
Φνπζθωηό ζύζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο ζωιελώζεωλ



Φνπζθωηό ύζηεκα ηεγαλνπνίεζεο

•Είλαη έλα πξωηνπνξηαθό ζύζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο ζωιελώζεωλ 

θαιωδίωλ ζην ζεκείν εηζόδνπ ηνπο ζε θξεάηηα ή ηνηρνπνηία.

•Εθαξκόδεηαη ζε νπέο κε ή ρωξίο ζωιήλα, αθόκε θαη ζε κε θπθιηθέο 

νπέο. 

• Είλαη θνπζθωηό θαη ηπιίγεηαη θαη εθηνλώλεηαη γύξω από ηα θαιώδηα 

παξεκπνδίδνληαο πιήξωο ηελ είζνδν λεξνύ.
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 Γξήγνξε θαη εύθνιε εγθαηάζηαζε.

 Σηεγαλνπνηεί θελέο ζωιελώζεηο θαη ζωιελώζεηο κε έλα ή 

πεξηζζόηεξα θαιώδηα.

 Απνθιείεη ηελ εηζξνή λεξνύ θαη αεξίωλ ζην θξεάηην.

 Τνπνζεηείηαη αθόκε θαη όηαλ ην λεξό ξέεη από ηε ζωιήλωζε.

 Υδαηνζηεγέο κέρξη πίεζε 50kPa (5κ ζηήιεο λεξνύ).

 Εθαξκόδεηαη επηηπρώο αθόκε θαη ζε ζωιελώζεηο ζρήκαηνο νβάι.

 Πιήξεο αληνρή ζε ρεκηθά θαη κύθεηεο θαη ηξωθηηθά.

 Με ηνμηθό θαη θηιηθό ζην πεξηβάιινλ.

 Αθαηξείηαη εύθνια θαη γξήγνξα.

 Κάζε κέγεζνο θαιύπηεη κεγάιν εύξνο δηακέηξωλ.

Χαξαθηεξηζηηθά
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• Σηεγαλνπνίεζε νπώλ θαη ζωιήλωλ ζε θξεάηηα κε έλα ή 

πεξηζζόηεξα θαιώδηα.

• Σηεγαλνπνίεζε θελώλ νπώλ θαη ζωιήλωλ ζε θξεάηηα.

• Πξνζηαζία θαιωδίωλ κε καλδύα κνιύβδνπ από κεραληθή θζνξά 

θαη δηάβξωζε ζην ζεκείν εμόδνπ από ηελ ζωιήλα / νπή.

• Πξνζηαζία πηλάθωλ δηαλνκήο, ππαίζξηωλ θαηαλεκεηώλ θαη ONU
από ηελ πγξαζία πνπ πξνέξρεηαη από ηελ είζνδν ηωλ ππνγείωλ 

θαιωδίωλ..

Εθαξκνγέο
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Μεγέζε Φνπζθωηώλ θαη Κωδηθνί

Κωδηθόο

Εζωηεξηθή δηάκεηξνο ζωιήλα mm πλνιηθή εμωηεξηθή δηάκεηξνο γηα έλα ή 

πεξηζζόηεξα θαιώδηα

Ειάρηζηε  mm Μέγηζηε  mm ε ζωιήλα 

ειάρηζηεο  mm
ε ζωιήλα 

κέγηζηεο  mm

RDSS 35 25 35 0-12 0-25

RDSS 45 32,5 45 0-14 0-32

RDSS 60 45 60 0-18 0-45

RDSS 75 55 75 0-28 0-56

RDSS 90 32,5 45 0-14 0-32

RDSS 100 60 100 0-22 0-83

RDSS 125 110 125 0-83 0-103
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Εξγαιεία θαη Παξειθόκελα Φνπζθωηώλ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟ

Παξεκβύζκαηα γηα 

πεξηζζόηεξα από 2 θαιώδηα
RDSS-CLIP

Εξγαιείν θνπζθωηώλ (κε 

ακπνύιεο CO2 θαη απηόκαηε 

δηαθνπή παξνρήο αεξίνπ)

RDSS-IT-16

Αληαιιαθηηθέο ακπνύιεο CO2
Ακπνύιεο CO2
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Πξνδηαγξαθέο - Δνθηκέο

ηεγαλόηεηα 50 kPa (0.5 bar ή 5m ζηήιε λεξνύ)

5 m ζηήιεο 

λεξνύ

50 kPa πίεζε αέξα 

κέζα ζε δεμακελή 

λεξνύ

5 m



Πξνδηαγξαθέο - Δνθηκέο

Εγθαηάζηαζε θαη ζηεγάλωζε κε ξνή λεξνύ 10 l/min θαη ζηήιε 1m λεξνύ

Σν λεξό ηξέρεη θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε

Πιήξεο ζηεγάλωζε κεηά 

ην «θνύζθωκα»



Εγθαηάζηαζε

Σνπνζεηήζηε ην θνπζθωηό γύξω από ην 

θαιώδην, ρωξίο λα εμέρεη από ην ζωιήλα 
Γηα πεξηζζόηεξα από 2 θαιώδηα ηνπνζεηήζηε clip

Πεξηκέλεηε εωο όηνπ ν δείθηεο ηνπ καλνκέηξνπ 
θζάζε ζηελ πξάζηλε δώλε. Η παξνρή αεξίνπ ζα 
δηαθνπεί απηόκαηα.

Σξαβήμηε ζηαζεξά θαη απόηνκα ην ζωιήλα 

ώζηε λα θιείζεη ε βαιβίδα ηνπ θνπζθωηνύ






