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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΑΣΙΚΟ (STANDARD) 
 
Περιγραφή: 
 
Ανοξείδωτα κανάλια αποστράγγισης υδάτων, λυμμάτων 

κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών, με επιλογή μεταξύ 4 

διαφορετικών ανοξείδωτων σχαρών. 

(Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και 

εξειδικευμένων διαστάσεων) 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από 

φύλλα 2mm AISI 304 ή 316)   

 Με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους, (ειδικά στηρίγματα για εύκολη εγκατάσταση) 

 Διαθέτουν εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροή 
 

ΚΑΝΑΛΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ FLAT ΚΑΝΑΛΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ V 

  

hp – ύψος καναλιού,  W – πλάτος καναλιού,  Wh – υδραυλικό πλάτος 

  

 

Τα βιομηχανικά κανάλια STANDARD διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις πλάτους από 

150mm, ύψους / βάθους έως 180mm και μήκους από 1 έως 4 μέτρα. Για μήκος μεγαλύτερο των 4 

μέτρων υπάρχουν ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ασφαλή και ενιαία τοποθέτηση τους. 
 
 Κατασκευάζονται με ειδικό προφίλ ακμής ώστε να είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους 

δαπέδων. 

 Η επιλογή της εξόδου / των εξόδων για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων γίνεται από τον 

κατάλογο των Βιομηχανικών Σιφωνιών. 
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Βιομηχανικές Σχάρες Καναλιού STANDARD 
 
Επιλογή σχάρας από 4 διαφορετικούς τύπους: 
 

1. perforated grating  

 

- ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 15Kn  -  ΑΝΤΟΧΗ  >  1,5tn 

- Για περιοχές πεζών και ελαφράς κυκλοφορίας οχημάτων 

(ποδήλατα) 

2. anti – slip mesh grating 

 

- ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 15Kn  -  ΑΝΤΟΧΗ  >  1,5tn 

- Λάμα στήριξης 30x2mm (ύψος x πάχος) 

- Για περιοχές πεζών και ελαφράς κυκλοφορίας οχημάτων 

(ποδήλατα) 

3. ladder grating  

 

- ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 125 - 250Kn  -  ΑΝΤΟΧΗ  12,5  >  25tn 

- Λάμα στήριξης 30x5mm (ύψος x πάχος) 

*Κατασκευάζονται και με διαφορετικό ύψος και πάχος λάμας 

- Για περιοχές ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων (αυτοκίνητα) -μη 

συχνή διέλευση και κυκλοφορίας φορτοεκφωρτικών 

μηχανημάτων (κλαρκ) 

4. plate grating 

 

- ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 125 - 250Kn  -  ΑΝΤΟΧΗ  12,5  >  25tn 

- Πάχους 5 και 8mm. (για κανάλι ≥ S250 μόνο σχάρα πάχους 

8mm) 

- Για περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων (αυτοκίνητα, φορτηγά) και 

κυκλοφορίας φορτοεκφωρτικών μηχανημάτων (κλαρκ) 

 

 Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα  (AISI 304/316) 

• Το πλάτος τους είναι 40mm μικρότερο από αυτό του καναλιού 

(πχ. για κανάλι πλάτους 150mm η σχάρα είναι 110mm, κλπ).  

 

  


