


ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Πυκνότητα

Ποσοστό κλειστών κυψελίδων

Υγροπερατότητα

Θλιπτική αντοχή σε συ πίεση

Αντίσταση στη διάτ ηση

Εφαπτό ενη αντίσταση στη διάτ ηση

Συντελεστής θερ ικής αγωγι ότητας

Ο σωλήνας και τα εξαρτή ατα είναι ονω ένα εξωτερικά ε
ο οιό ορφη όνωση από σταθερή πολυουρεθάνη Η πυκνότητα της σταθερής

πολυουρεθάνης είναι εγαλύτερη από σύ φωνα ε το πρότυπο



Με βάση την ε πειρία από τα έργα που έχου ε

πραγ ατοποιήσει δη ιουργήσα ε ία νέα σειρά προ

ονω ένων σωλήνων όπου το εξωτερικό περίβλη α είναι

σωλήνας υψηλής ποιότητας λευκού χρώ ατος

ε σταθεροποίηση για την ηλιακή ακτινοβολία

ελεύθερου ολύβδου κατηγορίας όσον αφορά την

ακαυστότητα και ε πρόσθετα κατασταλτικά καπνού

Ο χρόνος παράδοσης είναι η έρες από την γραπτή

επιβεβαίωση της παραγγελίας

Τα ήκη των σωλήνων είναι έτρα έως το Φ και

έτρα από το Φ έως το Φ στοιχείο που βοηθάει

στην καλύτερη συ πίεση της Πολυουρεθάνης ε

αποτέλεσ α την εγαλύτερη δυνατή εξοικονό ηση

ενέργειας



Πλεονεκτή ατα Πολυουρεθάνης

Εξαιρετικές θερ ο ονωτικές ιδιότητες λ

έναντι λ που προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ για τη

όνωση των σωληνώσεων

Αυτοσβενό ενο υλικό δεν εξαπλώνει τη φωτιά

Καθολική πλήρωση όλων των επιφανειών ε

αποτέλεσ α να η ένουν κενά να αποφεύγονται

υγροποιήσεις και φαινό ενα εγκλωβισ ού αέρα

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Αδιάβροχο υλικό

Δεν προσβάλλεται από έντο α και τρωκτικά



Τα πλεονεκτή ατα του έναντι του Πολυαιθυλενίου τα οποία χρησι οποιούνται ως

εξωτερικός ανδύας σε αυτήν την εφαρ ογή είναι

Πολύ ταχύτερες και αισθητικά καλύτερες συνδέσεις

Πετυχαίνου ε οικονο ία κλί ακας στις ενώσεις σωλήνα εξαρτή ατος ε πολύ

καλύτερο αποτέλεσ α Η ποσότητα της Πολυουρεθάνης κατά την εγκατάσταση είναι

ικρότερη από αυτήν του αντίστοιχου συστή ατος ε εξωτερικό περίβλη α το

Το λ είναι καλύτερο ονωτικό υλικό γιατί το λ είναι φορές

ικρότερο από το αντίστοιχο του λ

Το παρουσιάζει πολύ ικρότερες διαστολές από αυτές του

Πολυαιθυλενίου

Ο νέος σωλήνας έχει ικρότερες διαστολές από το χαλκό



Δίνονται δύο επιλογές για την εγκατάσταση του

συστή ατος

Η ία αφορά τη χρησι οποίηση όνον των ειδικών

τε αχίων και την έγχυση της Πολυουρεθάνης από

τον εγκαταστάτη σε όλα τα εξαρτή ατα γωνίες

ταφ

Η άλλη αφορά τη χρησι οποίηση των έτοι ων

προ ονω ένων εξαρτη άτων Σε αυτήν την

περίπτωση χρησι οποιού ε όνον το ανδύα για την

ένωση σωλήνα ε σωλήνα ή σωλήνα ε εξάρτη α



Με τη χρησι οποίηση του ανδύα πορού ε να

ενώσου ε δύο σωλήνες ή ένα σωλήνα και ένα έτοι ο

προ ονω ένο εξάρτη α

Με τη χρησι οποίηση δύο ειδικών τε αχίων

δη ιουργείται γωνία

Με τη χρησι οποίηση δύο ειδικών τε αχίων

δη ιουργείται γωνία

Με τη χρησι οποίηση δύο ειδικών τε αχίων για ταφ

και ενός ειδικού τε αχίου δη ιουργείται ταφ

Η ένωση των ειδικών τε αχίων γίνεται πολύ εύκολα

και γρήγορα ε κόλλα



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΤΟΜΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΧΗ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΕΝΑΚ
λ

ΠΑΧΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

λ

ΚΕΝΑΚ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ε φανή η ε φανή δίκτυα

κλι ατισ ού

Ε φανή η ε φανή δίκτυα θέρ ανσης

και ΖΝΧ ζεστών νερών χρήσης

κατάλληλο για

εξωτερικές εγκαταστάσεις

Υπόγεια δίκτυα εταφοράς ζεστού και

κρύου νερού

Δίκτυα τηλεθέρ ανσης

Δίκτυα ψύξης

Βιο ηχανικά δίκτυα ψύξης

Μεταφορά χη ικών



Διαφορά Προ ονω ένων συστη άτων

Εικόνες Παρατηρείται ο αυτοσχέδιος τρόπος ετα όνωσης ε
δια ορφω ένα υλικά του ε πορίου Η έθοδος αυτή δεν εξασφαλίζει τη

ηχανική αντοχή και την υδατοστεγανότητα του ονωτικού

Εικόνες Ειδικών διαστάσεων εργοστασιακά εξαρτή ατα εξασφαλίζουν την
απόλυτη συναρ ογή εταξύ ανδυών και κελύφους σωλήνα Το σύστη α φέρει

πιστοποίηση για την υδατοστεγανότητα των συνδέσεων κατά ΕΝ



Ένα σύστη α Πολλές λύσεις



Ένα σύστη α Πολλές λύσεις



Προβλή ατα από υγροποιήσεις



Η λύση του προβλή ατος

Αραιή και απλή στήριξη λόγω των

ικρών διαστολών ικρότερη από το

χαλκό και του ικρού βέλους κά ψης

των προ ονω ένων σωλήνων

Κα ία συντήρηση για χρόνια

Σταθερό λ στη διάρκεια των χρόνων

Τεράστια εξοικονό ηση ενέργειας

Για κάθε δεκαετία ο καταναλωτής θα

εξοικονο ήσει διπλάσια αξία από τη

συντήρηση και την ενέργεια σε σχέση

ε την αξία των ονω ένων

σωλήνων



Σύγκριση γρα ικών διαστολών σωληνώσεων

Χα ηλότερες γρα ικές διαστολές κατά από τον σωλήνα ε υαλονή ατα

και οριακά χα ηλότερες από τον χαλκό συντελεστής γρα ικής διαστολής

α



Αγαπητή έ Κυρία Κύριε

Με την ολοκλήρωση ενός ξενοδοχειακού συγκροτή ατος στην Ιρλανδία

παραθέτου ε στοιχεία που αποδεικνύουν ια ακό η επιτυχη ένη εφαρ ογή όπου

επιλέχθηκε το σύστη α για την κατασκευή δικτύων θέρ ανσης

ψύξης και ζεστού νερού χρήσης

Παρατηρώντας τις φωτογραφίες θα διαπιστώσετε ότι

Η στήριξη είναι αραιότερη κατά τα στηρίγ ατα τοποθετούνται στο εξωτερικό

περίβλη α επιτυγχάνοντας θερ ο διακοπή δεν χρησι οποιούνται ειδικά σταθερά

ση εία αγκύρωσης σε ευθείες ήκους έως σε θερ οκρασία

ρευστού τα στηρίγ ατα είναι απλά χωρίς δι ερή ελαστικά οι αποστάσεις

εταξύ των σωλήνων ή εταξύ σωλήνων και δο ικών στοιχείων είναι ελάχιστες

διατίθεται ισχυρή ηχανική προστασία και στεγανοποίηση του ονωτικού το

αισθητικό αποτέλεσ α είναι εξαιρετικό

Η δυνατότητα εφαρ ογής των παραπάνω οφείλεται στις εξής ιδιότητες του

προϊόντος

Θερ ική γρα ική διαστολή ικρότερη του χαλκού

Συ παγής κατασκευή ε ικρό βέλος κά ψης λυγισ ός του συστή ατος

Μανδύες εύκολης κάλυψης στεγανοποίησης των τ η άτων ετά όνωσης

κα πύλες ούφες ταυ

Οικονο ική σύγκριση

Συγκρίνοντας σε οικονο ική βάση το προ ονω ένο σύστη α ε

σύστη α αποτελού ενο από σωλήνα πολυπροπυλενίου και όνωση

Από Α Ε

Η ερο ηνία

Θέ α Μόνωση Σωληνώσεων

ΒΙ ΠΕ Κο οτηνής Τ Θ Κο οτηνή Τηλ

διαπιστώνου ε ότι το κόστος κατασκευής είναι ικρότερο ή το ίδιο Εάν δε

υπολογίσου ε και το πρόσθετο κόστος του φύλλου επικάλυψης από αλου ίνιο για

ίδιο έτρο σύγκρισης τότε το δεύτερο σύστη α είναι ακριβότερο κατά Η

σύγκριση κόστους έγινε σε τ ή α ήκους Η σύγκριση βασίστηκε στις αρχές

της πρότυπης στήριξης Στο δεύτερο σύστη α ο αριθ ός στηριγ άτων είναι

αυξη ένος ο τύπος στηριγ άτων είναι διαφορετικός ε περιέχονται κοχύλια και

στηρίγ ατα ε δι ερή λάστιχα και ένα σταθερό ση είο

Στους ακόλουθους πίνακες παραθέτου ε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν το κόστος

των δύο συστη άτων όνωσης ανά έτρο ήκους για εύκολη σύγκριση Οι αξίες

των πινάκων είναι αρχικές τι οκαταλόγου και επιδέχονται ίδιες ε πορικές εκπτώσεις

σε όλα τα αναγραφό ενα είδη

Ενεργειακή σύγκριση

Με όνωση από οικολογική συ παγή πολυουρεθάνη για χρήση εντός

κτιρίου πυκνότητας ³ ε συντ θερ ικής αγωγι ότητας λ

σε συνδυασ ό ε κέλυφος από συνθετικό ελεύθερο όλυβδου άκαυστο

ΒΙ ΠΕ Κο οτηνής Τ Θ Κο οτηνή Τηλ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ

ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΩΣΗ ΦΥΛΛΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟ



κατηγορίας Β ε κατασταλτικά έκλυσης καπνού σύ φωνα ε το

συνθέτου ε ένα βιο ηχανοποιη ένο προϊόν όπου διατηρεί α ετάβλητες ιδιότητες

στο χρόνο όντας απρόσβλητο από καιρικά φαινό ενα Το σύστη α εξαλείφει

οποιαδήποτε υγροποίηση γι αυτό δεν χρειάζεται κα ία συντήρηση

Στον αντίποδα εγχείρη α όνωσης από υλικά αυξη ένου συντελεστή αγωγι ότητας

λ και τον παράγοντα ανθρώπινης κατασκευαστικά παρέ βασης

ιδιαίτερα ε δύσκολες συνθήκες εφαρ ογής όπως το εργοτάξιο θα επιφέρει αστοχίες

στο ονωτικό αποτέλεσ α Φαινό ενα όπως τα παρακάτω τα οποία οφείλονται στην

υγροποίηση ε φανίζονται στα πρώτα έτη εναλλασσό ενης λειτουργίας ψύξη

θέρ ανση Ση ειώστε ότι ε την υγροποίηση η αρχική τι ή του συντελεστή λ του

ονωτικού αυξάνεται γεω ετρικά κάθε έτος ε αποτέλεσ α να ειώνεται η

αντίσταση του

Η καθολική πλήρωση της ονωτικής πολυουρεθάνης και ο ιδιαίτερα

χα ηλός συντελεστής λ διασφαλίζουν τον τελικό καταναλωτή από υγροποιήσεις

και εξοικονο ούν τεράστια ποσά ενέργειας

Διασφάλιση ποιότητας

Η βιο ηχανοποίηση του δηλαδή καθετοποιη ένη ε ειδικό

εξοπλισ ό προ όνωση στο εργοστάσιο κατασκευής διασφαλίζει α ετάβλητες τις

ιδιότητες υλικών προσφέροντας εγάλη εξοικονό ηση ενέργειας χωρίς κα ία

ανάγκη συντήρησης

Παράδειγ α

Το παράδειγ α αφορά κτίριο στην Αθήνα ε δίκτυο κλι ατισ ού διαφόρων

διατο ών συνολικού ήκους και ³ περιεχο ένου νερού Η

ΒΙ ΠΕ Κο οτηνής Τ Θ Κο οτηνή Τηλ

εξοικονό ηση ενέργειας ε τη χρήση αντί πολυπροπυλενίου ε

συ βατική όνωση θα είναι τουλάχιστον € στη δεκαετία

Έξοδα συντήρησης συ βατικού συστή ατος

Τα έξοδα συντήρησης ε χρήση συ βατικής όνωσης που αφορά στο έργο του

παραδείγ ατος ανέρχονται στις € για δίκτυα σωληνώσεων εγκατεστη ένα

σε κλειστούς χώρους ψευδοροφές και € για δίκτυα σωληνώσεων σε

εξωτερικούς χώρους δώ ατα Το κόστος συντήρησης αυξάνεται ση αντικά όταν

πρόκειται για υπόγειες οδεύσεις

Από τα παραπάνω εξάγεται το συ πέρασ α ότι για κάθε έτη ο καταναλωτής

θα εξοικονο εί διπλάσια αξία σε κόστος ενέργειας και συντήρησης σε

σχέση ε την αξία κτήσης των ονω ένων σωληνώσεων

Προϋπολογισ οί

Για τον υπολογισ ό της εξοικονό ησης ενέργειας και των εξόδων συντήρησης του

δικτύου σας πορείτε να αποστείλετε στο Τεχνικό τ ή α της στοιχεία που

αφορούν το ήκος των σωληνώσεων ανά διατο ή ούτως ώστε να πορείτε να

συγκρίνεται και να εξάγετε τα συ περάσ ατά σας

Συ πέρασ α

Το έχει χα ηλότερο ή ίδιο κόστος συγκρινό ενο ε σωληνώσεις

που είτε έχουν επικάλυψη φύλου αλου ινίου πάνω από την όνωση ή για ευθεία

τ ή ατα σωληνώσεων που είναι εγαλύτερα των έτρων

Αυτό οφείλεται κυρίως στο διαφορετικό τρόπο στήριξης και τις ειω ένες

διαστολικές διατάξεις που απαιτεί το

Παράλληλα λόγω του χα ηλότερου συντελεστή αγωγι ότητας λ επιτυγχάνετε

εξοικονό ηση ενέργειας σε σχέση ε τα συ βατικά συστή ατα όνωσης

ενώ δε χρειάζεται κα ία συντήρηση

ΒΙ ΠΕ Κο οτηνής Τ Θ Κο οτηνή Τηλ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΥΩΝ





Το βραβεύτηκε για τη διετία από την
Ελληνική Ακαδη ία ως το πιο καινοτό ο

Ελληνικό προϊόν
Το είναι ένα ολοκληρω ένο σύστη α ε το οποίο

επιτυγχάνου ε ικρότερες διαστολές άριστο αισθητικό και
ενεργειακό αποτέλεσ α ταχύτητα εφαρ ογής οικονο ία κλί ακας
και ικρότερη ποσότητα ετα όνωσης έναντι των υπολοίπων

αντίστοιχων συστη άτων


