
 
 

Coestherm 
Σωλήνες και εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου ΡΡ-R 80 Type 3 

 
 

Τεχνικός κατάλογος εγκατάστασης παροχής νερού σε γραµµή 
 

Οι πλαστικές ύλες χρησιµοποιούνται ευρέως σε όλους τους τοµείς: οι εξαιρετικές 
χηµικές και φυσικές  ιδιότητες και η απλότητα στις εργασίες εγκατάστασης καθόρισαν 
την επιτυχία τους στις διάφορες εφαρµογές. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα της COESTHERM® αντιπροσωπεύουν την ιδανική 
λύση στα προβλήµατα της σύγχρονης εγκατάστασης για τη µεταφορά ζεστού και κρύου 
νερού. 

Παρουσιάζοντας αυτή τη σειρά σωλήνων και εξαρτηµάτων από πολυπροπυλένιο 
Random, η εταιρία µας σας παρέχει την εµπειρία 30 χρόνων στον τοµέα της δίνοντας 
εγγύηση για παραγωγή χωρίς ελαττώµατα και πιστοποιηµένη ποιότητα. 

Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, για τη 
µεταφορά χηµικών ουσιών και υγρών τροφίµων ή για την άρδευση θερµοκηπίων και 
κήπων. 

Τα κριτήρια του υπολογισµού διαστάσεων των σωλήνων και των εξαρτηµάτων 
ικανοποιούν πλήρως τις πιο πρόσφατες αντιλήψεις σχετικά µε τη διάρκεια στο χρόνο 
και λαµβάνουν υπόψιν ένα συντελεστή ασφάλειας 1,3 – 1,9 ανάλογα µε τις 
θερµοκρασίες λειτουργίας και µία ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας 50 ετών για πιέσεις 
µέχρι 10 bar σε θερµοκρασία 70 °C (ΡΝ25). 

Οι σωλήνες COESTHERM® παράγονται σύµφωνα µε τη νόρµα DIN 8077 και 
κατασκευάζονται σε ΡΝ 20 και ΡΝ 25. 

Τα εξαρτήµατα COESTHERM® παράγονται σύµφωνα µε τη νόρµα DIN 16962 και σε 
ΡΝ 25. 
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1. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
ΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ RANDOM COESTHERM® 

Παρουσιάζει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

1.1 Αντοχή σε χηµικές ουσίες 

1.2 Αδιαπερατότητα από ρεύµα αυτεπαγωγής 

1.3 Ηχοµόνωση 

1.4 Χαµηλή θερµική αγωγιµότητα 

1.5 Χαµηλή απώλεια φορτίου 

1.6 Ατοξικότητα 

1.7 Εύκολη κατεργασία 

1.8 Αντοχή στις ρωγµές υπό πίεση 

 
 
1.1  Αντοχή σε χηµικές ουσίες 

Ως πολυµερές (πολυ-ολεφίνη) µε υψηλό µοριακό βάρος η Coestherm παρουσιάζει 
υψηλή αντοχή στις χηµικές ουσίες και σε άλλα προϊόντα, συµπεριλαµβάνοντας τις 
όξινες και βασικές ουσίες (ασβέστης ή τσιµέντο) µε τις οποίες µπορεί να έλθει σε 
επαφή. 

Για πληροφορίες σχετικά µε την αντοχή του πολυπροπυλενίου, που δεν υποβάλλεται σε 
µηχανικές πιέσεις, σε διάφορα υγρά στους 20, 60 και στους 100° C σύµφωνα µε το ISO 
TR7471, επικοινωνήστε µε το Τεχνικό Τµήµα της Coes. 
 
1.2  Αδιαπερατότητα από ρεύµα αυτεπαγωγής 

Η Coestherm, όπως και τα περισσότερα θερµοπλαστικά είναι ένας κακός ηλεκτρικός 
αγωγός, γι’ αυτό δεν υπάρχουν φαινόµενα διάτρησης που οφείλονται σε ρεύµα 
αυτεπαγωγής. 
 
1.3  Ηχοµόνωση 

Η ελαστικότητα της Coestherm είναι σε θέση να απορροφά και να εξουδετερώνει 
σχεδόν όλες τις δονήσεις που παρουσιάζονται συνήθως σε µεταλλικές εγκαταστάσεις. 

Παρέχει λοιπόν µία τέλεια ηχοµόνωση χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση. 

1.4  Χαµηλή θερµική αγωγιµότητα 

Η χαµηλή αγωγιµότητα της Coestherm µε τιµή 0,23 W/m · K, µειώνει τη διαφυγή της 
θερµότητας του µεταφερόµενου υγρού και επίσης µειώνει την υγροποίηση στην 
εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα, που παρουσιάζεται σε συγκεκριµένες θερµο-
υγροµετρικές συνθήκες όταν χρησιµοποιούνται µεταλλικοί σωλήνες. 
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1.5  Χαµηλή απώλεια φορτίου 

Η Coestherm έχει εσωτερική επιφάνεια µε ελάχιστη τραχύτητα (0,0070 µ) µε συνέπεια 
τη µείωση της τιµής απωλειών φορτίου.  

Έτσι, δεν σχηµατίζονται άλατα στο εσωτερικό των σωληνώσεων. 

1.6  Ατοξικότητα 

Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται για την παραγωγή της Coestherm είναι εντελώς 
ατοξική και ανταποκρίνεται στους ισχύοντες εθνικούς και ξένους κανονισµούς. 
 
1.7  Εύκολη κατεργασία 

Η απλή τεχνική εγκατάστασης µαζί µε το ελάχιστο βάρος των σωλήνων και των 
εξαρτηµάτων, επιτρέπουν την εύκολη αρµολόγηση µιας εγκατάστασης, έχοντας 
ωφέλιµες διαστάσεις από Ø16 mm ως Ø110 mm και χρησιµοποιώντας το κατάλληλο 
εργαλείο σύνδεσης. 
 
1.8  Αντοχή στις ρωγµές υπό πίεση 

Οι τιµές που καθορίζουν τη διάρκεια στο χρόνο του PP RANDOM και των πλαστικών 
υλικών γενικά είναι οι εξής: 

- µηχανική πίεση = πίεση 

- θερµική πίεση = θερµοκρασία 

- διάρκεια πίεσης = χρόνος 

Η έκφραση που συνδέει τις παραπάνω παραµέτρους µπορεί να διαπιστωθεί από τις 
καµπύλες υποχώρησης.  Με δοκιµές εσωτερικής πίεσης σε εναλλασσόµενες 
θερµοκρασίες των 20, 40, 60, 80, 95, 120° C καθορίστηκαν οι ελάχιστες τιµές αντοχής 
του πολυπροπυλενίου RANDOM.  Με µία λογαριθµική παρουσίαση φαίνονται οι 
τάσεις σύγκρισης, η διάρκεια σε έτη και οι καµπύλες υποχώρησης στις διάφορες 
θερµοκρασίες, σύµφωνα  
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ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ 

Ειδικό βάρος  ISO/R 1183 g/cm3 0,895 

∆είκτης ρευστότητας 
στους 190°C – µε 5 κιλά ISO 1133 g/10 min. 0,4 

∆είκτης ρευστότητας 
στους 230°C – µε 2,16 κιλά ISO 1133 g/10 min. 0,3 

Σηµείο τήξης Πόλωση 
µικροσκοπίου ° C 140-150 

 

 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ 

Θερµική αγωγιµότητα στους 20°C DIN 52612 W/m·K 0,24 

Ειδική θερµότητα στους 20°C Αδιαβατικό 
θερµιδόµετρο KJ/Kg·K 2,0 

Συντελεστής θερµικής γραµµικής διαστολής VDE 0304 K-1 1,5x10-4 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ 

Όριο διαρροής ISO/R527 N/mm2 21 

Όριο θραύσεως DIN 53455 N/mm2 40 

Επιµήκυνση στη θραύση DIN 53455 % 800 

Συντελεστής ελαστικότητας ISO 178 N/mm2 800 

Τεστ σκληρότητας ISO 2039 N/mm2 40 

∆υσθραυστικότητα µε τεστ Charpy σε άκοπο δείγµα 
στους      0°C 
στους   -10°C 

ISO179 
 

kJ/m2 

kJ/m2 

 
∆Ε ΣΠΑΕΙ 
∆Ε ΣΠΑΕΙ 

∆υσθραυστικότητα µε τεστ Charpy σε κοµµένο δείγµα 
στους      0°C 
στους   -10°C 

ISO 179 
 

kJ/m2 

kJ/m2 

 
7 
3 

∆υσθραυστικότητα σε κρούση στους 0°C DIN 8078  ∆Ε ΣΠΑΕΙ 
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2. ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
2.1  Η COESTHERM® 

κατασκευάστηκε για τη µεταφορά κρύου και ζεστού νερού υπό πίεση για τους 
παρακάτω τοµείς εφαρµογής: 

• Υδραυλικές εγκαταστάσεις 

• Εγκαταστάσεις θέρµανσης και κλιµατισµού. 

      Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για: 

• Εγκαταστάσεις µε αέρα υπό πίεση 

• Άρδευση θερµοκηπίων και κήπων 

• Μεταφορά υγρών τροφίµων 

• Βιοµηχανικές εφαρµογές. 

Τα κριτήρια των διαστάσεων των σωλήνων και των εξαρτηµάτων ικανοποιούν πλήρως 
και τις πιο πρόσφατες γνώσεις σχετικά µε την αντοχή στο χρόνο και έχουν συντελεστή 
ασφαλείας 1,3 - 1,9 ανάλογα µε τη θερµοκρασία εργασίας και ελάχιστη διάρκεια 
εργασίας 50 χρόνων σε πίεση ως 10 Bar µε θερµοκρασία 60° C για ΡΝ 20 (σχήµα 1) 
και 10 Bar 70° C για ΡΝ 25 (σχήµα 1β). 
 

2.2  Πλεονεκτήµατα 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα της Coestherm παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήµατα και 
γι’ αυτό είναι η τέλεια επιλογή σαν κατασκευαστικό υλικό για εγκαταστάσεις παροχής 
ζεστού και κρύου νερού. 

Επίσης η άριστη αντοχή τους στη διάβρωση εγγυάται µεγάλη διάρκεια ζωής της 
εγκατάστασης, χωρίς να υπάρχουν φόβοι για κίνδυνο φθοράς που όπως γνωρίζουµε 
καλά παρουσιάζουν τα µεταλλικά υλικά. 
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Σχήµα 1         ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ (ΡΝ20) 

 

Πίεση ΒΑR                          20                  20                 12,6                   7,8                  5,9 
 
 
 
∆ιάρκεια σε      10 
συνεχή  
εργασία              20 
    
                              30 
 
                          40 
 
                         50 

                      Έτη 

 

Θερµοκρασία °C               20°                40°                60°                   80°                   95°                  

 

 

 

Σχήµα 1β         ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ (ΡΝ25) 

 

Πίεση ΒΑR                          25                  23                 10                    8,2                   6,5 
 
 
 
∆ιάρκεια σε      10 
συνεχή  
εργασία              20 
    
                              30 
 
                          40 
 
                         50 

                      Έτη 

 

Θερµοκρασία °C               20°                40°                70°                   80°                   95°                  
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3. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
3.1  Σχεδιασµός και εκτέλεση των εγκαταστάσεων 

Ο σχεδιασµός των εγκαταστάσεων (για ζεστό και κρύο νερό), η εκτέλεση και η 
εγκατάσταση πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της κάθε 
χώρας.  Για την Ιταλία ισχύει ο κανονισµός UNI 9182. 

Σε άλλους τοµείς εφαρµογής µπορούν να εγκαθίστανται σύµφωνα µε τους σχετικούς 
κανονισµούς. 

 
3.2  Απώλεια φορτίου 

Οι τιµές των απωλειών φορτίου για ευθείς σωλήνες COESTHERM® φαίνονται στο 
διάγραµµα (Σχήµα 2). 
 
Σχήµα 2         ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ COESTHERM® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Flow rate) 
Ροή  lit/s 

           Απώλεια πίεσης  mm W.c./m  
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3.3  Απώλειες φορτίου στα εξαρτήµατα COESTHERM® 

Για την αντοχή του κάθε εξαρτήµατος ξεχωριστά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα 
στοιχεία του πίνακα (Σχήµα 3). 
 

 

Ø Εξωτ. εξαρτήµατος 
16 
20 
25 

 
32 
40 

 
50 
63 

 
> 63 

 

Είδος εξαρτήµατος ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 
 1,5 1,0 0,6 0,5 

 2,0 1,7 1,1 0,8 

 0,3 

 1,5 

Είσοδος 0,5 

                             Έξοδος 1,0 
Σχήµα 3  
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3.4 Μεταβολή µήκους των σωληνώσεων από ΡΡ-R εξαιτίας της θερµότητας 
(θερµική πίεση) 
Οι σωλήνες από ΡΡ-R υφίστανται µία σχετικά υψηλή θερµική διαστολή αν εκτεθούν σε 
µία µεταβολή θερµοκρασίας.  Η επιµήκης θερµική διαστολή αυτών των σωλήνων είναι 
περίπου 11 φορές µεγαλύτερη από αυτή των ατσάλινων σωλήνων.  Αυτό το φαινόµενο 
πρέπει απαραίτητα να ληφθεί υπόψιν κατά την τοποθέτηση, αλλά ήδη από το στάδιο 
σχεδιασµού πρέπει να εξεταστούν όλες αυτές οι πιθανότητες σε ό,τι αφορά την 
τοποθέτηση ή καλύτερα τη διαδροµή του σωλήνα ώστε να αντισταθµιστούν φαινόµενα 
θερµικής διαστολής στον κορµό των σωληνώσεων. 

Ο συντελεστής επιµήκους θερµικής διαστολής για τους σωλήνες COESTHERM® 
είναι: 

εt = 1,5 · 10-4 (Κ-1) 

Οι µεταβολές µήκους των σωλήνων µέχρι 10 µ. φαίνονται στο διάγραµµα (Σχήµα 4). 

H µεταβολή µήκους ενός σωλήνα, ανεξάρτητα από τη διάµετρο και το πάχους του, 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο: 

 

∆L = L x ∆t · εt      (mm) 

∆L  = θερµική γραµµική διαστολή (mm) 
εt = συντελεστής επιµήκους διαστολής mm/m°C 
L  = µήκος σωλήνα (m) 
∆t  = διαφορά θερµοκρασίας (°C) 

 
Σχήµα 4         ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ COESTHERM® 

 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
∆ιαφορά θερµοκρασίας  
∆t σε °C 

                              Μήκος σωλήνα σε µ. 

                        ∆ιαφορά µήκους ∆L (mm) 
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Ο υπολογισµός µεταβολής µήκους (∆L) γίνεται σε σχέση µε την υπολογισµένη 
θερµοκρασία.  Στο παρακάτω παράδειγµα εξηγείται η µέθοδος υπολογισµού. 
 

Πχ. για ένα σωλήνα µήκους 8 µ. µε υπολογισµένη θερµοκρασία + 16 °C. 

1. Ελάχιστη θερµοκρασία τοιχωµάτων σωλήνα = + 9 °C (πχ. σωλήνα κρύου νερού) 
διαφορά  ∆t = 16 °C - 9°C =  7°C 

2. Μέγιστη θερµοκρασία τοιχωµάτων σωλήνα = + 70 °C (πχ. σωλήνα ζεστού νερού) 
διαφορά  ∆t = 70 °C - 16°C =  54°C 

Στην περίπτωση 1: συστολή του σωλήνα = 8 µ x 7°C x 0,15 = 8,4 mm 

Στην περίπτωση 2: διαστολή του σωλήνα = 8 µ x 54°C x 0,15 = 64,8 mm 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η µεταβολή µήκους µπορεί να διορθώνεται µε µία 
αλλαγή κατεύθυνσης του σωλήνα. Πρέπει να προσέξετε ο σωλήνας να µπορεί να 
κινείται ελεύθερα προς την κατεύθυνση του άξονα. 

Αν η διόρθωση µε αλλαγή κατεύθυνσης δεν είναι εφικτή, πρέπει να εγκαταστήσετε 
καµπύλες διαστολής. 

Γενικά οι καµπύλες διαστολής δεν είναι οι πλέον κατάλληλες για αυτό το σκοπό και δεν 
είναι οικονοµικοί, καθώς απαιτούνται επιπλέον 3 µέρη σωλήνας και 4 γωνίες. 

Για να γίνει η διόρθωση πρέπει να υπολογίσετε το µήκος του βραχίονα της καµπύλης 
της σωλήνωσης. 

Για τον υπολογισµό µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον παρακάτω τύπο: 

 

Ls = 
                                                                   .             

K · √ d · ∆L     (mm) 

όπου: 

Ls = µήκος του βραχίονα   (mm) 

d = εξωτερική διάµετρος του σωλήνα  (mm) 

∆L   = µεταβολή µήκους   (mm) 

Κ  = σταθερά εξαρτώµενη από το υλικό που χρησιµοποιείται (για το ΡΡ = 30) 
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Στα σχέδια 5 και 6 φαίνονται τα συστήµατα αντιστάθµισης ανάλογα µε τη µεταβολή 
µήκους ∆L. 

Πρέπει να επιλέξετε τα σταθερά σηµεία ανάλογα µε το µήκος του βραχίονα Ls. 

 

• Στο σχήµα 5 βλέπετε ένα σχέδιο για την αντιστάθµιση των µεταβολών µήκους 
µε βραχίονα διαστολής. 

 
Σχήµα 5         ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 

 
 
 
 

PF = Σταθερό σηµείο     

PS = Κινητό σηµείο 

L   = Μήκος                  

∆L = Μεταβολές µήκους 

Ls  = Μήκος βραχίονα 

 

 

 

• Στο σχήµα 6 βλέπετε ένα σχήµα για την αντιστάθµιση των µεταβολών µήκους 
µε καµπύλη διαστολής. 

 
Σχήµα 6   ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 

 
PF = Σταθερό σηµείο      Ø = Εξωτερική διάµετρος σωλήνα 

L   = Μήκος  ∆L = Μεταβολές µήκους   Ls  = Μήκος βραχίονα 
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Οι καµπύλες διαστολής πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να τοποθετούνται εύκολα. 

Για να κατασκευαστούν οι καµπύλες διαστολής υπολογίζεται ο βραχίονας Ls σε σχέση 
µε τη µεταβολή µήκους ∆L, ακολουθώντας το σχήµα 7. 

 
Σχήµα 7            ΚΑΜΠΥΛΗ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ PP RANDOM 

Το άνοιγµα  «Β» πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα φορές τη διάµετρο της σωλήνας. 

                     
Ls  = Μήκος βραχίονα     Β  = Φάρδος βραχίονα    Ø = Εξωτερική διάµετρος σωλήνα 

 

 

Στο σχήµα 8 βλέπετε τον καθορισµό του µήκους του βραχίονα Ls σε σχέση µε τη 
µεταβολή µήκους ∆L της σωλήνωσης 
 

Σχήµα 8              ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
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4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

4.1  Σταθερό και ολισθηρό στήριγµα 

Για την στήριξη της εγκατάστασης σωλήνωσης , χρησιµοποιούνται δύο τύποι 
στηριγµάτων : 

• Τα σταθερά στηρίγµατα (PF) 

• Τα στηρίγµατα ολίσθησης (PS) 

Το είδος και η απόσταση τοποθέτησης των στηριγµάτων καθορίζονται από την 
τυπολογία της εγκατάστασης και τις πιθανές γραµµικές διαστολές της. 

Τα σταθερά στηρίγµατα (PF) πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να χωρίζουν τη 
σωλήνωση σε τµήµατα επιτρέποντας ταυτόχρονα την  ‘κίνησή’ της  αξονικά (λόγω 
διαστολής) αφήνοντας ελεύθερα τα άκρα , όπου υπάρχουν οι βραχίονες αλλαγής 
κατεύθυνσης. 

Τα στηρίγµατα ολίσθησης (PS) τοποθετούνται πριν τους βραχίονες αλλαγής 
κατεύθυνσης επιτρέποντας έτσι την ελεύθερη ‘κίνηση’ των άκρων. 

Οι αποστάσεις των σταθερών στηριγµάτων από τον βραχίονα αλλαγής κατεύθυνσης 
αλλά και µεταξύ τους εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες λειτουργίας της 
εγκατάστασης , τη διάµετρο της σωλήνας και το βάρος της (περιλαµβάνοντας και το 
ρέον υγρό). 

Στην πράξη οι αποστάσεις αυτές δίνονται από τον πίνακα 9 
 

Σχήµα 9   
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ εκ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΟΝΤΟΣ ΥΓΡΟΥ  

Ø mm 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

16 75 70 70 65 65 60 55 

20 80 75 70 70 65 60 60 

25 85 85 85 80 75 75 70 

32 100 95 90 85 80 75 70 

40 110 110 105 100 95 90 85 

50 125 120 115 110 105 100 90 

63 140 135 130 125 120 115 105 

75 150 150 140 140 125 115 105 

90 165 160 150 150 140 125 115 

110 190 180 170 170 160 140 130 
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4.2  ‘Ωµέγα’ 

Στις εγκαταστάσεις οι σωληνώσεις συχνά πρέπει να περνούν πάνω από άλλες 
εγκαταστάσεις. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κατάλληλα τα ‘ωµέγα’ που περιλαµβάνονται στη σειρά 
COESTHERM®. 
 

(εικόνα 10) 

 
.3  Καµπυλώσεις 

 καµπυλώσεις χωρίς θερµότητα: η ακτίνα των καµπυλών πρέπει να 

 

4

Μπορείτε να κάνετε
είναι > 8 φορές η διάµετρος του σωλήνα, ενώ για µικρότερες ακτίνες καµπύλωσης 
πρέπει να θερµάνετε το επιθυµητό σηµείο µε φυσητήρες ζεστού αέρα.   
Σας συστήνουµε να αποφεύγετε οπωσδήποτε τη χρήση φλόγας. 

(εικόνα 11) 
 

.4  Σχήµα ακτινών καµπύλωσης 

 

 
                   (εικόνα 12) 

                                                                                                                      

 
 

 
 
4

 

  
 

Καµπύλωση χωρίς θερµότητα (R = 8xd) 

20 160 

25 200 

32 256 

40 320 

50 400 

63 

4.4 ΣΧΗΜΑ ΑΚΤΙΝΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ 

Ø Σωλήνων 

500 
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4.5  Συνδέσεις µε σπείρωµα 

ε τις συνδέσεις µόνο µε συνδέσµους που έχουν τον ίδιο 
τύπο σπειρώµατος (βλέπε DIN 2999).  Επίσης σας προτείνουµε να µη χρησιµοποιείτε 

 
 

.6  Στεγανότητα 

α της σύνδεσης των µεταλλικών εξαρτηµάτων χρησιµοποιείστε 
τεφλόν  ή κάποιο παρόµοιο υλικό, χωρίς όµως να υπερβάλλετε στη χρήση του. 

 
 

Σας συµβουλεύουµε να κάνετ

συνδέσεις που έχουν κωνικό σπείρωµα µε «θηλυκά» εξαρτήµατα PPR που έχουν 
κυλινδρικό σπείρωµα. 
 
 
 

 

 

4

Για τη στεγανότητ
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4.7  Μεταφορά - Εγκατάσταση 

δίων  εργασίας υπάρχει η πιθανότητα να χαραχτούν ή 
να κοπούν οι επιφάνειες του COESTHERM®.  Για να µην προκληθούν επικίνδυνα 

 
 

.8  Χαµηλές θερµοκρασίες 

µοκρασίες κοντά στο 0 °C τείνει να γίνεται εύθραυστό, 
γι’ αυτό σας συµβουλεύουµε να δείχνετε µεγαλύτερη προσοχή σε όλα τα στάδια 

ου µπορεί να προκαλέσει 

 
 

Κατά τη διάρκεια αυτών των στα

φαινόµενα κοπής, σας συµβουλεύουµε να µεταφέρετε τους σωλήνες µε τη µέγιστη 
προσοχή και να µην εγκαθιστάτε ποτέ κατεστραµµένα εξαρτήµατα ή σωλήνες. 
 
 

 
 
4

Η σειρά COESTHERM® µε θερ

εργασίας (όπως ήδη περιγράψαµε, προσέχετε κατά την κοπή). 

Ένας καλός κανόνας είναι να αδειάζετε πάντα τους σωλήνες όταν προβλέπετε ότι το 
νερό µπορεί να παγώσει, γιατί µια υπερβολική αύξηση του όγκ
πιθανές ρωγµές στην εγκατάσταση 
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4.9  Έκθεση σε ακτίνες UV 

RM® είναι ένα προϊόν νέας γενιάς που µελετήθηκε και 
εια ζωής. 

ιστάτε εγκαταστάσεις από ΡΡR σε απευθείας 

 
 

.10  Αποθήκευση 

 σωλήνες και τα εξαρτήµατα COESTHERM® πρέπει να 
αποθηκεύονται προσεκτικά και µακριά από τις ακτίνες του ήλιου. 

Το ΡΡ-RANDOM COESTHE
υλοποιήθηκε για µεγάλη διάρκ

Το υλικό, αν και είναι καλά σταθεροποιηµένο, υποφέρει από τις ακτίνες UV και γι’ 
αυτό σας συµβουλεύουµε να µην εγκαθ
έκθεση στον ήλιο, χωρίς την κατάλληλη προστασία. 
 

 
 
 
4

Κατά συνέπεια οι

Το ύψος των στηλών αποθήκευσης των σωλήνων κατά κανόνα δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 1,5 µ. 
 

 17



 

5. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ COESTHERM® 

 
5.1  Συγκόλληση µε µήτρα θερµοσυγκόλλησης 

Το κύριο χαρακτηριστικό όλων των θερµοπλαστικών υλικών  και του COESTHERM®, 
είναι η δυνατότητά τους να αναπτύσσουν ισχυρούς µοριακούς δεσµούς κατά την 
διάρκεια της τήξης τους.  

Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται µε την χρήση θερµαντικού στοιχείου το οποίο θα 
αναπτύξει θερµοκρασία  260°C (± 5) ώστε να πραγµατοποιηθεί η συγκόλληση. 

Με την χρήση ενός ζεύγους µήτρων , που είναι κατάλληλα τοποθετηµένο επάνω στο 
θερµαντικό στοιχείο θερµαίνονται η άκρη της σωλήνας και το ανάλογο εξάρτηµα έως 
την τήξη τους , οπότε και τα ενώνουµε εισάγοντας την σωλήνα µέσα στο εξάρτηµα. 

Στην εικόνα 13 φαίνεται η σειρά της όλης διαδικασίας.  

 

 
 

Σχήµα 13   ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  

 
                                  Προετοιµασία                   Στάδιο θέρµανσης 
  

         α) Μούφα  b) ζεύγος µήτρων  c) Σωλήνας 
 
 

Συγκολληµένη σύνδεση 
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Σχήµα 14   ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΡΡ-R  

 
 

t = Μήκος ένωσης 

Ø = ∆ιάµετρος σύνδεσης 

Σωλήνας Ø Βάθος ‘διείσδυσης’ 
 

20 14,5 
25 16 

32 18 
40 20,5 
50 23,5 

63 27,5 

75 31 
90 35,5 

110 41,5 
 

ροετοιµασία για τη συγκόλληση

 
 
 
Π  

 τυχόν προεξοχές της τοµής.  Καθαρίστε 

ση: Βεβαιωθείτε ότι το θερµαντικό στοιχείο έχει τη σωστή θερµοκρασία των 

Κόψτε το σωλήνα κάθετα και λειάνετε
προσεκτικά µε οινόπνευµα και απορροφητικό χαρτί την άκρη του σωλήνα και τη 
‘µήτρα’ , σηµειώστε στην σωλήνα το βάθος διείσδυσης  (έτσι όπως φαίνεται στο σχήµα 
14). 

Σηµείω
260°C (± 5). 
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Σωλήνας  Θέρµανση Μέγιστο διάλειµµα Ψύξη 
Ø δευτερόλεπτα δευτερόλεπτα λεπτά 
20 
25 

7 
7 

4 
4 

2 
2 

32 
40 
50 

8 
12 
18 

6 
6 
6 

4 
4 
4 

63 
75 
90 

110 

24 
30 
40 
50 

8 
8 
8 

10 

 

 
Σχήµα 15 - Ενδεικτικές τιµές για συγκόλληση µε µήτρες µε θερµαντικό στοιχείο και σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος 20°C . 

 
 
Εκτέλεση συγκόλλησης 

Πιέζουµε σταθερά  την σωλήνα και το εξάρτηµα στις µήτρες επάνω στο θερµαντικό 
στοιχείο , µέχρι το σηµάδι που προσδιορίζει το βάθος διείσδυσης .Κατά την διάρκεια 
της θέρµανσης η σωλήνα και το εξάρτηµα πρέπει να κρατούνται σταθερά χωρίς να τα 
περιστρέφουµε. 

 Η θέρµανση των επιφανειών προς συγκόλληση γίνεται σύµφωνα µε τον πίνακα (Σχήµα 
15) και αφού περάσει ο χρόνος θέρµανσης βγάζετε τα µέρη από το θερµαντικό στοιχείο 
και τα ενώνετε αξονικά χωρίς να τα περιστρέφετε.  Πρέπει να προσέξετε το σωστό 
βάθος ένωσης: ο σωλήνας πρέπει να µπει µέχρι το σηµείο που έχετε σηµειώσει 
προηγουµένως, δηλαδή µέχρι το βάθος του εξαρτήµατος. 

Σας συµβουλεύουµε να κρατάτε σταθερά τα δύο κοµµάτια για ένα συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα (περίπου τον ίδιο µε το χρόνο θέρµανσης).  Η συγκολληµένη 
σύνδεση µπορεί να πιεστεί µηχανικά µόνο αφού περάσει ο χρόνος ψύξης. 

Μετά από κάθε διεργασία συγκόλλησης το ζεύγος µήτρων πρέπει να καθαρίζονται 
προσεκτικά. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΜΗΤΡΑ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

      
 

 
 

 

 
 
Κόψτε το σωλήνα µε το ψαλίδι ή µε πένσα κοπής  
σωλήνων.  Το κόψιµο πρέπει να είναι κάθετο στον 
άξονα του σωλήνα. 

 

 

 

Λειάνετε το σωλήνα µε το κατάλληλο εργαλείο. 

 

 

 

 

 

Σηµειώστε στο σωλήνα το βάθος διείσδυσης   (Σχήµα 
14). 

 

 

 

Θερµάνετε ταυτόχρονα το σωλήνα και το εξάρτηµα. 

 

 

 

 

Αφού περάσει ο χρόνος θέρµανσης (Σχήµα 15) βγάλτε 
ταυτόχρονα  το σωλήνα και το εξάρτηµα από το 
θερµαντικό στοιχείο. 

 
 
 
 
Μέσα στο µέγιστο χρόνο διαλείµµατος (Σχήµα 15) 
ενώστε το σωλήνα και το εξάρτηµα, χωρίς να τα 
περιστρέψετε. 
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5.2  Συγκόλληση µε ηλεκτροµούφα 
Η ηλεκτροµούφα λειτουργεί σύµφωνα µε µία πολύ απλή αρχή: µέσα στο σώµα της 
µούφας υπάρχει, σύµφωνα µε την ιδιαίτερη και αποκλειστική τεχνολογία της COES, 
µία ηλεκτρική αντίσταση µε τις κατάλληλες διαστάσεις, η οποία µπορεί να συνδεθεί µε 
βύσµατα  στη συσκευή συγκόλλησης ηλεκτροµουφών. 

Αρκεί να συνδέσετε τα βύσµατα στο µηχάνηµα, να πιέσετε το “Start” και το ρεύµα που 
περνάει από την ηλεκτροµούφα, θα αναπτύξει θερµότητα, τόση όση χρειάζεται για να 
γίνει τέλεια η ένωση µεταξύ του σωλήνα και του εξαρτήµατος. 
 

Ηλεκτροµούφα 

Η ηλεκτροµούφα COESTHERM® από  ΡΡ-RANDOM είναι το αποτέλεσµα µελετών 
και τεχνολογίας παραγωγής, δοκιµασµένης σε εκατοµµύρια µούφες πολυαιθυλενίου 
υψηλής πυκνότητας.  Αυτή η ηλεκτροµούφα  έχει ένα  τερµατικό αποσπώµενο 
δακτύλιο. 

Αυτή η λύση σας επιτρέπει να έχετε ένα σταθερό συγκεκριµένο σηµείο κατά τη 
διάρκεια του περάσµατος του σωλήνα και είναι πολύ χρήσιµη σε περίπτωση 
επιδιορθώσεων.  Πράγµατι αν βγάλετε το τερµατικό αποσπώµενο δακτύλιο , η µούφα 
κυλάει ελεύθερα στο σωλήνα. 
 

5.3  Συνδέσεις µε σπείρωµα 

Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται µε τη σειρά  COESTHERM® 
είναι από µπρούτζο ΟΤ 58 και το σπείρωµα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς ISO 228 και DIN 2999. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ 

 

 

 

Για να κάνετε µία σωστή συγκόλληση µε 
ηλεκτροµούφα κόψτε το σωλήνα σωστά και κάθετα 
στον άξονα του σωλήνα. 

 

 

 

Λειάνετε το σωλήνα µε µία λίµα ή γυαλόχαρτο. 
Καθαρίστε το σωλήνα και τη µούφα µε οινόπνευµα 

 

 

 

 

Βάλτε το σωλήνα στο σωστό βάθος αφού 
σηµειώσετε το σωλήνα µε το κατάλληλο µολύβι για 
να είναι ακριβές το κεντράρισµα της µούφας και να 
µη βγει. 

 

 

 

Κατά τη συγκόλληση και την επόµενη φάση της 
ψύξης, αποφύγετε όλες τις πιθανές εξωτερικές 
πιέσεις για έναν ελάχιστο χρόνο 4 λεπτών. 

 

 

 

Περιµένετε τουλάχιστον δύο ώρες (από την 
τελευταία συγκόλληση) πριν θέσετε σε πίεση την 
εγκατάσταση. 

 
Σηµείωση: Η COES Spa αποποιείται κάθε ευθύνη για ζηµίες που οφείλονται σε µη τήρηση όλων των 
παραπάνω διεργασιών και/ή σε συγκολλήσεις που έγιναν µε ακατάλληλο εξοπλισµό. 
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6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πάγκος θερµοσυγκόλλησης 

Είναι µηχανή συγκόλλησης ιδανική για την επί τόπου συγκόλληση µε µήτρες για την 
ένωση σωλήνων και εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Οι µηχανές αποτελούνται από: 

Ένα σύστηµα από αυτόµατα κεντραρισµένες µόρσες µε τις οποίες επιτυγχάνεται µία 
εντελώς ευθυγραµµισµένη συγκόλληση των τεµαχίων που ενώνονται, ένα µηχανισµό 
µε χειροκίνητο επιλογέα για το σωστό βάθος της συγκόλλησης, ένα θερµοστοιχείο 
ηλεκτρονικού ελέγχου της θερµοκρασίας, µία σειρά µήτρες καλυµµένες µε 
αντικολλητικό υλικό, ένα τρίποδο στήριξης για τους σωλήνες και τέλος, ένα καρότσι 
για τη µεταφορά (µόνο για το µοντέλο UT2002). 

Η τροφοδοσία είναι στα 220 V µε ισχύ 700 W (για το µοντέλο UT2001) και 1400 W 
(για το µοντέλο UT2002). 

Οι πρέσες µε όλον τον εξοπλισµό δίνονται σε ένα µεταλλικό κουτί. 
 
 
 

 

 

Μηχανές συγκόλλησης κοµπλέ µε µήτρες 

Μηχανές συγκόλλησης για συγκόλληση µε µήτρες για την ένωση σωλήνων και 
εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Η µηχανή µε µία µικρή απλή µόρσα µπλοκάρεται στον πάγκο. 

Χάρις στις µικρές διαστάσεις του επιτρέπει την εύκολη συγκόλληση ακόµα και σηµεία 
που είναι δύσκολα προσβάσιµα. 

Το µοντέλο UT1001/1002 έχει ένα θερµαντικό στοιχείο θερµοστατικά ρυθµισµένο, 
επάνω του µπορούν να µονταριστούν µήτρες διαµέτρου από Ø20 ως Ø63 και είναι στα 
220 V µε ισχύ 600 W. 

Το µοντέλο UT1003 έχει ένα θερµαντικό στοιχείο ηλεκτρονικά ρυθµισµένο, επάνω του 
µπορούν να µονταριστούν µήτρες διαµέτρου από Ø75 ως Ø110 και είναι στα 220 V µε 
ισχύ 1400 W. 

Οι µηχανές συγκόλλησης µαζί µε τις µήτρες δίνονται σε ένα µεταλλικό βαλιτσάκι για 
να µεταφέρεται εύκολα. 
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Κόφτης και πένσα κοπής σωλήνων 

Στις εργασίες κοπής πλαστικών σωλήνων αποδείχτηκαν ιδανικές οι πένσες κοπής 
σωλήνων και οι κατάλληλοι κόφτες.  Με αυτά τα εργαλεία έχετε εντελώς κάθετες 
τοµές, που είναι απαραίτητες για την τέλεια επαγγελµατική συγκόλληση. 

 

 

Συσκευή συγκόλλησης για ηλεκτροµούφες Coestherm 

Ηλεκτρονική συσκευή συγκόλλησης γενικής χρήσης µε µικροεπεξεργαστή. 

Πληκτρολόγιο µε µεµβράνη, πλήρως αυτόµατη λειτουργία, οθόνη υγρών κρυστάλλων 
µε εµφάνιση των εργασιών συγκόλλησης. 

Για να έχετε ασφαλή συγκόλληση µε τις µούφες Coestherm, χρησιµοποιείτε µόνο την 
κατάλληλη συσκευή συγκόλλησης και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. 

Η ηλεκτρονική συσκευή συγκόλλησης UT1101 µε τα κατάλληλα καλώδια σας 
επιτρέπει να συγκολλήσετε και τις ηλεκτροµούφες της γραµµής Coestilen διαµέτρου 
από Ø32 ως Ø160. 

Σηµείωση: Η συσκευή δεν περιλαµβάνει το καλώδιο σύνδεσης µε την ηλεκτροµούφα. 

Καλώδιο για ηλεκτρονική συσκευή συγκόλλησης UT1101 

Επιτρέπει τη συγκόλληση των ηλεκτροµουφών της γραµµής Coestherm διαµέτρου από 
Ø20 ως Ø63. 
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7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
Σήµατα που απονεµήθηκαν στη γραµµή COESTHERM® 

IN 8077 Σωλήνες πολυπροπυλενίου - ∆ιαστάσεις 

DIN 8078 Σωλήνες πολυπροπυλενίου - ∆ιαδικασίες ποιότητας - ∆οκιµές 

IN 2999 Εσωτερικό κυλινδρικό σπείρωµα και εξωτερικό κωνικό – ∆ιαστάσεις 
 
Σπειρώµατα σωλήνων για ένωση χωρίς ίνες στεγανότητας στο σπείρωµα - 

σµός, ∆ιαστάσεις και Αντοχές 

 κρύου και ζεστού νερού - Κριτήρια 

µµ

om Dhabi” (UAE) 

erit

 “Ου

- Č D8-T-787 

 

 

 

Σχετικοί κανονισµοί 

D

DIN 16962 Σύνδεσµοι και εξαρτήµατα για σωλήνες πολυπροπυλενίου υπό πίεση - 
∆ιαστάσεις 

DVS 2207 Συγκόλληση θερµοπλαστικών υλικών µε θερµαντικό στοιχείο 

DVS 2208 Μηχανές και συσκευές συγκόλληση θερµοπλαστικών υλικών 

Σπειρώµατα για σωλήνες και εξαρτήµατα.   
D

ISO 228 Καθορι
 

UNI 9182 Εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και παροχής
σχεδιασµού, ελέγχου και διαχείρισης 

 
Επίσης η γρα ή COESTHERM® διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά: 

- Khalifa C mitee “Abu 

- Bureau V as D.B.A. 4.94.020 “Dubai” (UAE) 

- Oki 222 γγαρία” 

“∆ηµοκρατία Τσεχίας” 
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8. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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ΤΥΠΙΚΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΠΑΝΙΟΥ 

ΤΥΠΙΚΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
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9. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
9.1  Θερµική επεξεργασία των µεταλλικών σπειρωµάτων και χάραξη 

Οι συνδέσεις µε θηλυκό σπείρωµα της γραµµής COESTHERM® υποβάλλονται σε 
διαδικασία θερµικής επεξεργασίας, ώστε να επιτύχουν την ιδανική τιµή σκληρότητας 
των “100 Brinell”, τιµή που αποδίδει στη σύνδεση σηµαντικές µηχανικές ιδιότητες.  

Η ειδική επεξεργασία της εσωτερικής επιφάνειας των µεταλλικών σπειρωµάτων 
(χάραξη) επιτρέπει την τέλεια ένωση των µεταλλικών σπειρωµάτων από ΟΤ 58 και του 
ΡΡ-R, εξασφαλίζοντας επίσης µία  σηµαντική αντοχή κατά της στρέψης µεταξύ των δύο 
υλικών.  
 

9.2  Σύνδεση  µεταξύ εξαρτήµατος από ΡΡ-R και σιδηροσωλήνα 

Στην περίπτωση σύνδεσης µεταξύ ενός προϋπάρχοντος σωλήνα από γαλβανισµένο 
σίδηρο, σας προτείνουµε να συνδέσετε το σωλήνα από ΡΡ-R µε ένα εξάρτηµα µε 
αρσενικό σπείρωµα παρεµβάλλοντας µία σιδερένια µούφα (σχήµα 16). 

Σας συµβουλεύουµε να µη συνδέσετε ποτέ µε ένα εξάρτηµα που έχει θηλυκό σπείρωµα. 

 

 

9.3  Σύνδεση  µεταξύ

Στην περίπτωση σωλήνα από ΡΡ-R, 
χρησιµοποιήστε τα  σπείρωµα και 
‘νίπελ’ µε κωνικό 

σχήµα 17 

 

 

 εξαρτήµατος από ΡΡ-R και ‘βάνας’ 

σύνδεσης µεταξύ µίας σταθερής βάνας  και ενός 
 αρσενικά εξαρτήµατα αποφεύγοντας αυτά µε θηλυκό
σπείρωµα (σχήµα 17). 

σχήµα 16 
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Στην περίπτωση που ένας σωλήνας από ΡΡ-R τρυπήσει, µπορείτε να επιδιορθώσετε την 

 

.5  Αντικατάσταση σύνδεσης 

την περίπτωση που τυχαία σπάσει µία σύνδεση θηλυκή, διαµέτρου ½΄΄ δε χρειάζεται 
λλά χρησιµοποιώντας τον 

κατάλληλο εξοπλισµό επιδιόρθωσης µπορείτε να τα αποφύγετε όλα αυτά 

9.6  Μόνωση 

Όταν χρησιµοποιείτε σωλήνες ΡΡ-R για την κατασκευή εγκαταστάσεων ζεστού νερού, 
θέρµανσης, κλιµατισµού να συµβουλεύεστε τους ισχύοντες κανονισµούς για να 
καθορίσετε την τιµή της µονωτικής στρώσης. 
 

 

 

 

9.4  Επιδιόρθωση τρυπών 

οπή χρησιµοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο που θα µοντάρετε στη µηχανή 
συγκόλλησης και την κατάλληλη ‘τάπα’ επιδιόρθωσης οπών (σχήµα 18). 
 

σχήµα 18 
9

Σ
να βγάλετε τη σύνδεση (σπάζοντας πλακάκια και τοίχο), α

αντικαθιστώντας µόνο το δακτύλιο σπειρώµατος (Σχήµα 19). 
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9.7  Χρήση σταθερού στηρίγµατος 

ια να γίνει πιο απλή και αποτελεσµατική η υλοποίηση εγκαταστάσεων από ΡΡ-R, η 
ρισε το σταθερό στήριγµα , για τη στερέωση βανών και 

Γ
COES επινόησε και πατεντά
‘µπαταριών’ µπάνιου. 
 

 

Βάλτε το στήριγµα µαζί µε τα καπάκια προστασίας από 
πολυστερίνη στο σκαµµένο τοίχο στις τιµές ή στη θέση 
που προβλέπει ο τεχνικός εγκατάστασης. 
 

 

 
Οι επιφάνειες του στηρίγµατος (κάθετα και κατά µήκος) 
πρέπει να είναι εντελώς ευθυγραµµισµένες.  Γι’ αυτό 
χρησιµοποιήστε ένα αλφάδι παίρνοντας ως σταθερά 
σηµεία τις µύτες που έχουν τα στηρίγµατα  πολυστερίνη. 
 

 

Το βάθος τοποθέτησης πρέπει να είναι περίπου 56 mm. 
από την τελική επιφάνεια (µαζί µε το σοβά).  Το ακριβές 
σηµείο δίνεται από την άκρη του κυλίνδρου 
πολυστερίνη.  Στερεώστε το στήριγµα (µε σοβά) στο 
κέντρο και στα πλαϊνά των δύο κυλίνδρων πολυστερίνη, 
προσέχοντας να µην εµποδίζονται τα κάθετα περάσµατα 
(πάνω και κάτω). 
 

 

 
Αφού τελειώσει αυτή η εργασία, η τελική επιφάνεια θα 
είναι παράλληλη µε τα δύο εξαρτήµατα.  Τα µέρη µε το 
σπείρωµα θα είναι στην προκαθορισµένη απόσταση 
µεταξύ τους και θα είναι ευθυγραµµισµένα για την 
εισαγωγή των βανών. 

 

τοποθέτηση των εξαρτηµάτων στις έδρες τους είναι 
σηµαντική για µία καλή εγκατάσταση. 
 

Βγάλτε τευτικό από πολυστερίνη µόνο όταν 
 πρέ  τα οκτάγωνα εξαρτήµατα.  
ποφύγετε να µπουν ξένα σώµατα στις έδρες.  Η τέλεια 

το προστα
πει να βάλετεθα

Α

 

προσέχοντας να συµπίπτει το στρογγυλεµένο µέρος του 
στο κυλινδρικό µέρος του εξαρτήµατος. 
 

 
Βάλτε τα εξαρτήµατα όπως φαίνεται στην εικόνα.  Μετά 
µπλοκάρετέ τα µε τον κατάλληλο οκτάγωνο δακτύλιο 
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Σχήµα 19 

 

 

1. Βιδώστε το βύσµα κεντραρίσµατος ½΄΄ µε οπή (1) στη σύνδεση που θέλετε να 
αντικαταστήσετε. 

2. Με µία κιµωλία σηµειώστε το βάθος της σύνδεσης, 18 mm. στο ποτηροτρύπανο (2) 
και κόψτε χρησιµοποιώντα

3. Βάλτε την εκτεταµένη ήτρα (3) τη σύνδεση για να θερµανθεί. 

4. Για να διευκολύνετε την έξοδο του βύσµατος προς αντικατάσταση βοηθήστε µε ένα 
σωλήνα  ½΄΄ µε σπείρωµα 

5. Λειάνετε την άκρη της σύν
οι τέσσερις προεξοχές στο 

6. Καθαρίστε καλά µε οινόπν ν. 

7. Θερµάνετε το εξάρτηµ  µε  εκτεταµένη αρσενική µήτρα. 

8. Βιδώστε τη νέα σύνδεση (8) σε ένα σωλήνα  ½΄΄ και θερµάνετέ την µε τη θηλυκή 
µήτρα D.32 για περίπου 7-8 δευτερόλεπτα. 

9. Κάντε τη συγκόλληση σπρ

Πριν χρησιµοποιήσετε τη νέα
συγκόλληση. 
 

 

 

 

 

 

ς την τρύπα ως κέντρο. 

 µ

από τη µία πλευρά (4). 

δεσης µε τη φρέζα (5), πιέζοντας µε το τρυπάνι έως ότου 
βάθος να έχουν φτάσει το πάχος των περίπου 0,5-1 mm. 

ευµα τις επιφάνειες που θα συγκολληθού

α  την

ώχνοντας τη σύνδεση µέχρι το τέρµα του εξαρτήµατος. 

 σύνδεση µε σπείρωµα πρέπει να κρυώσει εντελώς η 
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 10. ∆ΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ 

 

Σωλήνες ΡΝ 10 
   

ΚΩ∆ΙΚΟΣ de di s 

ΤΑ20C4 20 16,2 1,9 
TA25C4 25 20,4 2,3 
TA32C4 32 26 3 
TA40C4 40 32,6 3,7 
TA50C4 50 40,8 4,6 
TA63C4 63 51,4 5,8 
TA75C4 75 61,2 6,9 
TA90C4 90 73,6 8,2 
TA11C4 110 90 10  

 

Σωλήνες ΡΝ 20 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ de di s 

TA2 4,2 

TA4
TA5004 50 33,2 8,4 

TA9

 

 

 

TA2004 20 13,2 3,4 
504 25 16,6 

TA3204 32 21,2 5,4 
004 40 26,6 6,7 

TA6304 63 42 8,4 
TA7504 75 50 12,5 

004 90 60 15 
TA1104 110 73,2 18,4 
  

 

Σωλήνες ΡΝ 20  STABI 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ de di s 

TA20AL 20 14,4 2,8 

 23,2 4,4 
A40AL 40 29 5,5 
A50AL 50 36,2 6,9 
A63AL 63 46,4   8,3 

TA75AL 75 54,4 10,3 
A90AL 90 65,4 12,3 
A11AL 110 79,8 15,1 

TA25AL 25 18 3,5 
A32AL 32T

T
T
T

T
T 
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