στην επικράτειά 
τους. Παράλληλα, οφείλουν να λάβουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
απόσυρση των μη ασφαλών προϊόντων 
από την αγορά.
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Η οδηγία 2006/1907/EC, γνωστή και ως κανονισμός REACH, περιέχει διατάξεις για την 
καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων,  επιδιώκοντας να παρασκευάζονται και να χρησιμοποιούνται με τρόπους που 
οδηγούν στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων για την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον, ενώ ταυτοχρόνως θα εξασφαλίζονται η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία. 
Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προάγει επίσης την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων 
για την αξιολόγηση των κινδύνων των χημικών ουσιών.
Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, οι σχετικές διατάξεις απαιτούν από τους 
παρασκευαστές και τους εισαγωγείς να δημιουργούν δεδομένα για τα χημικά προϊόντα 
που παρασκευάζουν ή εισάγουν, να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για την αξιολόγηση 
των κινδύνων που ενέχουν τα προϊόντα αυτά και να εκπονούν και να συνιστούν κατάλληλα 
μέτρα διαχείρισης κινδύνου ώστε να διασφαλίζεται ότι, υπό ευλόγως προβλέψιμες 
συνθήκες, δεν βλάπτεται η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. 

 2006/1907/EC - Οδηγία Αξιολόγησης Χημικών Προϊόντων (REACH)

Η οδηγία 305/2011/ΕΕ αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του 
τομέα των δομικών κατασκευών, καταργεί την οδηγία 89/106/EC και η πλήρης εφαρμογή 
του συνόλου των άρθρων της ξεκινά την 1η Ιουλίου 2013.
Ως προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών εννοείται κάθε προϊόν ή συνδυασμός 
προϊόντων που παράγεται και διατίθεται στην αγορά για μόνιμη ενσωμάτωση σε δομικές 
κατασκευές ή μέρη αυτών και του οποίου η απόδοση επηρεάζει την απόδοση των δομικών 
κατασκευών σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις αυτών.
Οι δομικές κατασκευές στο σύνολό τους και στα ξεχωριστά τους μέρη πρέπει να είναι 
κατάλληλες για τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την 
υγεία και την ασφάλεια των ατόμων που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. 
Οι βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών αποτελούν τη βάση για την προετοιμασία των 
εντολών τυποποίησης και των εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών και αφορούν 
την μηχανική αντοχή και την ευστάθεια, την πυρασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον, 
την προστασία από το θόρυβο, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βιώσιμη χρήση των 
φυσικών πόρων.

 305/2011/EE - Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (CPD)

Η οδηγία 2004/12/EC αποσκοπεί στην εναρμόνιση των εθνικών μέτρων που αφορούν 
τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, προκειμένου να 
προληφθούν και να μειωθούν οι επιπτώσεις τους επί του περιβάλλοντος.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ανακύκλωσης θα πρέπει για κάθε επιμέρους 
υλικό των απορριμμάτων να λαμβάνεται υπόψη η αξιολογήση του κύκλου ζωής και η 
ανάλυση κόστους-οφέλους του, καθώς και να διασφαλισθεί ότι μια νέα συσκευασία 
εισάγεται στην αγορά  μόνον αφού ο παραγωγός έχει λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για 
την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής της επίπτωσης χωρίς να τίθονται σε κίνδυνο οι 
βασικές λειτουργίες της εν λόγω συσκευασίας.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης, 
που θα εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιστροφή συσκευασιών και απορριμμάτων 
συσκευασίας και οι παράγοντες στην αλυσίδα συσκευασίας στο σύνολό τους θα πρέπει 
να αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους αναλογεί, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο 
μέγιστος δυνατός περιορισμός της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας και των 
απορριμμάτων συσκευασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

 2004/12/EC - Οδηγία Ανακύκλωσης Συσκευασιών

Βρείτε τα πλήρη κείμενα των Ευρωπαικών οδηγιών στο:
www.viokar.gr/el/support/technical-documents/european-directives
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Τα συστήματα καναλιών καλωδίων, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50085, 
πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα, ώστε να παρέχουν όπου 
απαιτείται αξιόπιστη μηχανική προστασία 
στους μονωμένους αγωγούς, τα καλώδια  
και άλλο πιθανό ηλεκτρικό εξοπλισμό 
που περιέχουν. Επίσης όπου χρειάζεται, 
τα συστήματα καναλιών θα πρέπει να 
παρέχουν επαρκή ηλεκτρική προστασία. 
Τα συστήματα καναλιών VIOKANALI, 
VIOKANALI 100x40 & 100x60, VIOKANALI 
Αυτοκόλλητο και VIOKANALI Δαπέδου 
εναρμονίζονται με το πρότυπο ΕΝ 50085 
και κατατάσσονται βάσει των μηχανικών, 
ηλεκτρικών και θερμικών ιδιοτήτων τους, 
καθώς και της συμπεριφοράς τους σε 
εξωτερικές επιδράσεις.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 
αναλυτικά τα δώδεκα ψηφία που αποτελούν 
τον κωδικό ταξινόμησης καναλιών.

κωδικός ταξινόμησης
κανάλια διανομής
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Πίνακας κατάταξης ηλεκτρολογικών καναλιών σύμφωνα με το πρότυπο EN 50085

Ελάχιστος βαθμός προστασίας ΙΡ για τα ηλεκτρολογικά κανάλια είναι ΙΡ 20
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Οι σωλήνες προστασίας καλωδίων, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61386, 
πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένοι και 
κατασκευασμένοι, ώστε σε κανονική χρήση 
η επίδοσή τους να είναι αξιόπιστη και χωρίς 
κίνδυνο για το χρήστη.
Όταν συναρμολογηθούν σε ένα σύστημα 
σωλήνων, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, θα πρέπει να παρέχουν 
αξιόπιστη μηχανική και όπου απαιτείται 
ηλεκτρική προστασία στους μονωμένους 
αγωγούς και  τα καλώδια που περιέχουν. 
Οι σωλήνες VIOTUBO, VIOSPIRAL και 
VIOFLEX εναρμονίζονται με το πρότυπο 
ΕΝ 61386 και ταξινομούνται βάσει των 
μηχανικών, ηλεκτρικών και θερμικών τους 
ιδιοτήτων, καθώς και της συμπεριφοράς 
τους σε εξωτερικές επιδράσεις. Κάθε 
εναρμονισμένος σωλήνας έχει σήμανση με 
τον κωδικό ταξινόμησης, περιλαμβάνοντας 
τουλάχιστον τα τέσσερα πρώτα από τα 
δώδεκα συνολικά ψηφία που αποτελούν 
τον κωδικό.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 
αναλυτικά τα δώδεκα ψηφία που αποτελούν 
τον κωδικό ταξινόμησης σωλήνων.

κωδικός ταξινόμησης
ηλεκτρολογικοί σωλήνες

παράδειγμα:

C.B.X.
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Πίνακας κωδικού ταξινόμισης ηλεκτρολογικών σωλήνων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61386
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Οι σωλήνες που κατατάσσονται ως πολύ ελαφριάς αντίστασης στις κατηγορίες της συμπίεσης και της κρούσης δεν πρέπει να 
θεωρηθούν ότι παρέχουν επαρκή μηχανική προστασία και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή κτιρίων
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Τα κύρια χαρακτηριστικά των θερ-
μοπλαστικών πρώτων υλών που χρη-
σιμοποιούνται στα προϊόντα μας παρου-
σιάζονται ακολούθως:

Το ABS είναι ένα συμπολυμερές διαφόρων 
ενώσεων, από τις αναλογίες ανάμιξης 
των οποίων προκύπτουν οι ιδιότητές του. 
Παρέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό 
μηχανικής ανθεκτικότητας, ευρύ φάσμα 
θερμοκρασιών, καλή σταθερότητα διαστά-
σεων, χημική αντοχή, ηλεκτρικές μονωτικές 
ιδιότητες, καθώς και ευκολία κατασκευής.

Το HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκ-
νότητας) κατασκευάζεται με καταλυτικό 
πολυμερισμό του αιθυλενίου. Χαρακ-
τηρίζεται από τη σκληρότητα του, τη 
σχεδόν μηδενική απορρόφηση υγρασίας, 
την άριστη χημική αντοχή, καθώς και τις 
άριστες ηλεκτρικές μονωτικές ιδιότητες.

Το PC (πολυανθρακικό) είναι μεταξύ 
των ισχυρότερων και πιο άκαμπτων 
θερμοπλαστικών. Είναι διαφανές υλικό και 
ανθεκτικό σε μια ποικιλία χημικών ουσιών. 
Αποτελεί ένα καλό ηλεκτρικό μονωτικό 
υλικό και έχει πυρίμαχες ιδιότητες, για 
αυτό και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά 
προϊόντα ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού.

Το PP (πολυπροπυλένιο) είναι ένα 
πολυμερές που χρησιμοποιείται σε μια 
ευρεία ποικιλία εφαρμογών. Παρέχει ένα 
ελκυστικό συνδυασμό ακαμψίας, αντοχής 
σε κρούση και μεγάλης αντοχής στη 
θερμότητα. Επιπλέον είναι ασυνήθιστα 
ανθεκτικό σε πολλά χημικά διαλυτικά, 
βάσεις και οξέα, ενώ διαθέτει και πολύ 
υψηλό σημείο τήξης.

Το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) χρησιμο-
ποιείται ευρέως στον κατασκευαστικό 
κλάδο γιατί είναι βιολογικά και χημικά 
ανθεκτικό και εύκολο να παραμετροποιηθεί. 
Με την πρόσμειξη πρόσθετων ουσιών, 
όπως σταθεροποιητές θερμότητας, UV 
σταθεροποιητές, πλαστικοποιητές μπορεί 
να αποκτήσει τις ιδιότητες που χρειάζεται 
κάθε είδους εφαρμογή.

πρώτες ύλες
ιδιότητες & χημική αντοχή
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Οι παραπάνω πίνακες είναι ενδεικτικοί, στηρίζονται σε τεστ κατασκευαστών και παρέχονται ως υλικό αναφοράς.
Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο να ελέγχετε τα λεπτομερή χαρακτηριστικά του προϊόντος της επιλογής σας.
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Τα θερμοπλαστικά υλικά έχουν εξαιρετική 
αντίσταση σε ένα ευρύ φάσμα χημικών 
αντιδράσεων. Η αντίσταση στα χημικά είναι 
συνάρτηση τόσο της θερμοκρασίας όσο και 
της συγκέντρωσης των χημικών ενώσεων 
και υπάρχουν πολλές χημικές αντιδράσεις 
που μπορούν να αντιμετωπιστούν για 
περιορισμένο εύρος θερμοκρασιών/
συγκεντρώσεων.

Οι χημικές ουσίες, που δεν επηρεάζουν συ-
νήθως τις ιδιότητες ενός θερμοπλαστικού 
προϊόντος, μπορεί να προκαλέσουν εντε-
λώς διαφορετική συμπεριφορά, κάτω 
από θερμική ή μηχανική καταπόνηση του 
προϊόντος. Η αντίσταση σε χημικά στοιχεία, 
που προκύπτει από δοκιμές εμβάπτισης, 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όπως είναι, σε 
θερμοπλαστικά στοιχεία προϊόντων που 
υπόκεινται σε συνεχείς ή συχνές μηχανικές 
ή/και θερμικές καταπονήσεις.

Τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα ελήφ-
θησαν από κατασκευαστές πρώτων υλών. 
Οι πληροφορίες βασίζονται σε δοκιμές 
εμβάπτισης και σε πειράματα και δεν 
αφορούν συνδυασμούς των χημικών 
ενώσεων. Ο τελικός χρήστης θα πρέπει 
να γνωρίζει ότι οι πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας θα επηρεάσουν την χημική 
αντίσταση. Όταν το προϊόν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί σε ειδικές εφαρμογές, 
σε εφαρμογές με μηχανική ή θερμική 
καταπόνηση ή σε συνδυασμούς χημικών 
ουσιών, θα πρέπει να εκτελούνται 
δοκιμές, σε αντιπροσωπευτικά δείγματα 
του προϊόντος, που αναπαράγουν τις 
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, 
όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να 
αξιολογηθεί σωστά το προϊόν για χρήση σε 
αυτήν εφαρμογή.

Θερμοκρασία δοκιμής: 25° C

πρώτες ύλες
χημική αντίσταση
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Ο βαθμός στεγανότητας IP καθορίζεται από 
το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 60529 και ορίζει 
το επίπεδο προστασίας που προσφέρει 
το περίβλημα έναντι στην είσοδο ξένων 
αντικειμένων, όπως η σκόνη και το νερό.

Ο βαθμός στεγανότητας IP ορίζεται από 
δύο ψηφία:

Το πρώτο ψηφίο παίρνει τιμές από 0 έως 6. 
Από τη μία πλευρά, ορίζει σε ποιο βαθμό 
το περίβλημα αποτρέπει την πρόσβαση σε 
επικίνδυνα μέρη, είτε παρεμποδίζοντας 
είτε περιορίζοντας την είσοδο μερών του 
σώματος (π.χ. δάχτυλο) ή αντικειμένων που 
βρίσκονται στην κατοχή ενός προσώπου 
(π.χ. κατσαβίδι). Από την άλλη πλευρά, 
διευκρινίζει σε ποιο βαθμό το περίβλημα 
προστατεύει τα ενεργά μέρη από τη σκόνη.

Το δεύτερο ψηφίο παίρνει τιμές από 0 
έως 8. Προσδιορίζει σε ποιο βαθμό το 
περίβλημα προστατεύει τα αγώγιμα μέρη 
από το εισερχόμενο νερό και τις ζημιές 
που θα μπορούσε να επιφέρει.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60529 καθορίζει 
τον τρόπο τοποθέτησης των περιβλημάτων 
κατά την πραγματοποίηση των δοκιμών, τις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες που θα πρέπει να 
επικρατούν, το μέγεθος και τις διαστάσεις 
των διαφόρων αντικειμένων που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, καθώς και τη σωστή 
κατανομή του νερού ή της σκόνης ώστε να 
προσομοιώσουν τις πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας.

IP 65

βαθμός προστασίας
στεγανότητα ΙΡ

παράδειγμα:
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Πίνακας βαθμού προστασίας IΡ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60529
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Απαρτίζεται από τα κωδικά γράμματα IK 
και ένα διψήφιο αριθμό που παίρνει τιμές 
από το 00 έως το 10. Κάθε διψήφιος 
αριθμός αντιπροσωπεύει μία ενεργειακή 
αξία του φορτίου σε Joule (J). Ο κωδικός 
IK αναφέρεται στο πλήρες περίβλημα, 
το οποίο εγγυάται την προστασία από τις 
προσκρούσεις εξωτερικών μηχανικών 
φορτίων.
Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62262 καθορίζει 
τον τρόπο τοποθέτησης των περιβλημάτων 
κατά την πραγματοποίηση των δοκιμών, τις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες που θα πρέπει να 
επικρατούν, τον αριθμό των προσκρούσεων 
και τη σωστή κατανομή τους, καθώς και το 
μέγεθος, το υλικό, τις διαστάσεις, κ.λ.π. 
των διαφόρων τύπων σφυριών που είναι 
σχεδιασμένα να παράγουν τα απαραίτητα 
επίπεδα ενέργειας.

Ο βαθμός προστασίας IK καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 62262. Πρόκειται για μια διεθνή αριθμητική κατάταξη για το βαθμό 
προστασίας που παρέχουν τα περιβλήματα ηλεκτρικού εξοπλισμού από εξωτερικά μηχανικά  φορτία. 

βαθμός προστασίας
κρούση ΙΚ & class

Πίνακας βαθμού προστασίας IΚ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62262
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Κλάση ΙΙ : ηλεκτρικά περιβλήματα στα 
οποία η προστασία από την ηλεκτροπληξία 
δεν επαφίεται μόνο στη βασική μόνωση, 
αλλά περιλαμβάνει επιπλέον μέτρα ασφα-
λείας, όπως είναι η διπλή μόνωση ή η 
ενισχυμένη μόνωση. Δεν περιλαμβάνει 
μέσα για τη σύνδεση αγώγιμων μερών 
στη γείωση, ούτε βασίζεται στις συνθήκες 
εγκατάστασης.

Κλάση ΙΙΙ : ηλεκτρικά περιβλήματα στα 
οποία η προστασία από την ηλεκτροπληξία 
επαφίεται στην παροχή ρεύματος πολύ 
χαμηλής τάσης (SELV) και στα οποία δεν 
παράγονται τάσεις ανώτερες των SELV*.

*SELV : πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (μικρό-
τερη από 50 V AC ή από 120 V DC), η οποία δεν 
γειώνεται.

Κλάση 0 : η προστασία από την ηλεκτροπ-
ληξία επαφίεται μόνο στη βασική μόνωση. 
Όσον αφορά τα φωτιστικά δεν είναι 
επιτρεπτή.

Κλάση Ι : ηλεκτρικά περιβλήματα στα 
οποία η προστασία από την ηλεκτροπληξία 
δεν στηρίζεται μόνο στη βασική μόνωση, 
αλλά περιλαμβάνει ένα επιπλέον μέτρο 
ασφαλείας που είναι η σύνδεση των 
αγώγιμων μερών στον αγωγό προστασίας 
(γείωση), έτσι ώστε να μην μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία σε περίπτωση 
βλάβης της βασικής μόνωσης.

Τα ηλεκτρικά περιβλήματα θα πρέπει να παρέχουν επαρκή προστασία από την ηλεκτροπληξία τόσο κατά την κανονική λειτουργία όσο 
και κατά τη διάρκεια της συντήρησης.Ανάλογα με την προστασία που προσφέρουν από την ηλεκτροπληξία τα ηλεκτρικά περιβλήματα 
ταξινομούνται ως κλάσης Ι, ΙΙ ή III.
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Ο ακόλουθος πίνακας αποτελεί έναν 
οδηγό για την επιλογή του καταλληλότερου 
σωλήνα για κάθε τύπο εγκατάστασης. 
Στην πρώτη στήλη γίνεται ένας βασικός 
διαχωρισμός σε   εσωτερικές, εξωτερικές 
και ειδικών απαιτήσεων εγκαταστάσεις και 
στη δεύτερη στήλη παρουσιάζονται οι πιο 
συνήθεις εφαρμογές για κάθε κατηγορία.
Ο κάθε τύπος σωλήνα με βάση τις μηχανι-
κές, ηλεκτρικές και θερμικές του ιδιότητες, 
τους ισχύοντες κανονισμούς και τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής 
προτείνεται ως ακατάλληλος, κατάλληλος 
και ιδανικός για τη χρήση αυτή.
Ο  διαμορφώσιμος σωλήνας μεσαίου τύπου 
με εξωτερικό μανδύα VIOSPIRAL C.B.X., 
για παράδειγμα, αποτελεί ιδανική επιλογή 
για εφαρμογές οπλισμένου σκυροδέματος 
και υπόγεια δίκτυα, λόγω των μηχανικών 
του αντοχών και της προστασίας που 
προσφέρει ο μανδύας. 

πίνακας εφαρμογών
ηλεκτρολογικοί σωλήνες
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Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί σύσταση με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζονται οι εθνικές και τοπικές διατάξεις και οι κανονισμοί.
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Ο ακόλουθος πίνακας αποτελεί μια αναλυ-
τική παρουσίαση των εγκαταστάσεων 
ειδικών απαιτήσεων.
Στην πρώτη στήλη γίνεται ο διαχωρισμός 
στις βασικές κατηγορίες μεταξύ των εγκα-
ταστάσεων ειδικών απαιτήσεων, όπως 
μονάδες logistic, τα έργα υποδομών, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι παρα-
θαλάσσιες εγκαταστάσεις, κ.α.
Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει αναλυτικά 
τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις κάθε 
κατηγορίας, όπως για παράδειγμα τις 
παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις, οι οποίες 
είναι εκτεθειμένες στην αλατότητα του 
νερού και του εδάφους με τις συνέπειες 
που έχει αυτό για την ηλεκτρολογική εγκα-
τάσταση.
Η τρίτη στήλη παρουσιάζει χρήσιμα παρα-
δείγματα από κάθε κατηγορία, όπως στα 
έργα υποδομών που αποτελούν ένα σύνολο 
τεχνικών έργων που είναι απαραίτητα 
για τη λειτουργία μιας  κοινωνίας και σαν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέ-
ρονται μεταξύ άλλων η οδοποιία, τα 
νοσοκομεία, τα σχολεία και οι υποδομές 
για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

πίνακας εφαρμογών
ηλεκτρολογικοί σωλήνες
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Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί σύσταση με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζονται οι εθνικές και τοπικές διατάξεις και οι κανονισμοί.
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιά-
ζονται αναλυτικά τα σύμβολα που 
χρησιμοποιούνται στον έντυπο και  ηλε-
κτρονικό κατάλογο, καθώς και στις 
συσκευασίες των προϊόντων. Η χρήση 
τους επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη 
αναγνώριση των τεχνικών χαρακτηριστικών 
κάθε προϊόντος, καθώς και των ευρωπαϊ-
κών προτύπων και οδηγιών με τις οποίες 
αυτό εναρμονίζεται. 
Οι τρείς πρώτες στήλες αναφέρονται 
σε χαρακτηριστικά των προϊόντων που 
ελέγχονται βάσει των προτύπων, εξασφα-
λίζοντας την εναρμόνισή τους με αυτά. 
Στην πρώτη και τη δεύτερη στήλη παρου-
σιάζονται οι μηχανικές, ηλεκτρικές και 
θερμικές ιδιότητες των προϊόντων, ενώ 
στη τρίτη στήλη παρουσιάζεται ο βαθμός 
προστασίας που προσφέρουν ανάλογα με 
τη μόνωσή τους ή/και την αντίστασή τους 
στη είσοδο νερού και σκόνης.
Στην τέταρτη στήλη παρουσιάζονται οι 
πρωτογενείς πρώτες ύλες από τις οποίες 
παράγονται τα προϊόντα και οι ιδιότητές 
τους, ενώ παρουσιάζονται επίσης σύμβολα 
για τα πρόσθετα που έχουν κάποιες 
από αυτές προκειμένου το προϊόν να 
παρουσιάζει αυξημένες αντοχές σε συγ-
κεκριμένες συνθήκες.
Στην τελευταία στήλη παρουσιάζονται 
τα σήματα ποιότητας που αφορούν το 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας που 
εφαρμόζει η εταιρία και την εναρμόνιση 
των προϊόντων με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

επεξήγηση συμβόλων
καταλόγου & συσκευασιών
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• Όλες οι διαστάσεις των προϊόντων του παρόντος καταλόγου έχουν ως μονάδα μέτρησης τα mm. 
• Η VIOKAR στο πλαίσιο της πολιτικής της για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της και λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που 
γίνονται στα πρότυπα και τις εξελίξεις στον τομέα των πρώτων υλών, διατηρεί το δικαίωμα να τροποιήσει τα προϊόντα που αναφέρονται 
στο έγγραφο αυτό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Αυτό το έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της VIOKAR και απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, ανάρτηση  
μέρους ή όλου του εγγράφου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της VIOKAR, καθώς παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς και 
εκπαιδευτικούς σκοπούς.






