ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

•

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ:
• ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ – STANDARD
• ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΧΙΣΜΗΣ – SLOT

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές.
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς καμία
προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Υψηλής ποιότητας και μηχανικής αντοχής
βιομηχανικά κανάλια αποστράγγισης υδάτων,
λυμάτων κλπ, βιομηχανικών εφαρμογών.
Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπου
οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική
διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών
συστημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει
συστήματος HACCP).
Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 304 ή AISI 316 (από φύλλα 2mm),
ενώ οι ενώσεις τους συγκολλούνται σε Αργκόν
(argon shield) διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα.
Με ειδικό προφίλ ακμής, ταιριάζουν σε όλους
τους τύπους δαπέδων, (βιομηχανικό, μάρμαρα,
πλακίδια, τσιμέντο, PVC), και εγκάρσια
εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη
απορροή.
•

Διατίθενται σε μήκος από 1 έως 4 μέτρα.

Για μήκος μεγαλύτερο των 4 μέτρων υπάρχουν
ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ενιαία
τοποθέτηση τους.
Σε 2 τύπους:
➢

Standard - Κανάλι Βασικό
με επιλογή μεταξύ 4 διαφορετικών ανοξείδωτων σχαρών, κατάλληλες για βάρη φορτίων
από 1,5 tn έως 25 tn.)

➢

Slot – Γραμμικό Κανάλι σχισμής
Πλάτος σχισμής 20mm & 8mm για πισίνες

(Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και εξειδικευμένων διαστάσεων)
Ιδανικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις όπως επαγγελματικές κουζίνες και χώροι εστίασης,
εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, ζυθοποιιες, χημικά εργοστάσια, νοσοκομεία κλπ, όπου οι
υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων
από ανοξείδωτο χάλυβα. (Βάσει συστήματος HACCP).

1.4.2020

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ STANDARD (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ)

Perforated sheet - B

Mesh anti-slip - K

ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ (Kn)

ΑΝΤΟΧΗ

15kN

Έως 1,5 Τόνους

125kN

Έως 12,5 Τόνους

250kN

Έως 25 Τόνους

Ladder - D

Plate - P

Σημείωση:
Τα φορτία δοκιμής έχουν υπολογιστεί σε
στατικό φορτίο.
Η αντοχή εξαρτάται από το βάρος και την
συχνότητα διέλευσης των οχημάτων.

American Association of Plumbing Engineers
Philadelphia, USA

Ferrero Rocher
Baramati, India

Hadco Hatchery
Saudi Arabia

National Stadium
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Κατασκευάζονται σε προφίλ (βάση του καναλιού) σε σχήμα V ή flat, ανάλογα με την εφαρμογή
τους, και σε κατά μήκους βύθιση, (ενσωματωμένη ρύση – slope rate) ώστε να εξασφαλίζεται ότι το
νερό, τα λύματα, ή τα στερεά κατευθύνονται στην έξοδο χωρίς να αφήνουν υπολείμματα.

Διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις μήκους από 1 έως 4 μέτρα. Για μήκος μεγαλύτερο των 4
μέτρων υπάρχουν ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ενιαία τοποθέτηση τους.

•

Τα βιομηχανικά κανάλια διαθέτουν ειδικά στηρίγματα, (ποδαράκια), αυξομείωσης του ύψους
για εύκολη εφαρμογή και εγκατάσταση
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Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων η επιλογή της εξόδου γίνεται από τον κατάλογο
Βιομηχανικών Σιφωνιών Professional / Mini
Η ενσωμάτωση των σιφωνιών στα κανάλια εξαρτάται από το πλάτος του καναλιού, (π.χ. στο
κανάλι slot το σιφώνι προεξέχει από το κανάλι)

Διαθέτουν ειδικό προφίλ ακμής, ώστε
να ταιριάζουν σε όλους τους τύπους
δαπέδων
-

Βιομηχανικό

-

Μάρμαρο

-

Πλακίδια

-

Τσιμέντο

-

PVC

-

Βινυλίου

1.4.2020

1.4.2020

Ο σωστός σχεδιασμός του καναλιού για αποτελεσματικό αποχετευτικό σύστημα εξαρτάται από τα
ακόλουθα σημεία: (οδηγός επιλογής του κατάλληλου καναλιού)
1. Ο τύπος του καναλιού, (standard ή slot)
2. Οι διαστάσεις του καναλιού, (πλάτος x μήκος)
3. Το σχήμα εγκατάστασης του καναλιού, (ίσιο, γωνιακό κλπ)
4. Η βάση του καναλιού, (σχήμα V ή flat)
5. Η κατά μήκους βύθιση, (ενσωματωμένη ρύση – slope rate)
6. Η επιθυμητή ποσότητα απορροής υδάτων, λυμάτων κλπ, (κατάλληλη διάσταση εξόδου του
σιφωνιού)
7. Ο τύπος υδάτων, λυμάτων κλπ, (κατάλληλος τύπος του σιφωνιού – βαρέως ή ελαφρού
τύπου)
8. Το διαθέσιμο ύψος του χώρου εγκατάστασης
9. Η μόνωση κάτω από το δάπεδο, (για την επιλογή σιφωνιού, απλό ή με φλάντζα)
10. Ο τύπος του δαπέδου, (για την σωστή επιλογή προφίλ ακμής του καναλιού)
11. Ο τύπος της σχάρας, (η επιθυμητή αντοχή και το σχέδιο σχάρας)
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ
STANDARD – ΚΑΝΑΛΙ ΒΑΣΙΚΟ
Περιγραφή:
Κανάλια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ,
βιομηχανικών εφαρμογών, με επιλογή μεταξύ 4
ανοξείδωτων σχαρών.
Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού
περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς.
(Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και
εξειδικευμένων διαστάσεων)
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•

Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 2mm V2A AISI 304 ή 316)
Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE
Με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους, (ειδικά στηρίγματα για εύκολη εγκατάσταση)
Διαθέτουν εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροή
Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό

hp – ύψος καναλιού, S – πλάτος καναλιού, Sh – υδραυλικό πλάτος
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• 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.
• Τα βιομηχανικά κανάλια STANDARD διατίθενται σε 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.
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Βιομηχανικές Σχάρες Καναλιού STANDARD
Επιλογή σχάρας από 4 διαφορετικούς τύπους:

- ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 15Kn - ΑΝΤΟΧΗ > 1,5tn
Για περιοχές πεζών και ελαφράς κυκλοφορίας οχημάτων (ποδήλατα)

- ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 15Kn - ΑΝΤΟΧΗ > 1,5tn
- Λάμα στήριξης 30x2mm (ύψος x πάχος)
Για περιοχές πεζών και ελαφράς κυκλοφορίας οχημάτων (ποδήλατα)

- ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 125 - 250Kn - ΑΝΤΟΧΗ 12,5 > 25tn
- Λάμα στήριξης 30x5mm (ύψος x πάχος)
Για περιοχές ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων (αυτοκίνητα) - μη συχνή
διέλευση και κυκλοφορίας φορτοεκφορτικών μηχανημάτων (κλαρκ)

- ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 125 - 250Kn - ΑΝΤΟΧΗ 12,5 > 25tn
- Πάχους 5 και 8mm
Για περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων (αυτοκίνητα, φορτηγά) και
κυκλοφορίας φορτοεκφορτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
Plate grating 5mm & 8mm – C250
-Για κανάλι < S200 ενδείκνυται σχάρα 5mm
-Για κανάλι ≥ S250 ενδείκνυται σχάρα 8 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα V2A AISI 304 ή 316
• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE
• Το πλάτος τους είναι 40mm μικρότερο από αυτό του καναλιού
(πχ. για κανάλι πλάτους 150mm η σχάρα είναι 110mm, κλπ)

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους
απαιτούνται υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των
διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP).
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΧΙΣΜΗΣ
SLOT – S60
Περιγραφή:
Κανάλια αποστράγγισης υδάτων, λυμάτων κλπ,
βιομηχανικών εφαρμογών σχισμής.
Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού
περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς.
(Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και
εξειδικευμένων διαστάσεων)
Από τη σειρά προϊόντων
“Invisible Applications – The New Trend”
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 2mm V2A AISI 304 ή 316)
• Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE
• Με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους, (ειδικά στηρίγματα για εύκολη εγκατάσταση)
• Διαθέτουν εγκάρσια εσωτερική ρύση που εξασφαλίζει γρήγορη απορροή
• Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό

• 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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• Τα βιομηχανικά κανάλια SLOT διατίθενται σε διαστάσεις πλάτους 60mm, σχισμής 20mm ή
8mm για πισίνες και μήκους από 1 έως 4 μέτρα.
Για μήκος μεγαλύτερο των 4 μέτρων υπάρχουν ειδικές ενώσεις που επιτρέπουν την ασφαλή και
ενιαία τοποθέτηση τους.

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους
απαιτούνται υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των
διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP).
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