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O  YΨ υ κ τ ικ ς κ κ λ ο ςO  YΨ υ κ τ ικ ς κ κ λ ο ς

we can change
the weather
without
destroying the
environment!

Συμπυκνωτής
Condenser

Βαλβίδα rotalock
Rotalock valve

Συλλέκτης
Liquid receiver

Strainer
Τύπου Υ
Y-type

strainer

Φίλτρο Υγρής
Γραμμής

Liquid line
drier

Υγροδείκτης
Sight glass

Βάνα Χειρός
Hand valve

Μαγνητική Βαλβίδα
Solenoid valve Εξατμιστής / Evaporator Λυόμενο Φίλτρο

Demountable drier

Υγροδιαχωριστής
Suction accumulator

Ελαιοδιαχωριστής / Oil Separator

Eύκαμπτο

Muffler κατάθλιψης
Discharge muffler

Βαλβίδα
Rotaloc

TX Βαλβίδα
TX valve

Βαλβίδα
Rotaloc

Φίλτρο
Λαδιού

Oil Filter

Συμπιεστής / Compressor Βάνα επιστροφής λαδιού
Capped line valve for oil return

Βαλβίδα / Valve
Μαγνητική Βαλβίδα Ελέγχου

Magnetic checkvalve

Βάνα ροής / Capped line valve
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Shop
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NOW!

...   internetΚαι στο

Με nlineΟ αγορές
κερδίζετε ∆ωρεάν
π   µροϊόντα ανάλογα ε

  το ύψος των
 !αγορών σας

4000 +∆ µιαθέσι α
!Προϊόντα

µ  Κατάστη α Καλλιθέας

w w w . s o l d a t o s . g r
• K. Πατήσια: Mηλιαράκη 17, Yπεύθυνος: Σολδάτος Γιώργος

• Kαλλιθέα: Σπάρτακου 6, Yπεύθυνος: Σολδάτος Σπύρος
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µ  Κατάστη α Αθηνών

• Μάνδρα: 25ο χλµ. Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου,
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• Μάνδρα: 25ο χλµ. Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου,
Θέση: Bλύχα.

ΝΕ
Α

ΕΘ
ΝΙΚΗΟ∆ΟΣΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ(EΞΟ∆ΟΣ ΘΗΒΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

PRAKTIKER

HYUNDAI
/ ΚΙΑ

Κ

∆ΞΕΡΟΠΗΓΑ Ο

ςΗ Μ εςΗ Μ ε ιι  α Π α Π ΩΩ λ Η ςΗ ςλΗ ςΗ ς

Επισκεφτείτε μας στο
www.soldatos.gr/shop
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ÐñåóóïóôÜôåò Danfoss Äáíßáò, óåéñÜ KP

Κωδικός Τύπος Πίεση

Χαµηλή πίεση (LP)
Kλίµακα
ρύθµισης
Pe BAR

∆ιαφορικό

∠Ι  p BAR

26.01.002

26.01.003

26.01.001

26.01.000

26.01.008

26.01.009

ΚΡ1 

ΚΡ1

ΚΡ5

ΚΡ5

ΚΡ15

ΚΡ15

Χαµηλή

Χαµηλή

Υψηλή

Υψηλή

Χαµ/Υψ.

Χαµ/Υψ.

0,2 7,5

0,9 7

0,2 7,5

0,2 7,5 

0,2    4

σταθερό 0,7

0,7    4

0,7    4  

6     32

10     32

6     32

6     32

1,8    6

σταθερό 3

σταθερό 4

σταθερό 4

Αυτόµατη

Χειροκίνητη

Αυτόµατη

Αυτόµατη

Αυτόµατη

Χειροκίνητη

Αυτόµατη

Χειροκίνητη 

Yψηλή πίεση (LP)
Kλίµακα
ρύθµισης
Pe BAR

∆ιαφορικό

∠Ι  p BAR

Χαµηλή
πίεση

LP

Yψηλή
πίεση

ΗP

Επαναφορά

Κωδικός Τύπος

Περιοχή
λειτουργίας χ.π.

Pe BAR

∆ιαφορικό

∠Ι  p BAR

∆ιαφορικό
διακόπτη

∠Ι  p BAR

Eπαναφορά Συνδέσεις Μέγιστη
θερµοκρ.

διαφράγµ.
00 C

Μέγιστη
πίεση

λειτουργ.
Pe BAR

Μέγιστη
πίεση

δοκιµών
Pe BAR

Χρονοκαθυ-
στέρηση

S

26.01.007

26.01.005

MP54

MP54

MP54

MP55

MP55

MP55

MP55

-1     12

-1     12

-1     12

-1     12

-1     12

-1     12

-1     12

σταθερό 0,9

σταθερό 0,65

σταθερό 0,65

0,3      4,5

0,3      4,5

0,3      4,5

0,3      4,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

60

90

120

45

60

90

120

χειροκίνητη

χειροκίνητη

χειροκίνητη

χειροκίνητη

χειροκίνητη

χειροκίνητη

χειροκίνητη

100

100

100

100

100

100

100

17

17

17

17

17

17

17

22

22

22

22

22

22

22

Οι πρεσσοστάτες χρησιµοποιούνται για την προστασία των συµπιεστών από πολύ χαµηλή πίεση κατάθλιψης.
Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για να σταµατάνε τον συµπιεστή ή τους ανεµιστής αερόψυκτου
συµπυκνωτή. Οι πρεσσοστάτες φέρουν µεταγωγικό διακόπτη δύο επαφών. Η θέση του διακόπτη
προσδιορίζεται από τη ρύθµιση του πρεσσοστάτη και από την πίεση στην υποδοχή (σύνδεση).

ÐñåóóïóôÜôåò åëáßïõ Danfoss Äáíßáò, óåéñÜ ÌÑ54 êáé ÌÑ55

Οι πρεσσοστάτες ελαίου χρησιµοποιούνται για προστασία του
συµπιεστή από ανεπαρκή λίπανση. ∆ιακόπτει τη λειτουργία του
αν µετά από 120 sec δεν δηµιουργηθεί η προκαθορισµένη
διαφορά πίεσης µεταξύ του κάρτερ του συµπιεστή και της αντλίας
λαδιού. Η επαναφορά είναι χειροκίνητη. Εύρος ρύθµισης πίεσης
5-60 psi (0,3-4 bar).

ΚΡ1 
ΚΡ5 ΚΡ15

1/4 ΙΝ 

6 ΜΜ

SAE-

βιδωτό

ÐÑÅÓÓÏÓÔÁÔÅÓ

ÐÑÅÓÓÏÓÔÁÔÅÓ ÅËÁÉÏÕ

πρεσοστάτης
λαδιού
ασφαλείας

πρεσοστάτης
χαµηλής
πίεσης

πρεσοστάτης
υψηλής -
χαµηλής
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ÐñåóóïóôÜôåò ALCO Ãåñìáíßáò

ÐñåóóïóôÜôåò RANCO Éôáëßáò

26.05.010 ΒΑΣΗ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ (Η145-045.001)  ALCO

Κωδικός

26.01.200

26.01.205

26.01.206

26.01.207

26.01.210

26.01.212

26.01.220

Τύπος Πίεση

Κλίµακα πίεσης
Ανώτερη ∆ιαφορικό Κατώτερη

bar bar bar

PS1-A3A

FF115-S3/PS1R3

PS1-A5A

PS1  R5A

PS2-A7A

PS2-L7A

FD113 ZU

Xαµηλή

Yψηλή

Yψηλή

Υψηλή

Χαµ./Υψ.

Χαµ./Υψ.

-0,5 έως 7

6 έως 31

6 έως 31

6 έως 31

-0,5 έως 7

6 έως 31

-0,5 έως 7

6 έως 31

-0,8 έως 12

0,5 έως 5

2 έως 15

2 έως 15

reset 3 bar

0,5 έως 5

4

0,5 έως 5

reset 4 bar

λαδιού

0,9

3

3

-

-

-

-

-

-

Κωδικός

26.01.011

26.01.014

26.01.012

26.01.013

26.01.015

26.01.016

26.01.030

Τύπος
Περιοχή

ρύθµισης
Πίεση

λειτουργίας
∆ιαφορικό

bar 
Επαναφορά

016-6703

016-6750

016-6750

016-6751

017-Η4701

017-Η4705

P30-3801

-0,6 έως 4

2,5 έως 8

2,5 έως 8

3,2 σταθερό

0,6 έως 4

3,5 σταθερό

0,6 έως 4

3,5 σταθερό

120 sec

-0,3 έως 7

7 έως 30

7 έως 30

7 έως 30

-0,3 έως 7

7 έως 30

-0,3 έως 7

7 έως 30

0,35 έως 4

Χαµηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή/reset

Χαµηλή

Υψηλή

Χαµηλή/reset

Υψηλή/reset

λαδιού/reset

αυτόµατη

αυτόµατη

αυτόµατη

χειροκίνητη

αυτόµατη

αυτόµατη

αυτόµατη

χειροκίνητη

-

Χρόνος επαναφοράς από 120-150 sec ρυθµιζόµενος
Ρύθµιση εργοστασίου 120 sec

Ένα χρήσιµο εργαλείο για την Τεχνολογία της Ψύξης
και του Κλιµατισµού που µπορεί να βοηθήσει κάθε
άνθρωπο να κατανοήσει τη λειτουργία ενός ψυκτικού
ή κλιµατιστικού κυκλώµατος αλλά και να καλύψει
κάποιες ελλείψεις ή ατέλειες ακόµα και ενός
έµπειρου τεχνίτη.
Σε καθηµερινή γλώσσα δίνει πολύ απλά το
βασικό τρόπο ελέγχου λειτουργίας ενός
κυκλώµατος στηριζόµενο στα θερµοδυναµικά
αξιώµατα (πίεση λειτουργίας), ειδικότερα στη
σύγχρονη τεχνολογία και στις ανάγκες που δηµιουργεί η
αλλαγή των ψυκτικών ρευστών και το πέρασµα στα οικολογικά υγρά.
Σχέδια, διαγράµµατα, χάρτες, ηλεκτρικά σχεδιαγράµµατα και τρόπος
υπολογισµού ψυκτικών θαλάµων είναι µερικά από τα θέµατα που
αναλύονται στο αναγκαίο αυτό βιβλίο για κάθε τεχνικό.

Eκπαιδευτικό υλικό σε
ηλεκτρονική µορφή (CD-Rom)
της εταιρείας «ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ».
Μεγάλος όγκος εκπαιδευτικού
υλικού (σχέδια,
διαγράµµατα, χάρτες,
ηλεκτρικά σχεδιαγράµµατα,
τεχνικά χαρακτηριστικά

κ.ά.) σε CD-Rom, ικανός να
διευκολύνει τα µέγιστα καθηγητές

τεχνικών σχολών, µαθητές αλλά και
επαγγελµατίες. ∆ιατίθεται εντελώς δωρεάν.
Ζητήστε µας να σας αποσταλεί,
συµπληρώνοντας τη φόρµα επικοινωνίας ή
τηλεφωνικώς...
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ÁÁ ÕÕÔÔÏÏ ÌÌ ÁÁ ÔÔÉÉÓÓÌÌ ÏÏ ÉÉ
ÐñåóóïóôÜôåò óôáèåñÞò ñýèìéóçò SUPCO ÁìåñéêÞò

×áìçëÞò ðéÝóåùò, áõôüìáôçò åðáíáöïñÜò, áíïßãïõí êýêëùìá üôáí ðÝöôåé ç ðßåóç

YøçëÞò ðéÝóåùò, áõôüìáôçò åðáíáöïñÜò, áíïßãïõí êýêëùìá üôáí áíåâáßíåé ç ðßåóç

YøçëÞò ðéÝóåùò, ÷åéñïêßíçôçò åðáíáöïñÜò, áíïßãïõí êýêëùìá üôáí áíåâáßíåé ç ðßåóç

¸ëåã÷ïò ôá÷ýôçôáò áíåìéóôÞñá

Υψηλής ακρίβειας ρυθµιστές πιέσεως σε πολύ
οικονοµικές τιµές. ∆ιατίθενται σε περιοχές υψηλής και
χαµηλής πιέσεως µε αυτόµατη επαναφορά αλλά και
υψηλής πιέσεως µε χειροκίνητη επαναφορά.
Αδιάβροχοι µε υποδοχή σύνδεσης 1/4'' θηλυκό µε ακίδα
πιέσεως βαλβίδας Shraeder.

Ελέγχουν την πίεση λειτουργίας του συστήµατος (κλιµατιστικού ή ψυκτικού) αυξοµειώνοντας την ταχύτητα του ανεµιστήρα µέσω
ένδειξης θερµοκρασίας από αισθητήρα που εγκαθίσταται στον συµπυκνωτή. Υπάρχει επίσης και µοντέλο για
Heat-pump για σύνδεση στην τετράοδη βαλβίδα.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ∆ύο µοντέλα, ένα για ψύξη µόνο και ένα για ψύξη και θέρµανση, προαιρετικά µοντέλα heat-pump, αισθητήρας
θερµοκρασίας, max έξοδος 3amps, ενωτήρες push-on, σηµείο ρύθµισης µικρότερης ταχύτητας 30 έως 60 0 C, 230 Volts, 50-60 Hz,
εσωτερική κατανάλωση ρεύµατος 8W, ενώ το µοντέλο heat-pump: είσοδος τετραόδου βαλβίδας 24 σε 240 V a.c. (opto isolated)

26.04.010
26.04.011
26.04.013
26.04.014
26.04.015

Klixon Mars A-1 Ranco Johnson Άνοιγµα Κλείσιµο
Components Controls

Κωδικός Tύπος Αντιστοιχία Αντιστοιχία Αντιστοιχία Αντιστοιχία Αντιστοιχία PSI PSI

SLP0520 PSBO-K2-F0305-020-005 33329 PS-LP05-20 MPL-7001 P100AC-1C 5 20
SLP1025 PSBO-K2-F0307-025-005 33330 PS-LP10-25 MPL-7011 N/A 10 25
SLP2550 PSBO-K2-F0316-050-005 33362 PS-LP25-50 N/A N/A 25 50
SLP2580 PSBO-K2-F0325-080-005 33363 PS-LP25-80 MPL-7003 N/A 25 80
SLP4080 PSBO-K2-F0326-080-005 33364 PS-LP40-80 MPL-7014 N/A 40 80

26.04.016
26.04.017
26.04.018
26.04.020
26.04.021
26.04.022 
26.04.023

SHP200150 PSBO-K1-0334-200-150 33353 PS-HP200-150 N/A N/A 200 150
SHP250150 PSBO-K1-0336-250-150 33354 PS-HP250-150 N/A N/A 250 150
SHP300200 PSBO-K1-0341-300-300 33355 PS-HP300-200 MPH7103 N/A 300 200
SHP350250 PSBO-K1-0348-350-250 33356 PS-HP350-250 N/A N/A 350 250
SHP400200 PSBO-K1-0357-400-200 33357 PS-HP400-200 N/A N/A 400 200
SHP400300 PSBO-K1-0359-400-300 33358 PS-HP400-300 MPH7107 P100CA-1C 400 300
SHP450250 PSBO-K1-0363-450-250 33359 PS-HP450-250 N/A N/A 450 250

26.04.028
26.04.029

SMR410 29PSL012-24 33365 N/A N/A 200
SMR440 N/A N/A N/A N/A 250

10.07.992
10.07.993

∆ιακόπτης Fun Speed control για εφαρµογή ψύξης ASPEN
∆ιακόπτης Fun Speed control για εφαρµογή heat-pump ASPEN

SUPCO

Äéáäï÷Ýáò éó÷ýïò 12 ïäþí
Όταν ένας αριθµός συσκευών εκκινεί ταυτοχρόνως, προκαλεί πτώση τάσεως και ανωµαλίες στην εγκατάσταση του ρεύµατος που µπορεί
ενίοτε να προκαλέσει ζηµιές σε ευαίσθητα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα ή ακόµα και σε ολόκληρους υπολογιστές. Ο διαδοχέας
αυτός επιτρέπει τη διαδοχική εκκίνηση έως και 12 συσκευών µε ενδιάµεση καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Παροχή 230V A.C./20VA, 50-60 Hz, 12 θέσεις, ισχύς ρελέ: 240V A.C.-3 amps,
χρονοκαθυστέρηση 10 δευτερολέπτων µε ρύθµιση εάν χρειάζεται έως και 30 δευτερόλεπτα, προαιρτικά πραγµατική ώρα για
έλεγχο 7 ηµερών, διαστάσεις πλακέτας: 220mm x 120 mm µε ή χωρίς καπάκι.

10.07.995 ∆ιακόπτης Sequenser (διαδοχέας) SQ1025 ASPEN
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XX ÑÑ ÏÏ ÍÍ ÏÏ ÄÄ ÉÉÁÁ ÊÊ ÏÏ ÐÐ ÔÔÅÅÓÓ
Πλήρη σειρά χρονοδιακοπτών οικιακών εφαρµογών είναι διαθέσιµoι. Ποιοτικοί, αµερικανικής προέλευσης µε ποικιλία
σταθερών ρυθµίσεων αλλά και οι πλέον διαδεδοµένοι ρυθµιζόµενοι χρονοδιακόπτες της Supco σας επιτρέπουν µε έναν
µόνο χρονοδιακόπτη να αντκαθιστάτε άµεσα οποιονδήποτε άλλον χρειαστεί. Επίσης η οικονοµική σειρά της SUPCO µε
τις φοβερές τιµές και η βαρέως  τύπου σειρά της paragon & της Sankyo συµπληρώνουν µαζί µε τους κλασικούς της
RANCO (µπεζ) την πληρέστερη ποικιλία της αγοράς µόνο στην εταιρεία µας. Τέλος η γκάµα συµπληρώνεται µε την σειρά
για επαγγελµατικές εφαρµογές όπως ORBIS FRI-60 (γυάλινος) αλλά και ηλεκτρονικοί της SMART σε φοβερές τιµές έως
και πρίζας ρυθµιζόµενοι.

Xñïíïäéáêüðôåò åðáããåëìáôéêþí åöáñìïãþí

Κωδικός Περιγραφή
24.01.005
24.01.008
24.01.040
24.01.050 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ORBIS Ράγας, 220V, FRI-600
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ORBIS Γυάλινος, 220V , FRI-60
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Μεταλλικός, 6141-0, 120ν, PRECISION, SUPCO
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Επαγγελµατικός Πλαστικός, SB3.83, BIGATTI
220volt

Μέ αποψύξεις απο 1 έως 12 ώρες ανά 24ωρο και διάρκεια απόψυξης από 0 έως καί 50 λεπτά είναι ο πιό
διαδεδοµένος χρονοδιακόπτης αποψύξεως. Ο λόγος για τον γυάλινο χρονοδιακόπτη της ORBIS που διαθέτει
επίσης ρυθµιζόµενο χρόνο καθυστερήσεως ανεµιστήρων και αντοχή επαφών 10Αmp. ∆ιατίθεται επίσης και ο
αντίστοιχος ράγας του ιδίου εργοστασίου, αλλά και θηριώδεις αµερικάνικοι, µεταλλικοί, της εταιρείας PRECI-
SION σε 220 ή 110 volts. 

Xñïíïäéáêüðôåò ïéêéáêþí & åðáããåëìáôéêþí RANCO Éôáëßáò

24.02.002
24.02.003
24.02.003
24.02.009
24.02.010
24.02.011
24.02.012
24.02.013

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ T24-L0108 µε πούρο, 220v, 5 επαφές, 4 αποψ/24ωρο - διάρκεια 30 λεπτά 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ T24-L107 µε πούρο, 220v,  4 επαφές, 2 αποψ/24ωρο - διάρκεια 25 λεπτά 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ T24-L105 µε πούρο, 220v,  4 επαφές, 4 αποψ/24ωρο - διάρκεια 30 λεπτά 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ T25-L5003 xωρίς πούρο, 220v, 5 επαφές, 2 αποψ/24ωρο - διάρκεια 30 λεπτά
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ T25-L0119 xωρίς πούρο, 220v, 4 επαφές, 1 αποψ/24ωρο - διάρκεια 45 λεπτά 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ T25-L5014 xωρίς πούρο, 220v, 5 επαφές, 3 αποψ/24ωρο - διάρκεια 25 λεπτά
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ T25-L5015 xωρίς πούρο, 220v, 5 επαφές, 4 αποψ/24ωρο - διάρκεια 25 λεπτά  
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ T25-L5006 xωρίς πούρο, 220v, 5  επαφές, 4αποψ/24ωρο - διάρκεια 15 λεπτά

∆ιαδεδοµένος, πλαστικός µε πούρο ή χωρίς, µε 4 ή και 5 επαφές. Το πλαστικό γρανάζι συνεχίζει να αποτελεί
όµως την αχίλλειο πτέρνα του.

Xñïíïäéáêüðôåò ïéêéáêþí & åðáããåëìáôéêþí Paragon ÁìåñéêÞò óå 110 & 220V

24.02.050
24.02.051
24.02.053
24.02.052
24.02.065
24.02.066
24.02.067
24.02.068
24.02.069
24.02.070
24.02.110
24.02.100
24.02.060

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  PARAGON Α769, 6HR/24ωρο - 21ΜΝ ,110v 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  PARAGON Β769, 8HR/24ωρο - 20ΜΝ, 110v 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  PARAGON J769, 24HR/24ωρο - 23ΜΝ, 110v 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  PARAGON Α789, 12HR/24ωρο - 30ΜΝ, 110v 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  PARAGON SC801, 12HR-31Μ, 110v
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  PARAGON SC802 ,12HR-21Μ, 110v 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  PARAGON SC803, 8HR-28ΜΝ, 110v
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  PARAGON SC806, 6HR-25ΜΝ, 110v
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  PARAGON SC807, 6HR-25ΜΝ, 110v
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  PARAGON SC808, 6HR-21ΜΝ, 110v
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  PARAGON BU150, 110V-20ΜΝ SUPCΟ
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  PARAGON (A-7690) ΟΙΚ/ΚΟΣ, 220V
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  PARAGON Β769-21, 8HR-20ΜΝ, 220V

Xωρίς λόγια, ο καλύτερος και πλέον γνωστός αµερικάνικος χρονοδιακόπτης. Αξιοπιστία, ευκολία και 
συµφέρουσα τιµή. Παρέχεται ανάλογα µε το µοντέλο µε καλωδιώσεις και βάση στήριξης.

24.01.005

24.01.050

24.01.008 24.01.040

SOL97-112.qxd  13/5/2005  7:08   Page 103



104
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Κωδικός Περιγραφή

Xñïíïäéáêüðôåò ïéêéáêþí & åðáããåëìáôéêþí ñõèìéæüìåíïé Supco ÁìåñéêÞò 
óå 110 & 220V

24.02.028
24.02.030
24.02.031

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  EDT21(USA)220V ΡΥΘΜ. 20Amp SUPCO
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  EDT20(USA) 220V ΡΥΘΜ. SUPCO
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  EDT1O (USA) 110V ΡΥΘΜ.SUPCO

Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης που δεν αστοχεί ποτέ. ∆υνατότητα ρύθµισης ανα πόσες
ώρες χρειάζεστε απόψυξη και πόσα λεπτά να διαρκεί αυτή. Πανεύκολη ρύθµιση µε
διακόπτη και πάντα ξεκινά απο την φάση της απόψυξης (γιά δυνατότητα ελέγχου της)
κατά την εφαρµογή στο ψυγείο γιά πρώτη φορά ή µετά από αλλαγή ρύθµισης.
Τέσσερις επαφές µε συµβατή αρίθµηση των καλωδίων σχεδόν µε όλα τα ψυγεία (1 & 3
µοτέρ χρονοδιακόπτη). Αντοχή έως και 10Αmps ενώ ο θηριώδης EDT21 αντέχει και 20
Αmps φορτίο.

24.02.101
24.02.102

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  SPN111121 220V µεταλ.  SUPCO
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  SPN1111AD 110V µεταλ. SUPCO

Βαρέως τύπου χρονοδιακόπτης που αντκαθιστά όλους τους χρονοδιακόπτες στά
περισσότερα οικιακά ψυγεία µε πραγµατικά χαµηλό κόστος. Μεταλλικό περίβληµα µοτέρ
και ποιότητα αµερικής αξεπέραστη έως τώρα. Επωφεληθείτε και αντικαταστήστε όλους
τους πλαστικούς Ranco γιά απροβληµάτιστη επισκευή.

Xñïíïäéáêüðôåò ïéêéáêþí & åðáããåëìáôéêþí low cost (÷áìçëïý êüóôïõò)
Sankyo AìåñéêÞò óå 110 & 220V

24.02.115
24.02.119

24.04.007

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ   SANKYO TMDJ625ZH9, 6HR-25ΜΝ, 110V SUPCO
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ   SANKYO TMDJ521ZF1, 6ΗR-25MN, 220V SUPCO

O oικονοµικότερος όλων, χωρίς όµως να υπολείπεται σε ποιότητα. Από την γνωστή σε
όλους Sankyo, Japan µε αποκλειστικά παγκόσµια διάθεση απο την SUPCO.
Aντικαθιστά τα πάντα χωρίς προσαρµογές.

Xñïíïäéáêüðôåò áðïøýîåùò êëéìáôéóôéêþí Ranco, 220V

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ RANCO Αποψύξεως κλιµατιστικών µονάδων Ε15-2509 στα  220V

O ιδανικότερος τρόπος αποψύξεως στα κλιµατιστικά µε µηχανικό τρόπο. Φοβερά
διαδεδοµένος πρίν την έξαρση των ηλεκτρονικών πλακετών αλλά και τώρα κυρίως σε
µεγάλες µονάδες κλιµατισµού ή παγοµηχανές. Ρύθµιση αποψύξεως ανά 30, 45 ή 90 λεπτά
µε χρόνο ασφάλειας 10 λεπτά και ρυθµιζόµενη θερµοκρασία τερµατισµού απόψυξης απο
13-210 C

24.06.005
24.06.008

Xñïíïäéáêüðôåò ðñßæáò ìå åâäïìáäéáßï ðñüãñáììá

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ST070 mini, εβδοµαδιαίος STAG
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ST077 εβδοµαδιαίος STAG

Xρονοδιακόπτες πρίζας ιδανικοί γιά άπειρες εφαρµογές µε
εβδοµαδιαία προρυθµισµένα προγράµµατα, γιά 1, 2 ή
περισσότερες εκκινήσεις  - παύσεις ηµερησίως.

Xñïíïäéáêüðôåò ïéêéáêþí & åðáããåëìáôéêþí âáñÝùò ôýðïõ Supco ÁìåñéêÞò 
óå 110 & 220V

∆ιατίθενται και χρονοδιακόπτες ηλεκτρονικοί µε απίστευτες δυνατότητες εφαρµογών που µπορείτε να δείτε σε
άλλο σηµείο του καταλόγου (ηλεκτρονικοί ελεγκτές Smart)
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Τα ρελέ τάσης χρησιµοποιούνται σε µονάδες ψύξης και κλιµατισµού µεγαλύτερες του 1/2 ΗΡ. Αποτελούνται
απο ένα πηνίο τα άκρα του οποίου συνδέονται παράληλα προς την βοηθητική περιέλιξη,έτσι η τάση που
επικρατεί στην βοηθητική επικρατεί και στα άκρα του πηνίου του ρελέ. Οι επαφές του ρελέ τάσης είναι
κανονικά κλειστές αντίθετα µε τις επαφές του ρελέ έντασης. Το γεγονός αυτό είναι πολύ µεγάλο πλεονέκτηµα
των ρελέ τάσης γιατί το υψηλής τίµης ρεύµα εκκίνησης βρίσκει ελεύθερη δίοδο προς την βοηθητική
περιέλιξη χωρίς να δηµιουργεί σπινθήρα (ΑΡΚ) που θερµαίνει και καταστρέφει τις επαφές. Οσο αυξάνονται
οι στροφές στον κινητήρα τόσο αυξάνεται και η παραγόµενη αντιηλεκτρεργετική δύναµη στη περιέλιξη
εκκίνησης. Οταν ο κινητήρας πάρει το 85% των στροφών του περίπου. Τότε η τάση στα άκρα της βοηθητικής
και στο πηνίο του ρελέ, (σαν παράλληλα κυκλώµατα) είναι περίπου 2.5 φορές µεγαλύτερη απο την 
τάση του δικτύου και αναπτύσει µαγνητικό πεδίο ικανό να έλξει τον διακόπτη των επαφών λειτουργίας. Το
ρελέ τάσης παραµένει οπλισµένο και µε την βοηθητική εκτός όση ώρα λειτουργεί ο κινητήρας χωρίς διακοπή
λόγω του επαγωγικού ρεύµατος που δηµιουργείται στην βοηθητική περιέλιξη και στο πηνίο του ρελέ. Οταν
σταµατήσει ο κινητήρας οι επαφές έρχονται πάλι στην κλειστή θέση έτοιµες για µια νέα εκκίνηση. Αν καεί το
πηνίο του ρελέ τάσης, και τότε ο κινητήρας θα εκκινήσει, αλλά η βοηθητική περιέλιξη και ο πυκνωτής
εκκίνησης θα παραµείνουν στο κύκλωµα και µετά την εκκίνηση, µε αποτέλεσµα την καταστροφή του
πυκνωτή εκκίνησης ή και ακόµα της ίδιας της βοηθητικής περιέλιξης του κινητήρα.

Αντικαθιστά επακριβώς όλα τα ρελέ τάσεως για κοµπρεσσέρ από 110 έως 270 VAC. Μονοφασικά έως και 5 ίππους.
Με τα µοναδικά του χαρακτηριστικά αντικαθιστούν χιλιάδες εργοστασιακά µοντέλα χωρίς να χρειάζεται να
τοποθετηθούν σε ειδική θέση και µε µία βάση που ταιριάζει για όλα.

ÑÅËÅ ÔÁÓÅÙÓ SUPR åùò 5hp SUPCO ÁìåñéêÞòΚωδ.: 14.01.010

Ρελέ Τάσεως µε δυνατότητα ρύθµισης του επιθυµητού βολτάζ. APR5 SUPCO. Ένα µοναδικό ρελέ επιτρέπει την
αντικατάσταση χιλιάδων ρελέ τάσεως οποιουδήποτε βολτάζ.  Από 130 έως 370. Αντικαθιστά ρελέ µε 5 επαφές ή και
µε 3 επαφές. Το πατενταρισµένο ηλεκτρονικό του κύκλωµα παρέχει επίσης επιπλέον προστασία του
κινητήρα.Ιδανικό για χρήση σε περιοχές που η τάση του ρεύµατος δεν είναι σταθερή και οι µηχανές δουλεύουν
συνήθως µε χαµηλότερο βολτάζ απο το συνηθισµένο.

ÑÅËÅ ÔÁÓÅÙÓ APR5 USA ìå ÑÕÈÌ.ÔÁÓÇ SUPCOΚωδ.: 14.01.021

Τύπος: 3ΑΡΡ3-Α5C2
Volts : 208 / 230
Γιά ιποδυνάµεις από: 1/2, 3/4, και 1hp
Tάση Έλξεως: 278 - 360
Τάση ∆ιακοπής: 35 - 77

ÑÅËÅ ÔÁÓÅÙÓ GENERAL ELECTRIC usaΚωδ.: 14.01.001

Ίδια χαρακτηριστικά µε
τον General electric και
για ιπποδυνάµεις έως και
1hp. Υποδεέστερος
ποιοτικά αλλά 
µε καλή
διαγωγή απο
την στιγµή
που θα τον
επιλέξετε.

ÑÅËÅ ÔÁÓÅÙÓ A3C2  CASTALIAΚωδ.: 14.01.004

MADE IN TAIWAN
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Τα ρελέ έντασης χρησιµοποιούνται σε µικρές µονάδες µέχρι και 3/4 του ΗΡ. Αποτελούνται απο ένα πηνίο του
οποίου τα άκρα συνδέονται εν σειρά στην κυρία περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα, έτσι ολόκληρη η ένταση
τροφοδότησης της κύριας περιέλιξης περνάει µέσα απο το πηνίο του ρελέ, άρα το µαγνητικό πεδίο που
αναπτύσεται στο πηνίο του ρελέ είναι ανάλογο της έντασης που αναπτύσεται στην κυρία περιέλιξη. 
Οι επαφές των ρελέ έντασης είναι πάντα ανοικτές κλείνουν µόνο κατά την εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα για να
τροφοδοτήσουν την βοηθητική. Το κλείσιµο των επαφών επιτυνχάνεται απο το µαγνητικό πεδίο που αναπτύσεται στο
πηνίο του ρελέ κατά την εκκίνηση,για να ασκηθεί η ροπή στρέψης και η δύναµη της αδράνειας απο την ακινησία
στην οποία βρίσκεται. Η µεγάλη τιµή της έντασης εκκίνησης δηµιουργεί ισχυρό µαγνητικό πεδίο στο πηνίο του ρελέ
ικανό να έλξει τις επαφές του ρέλε και να συνδέσει στο κύκλωµα την περιέλιξη εκκίνησης. Με την αύξηση όµως των
στροφών λειτουργίας και αφού έχει νικηθή η αδράνεια αλλά και η πρώτη αντίσταση ροπής στρέψης πέφτει η ένταση
αλλά και η ικανότητα του µαγνητικού πεδίου του πηνίου το οποία δεν µπορεί να συγκρατήσει άλλο τις επαφές
κλειστές. Έτσι οι επαφές ανοίγουν και θέτουν εκτός την βοηθητική περιέλιξη. Το άνοιγµα των επαφών του ρελέ
γίνεται µε δύο τρόπους:
α) µε το βάρος των ίδιων των επαφών 
β) µε την βοήθεια ελατηρίου
Τα ρελέ της πρώτης κατηγορίας πρέπει να τοποθετούντα πάντα σε ορισµένη θέση που προβλέπεται απο τον
κατασκευαστή. Το άνω µέρος του ρελέ αυτού του είδους σηµειώνεται µε την λέξη “ΤΟΡ” ή “UP” ή έχει τόξο που
δείχνει πιο είναι το πάνω µέρος του ρελέ αυτού του τύπου.

ΡΕΛΕ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 1/8  "CH"
ΡΕΛΕ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 1/6  "CH"
ΡΕΛΕ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 1/5  "CH"
ΡΕΛΕ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 1/4  "CH"
ΡΕΛΕ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 1/3  "CH"
ΡΕΛΕ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 1/2  "CH"
ΡΕΛΕ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 1/2ΗΡ LUNITE
ΡΕΛΕ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 3/4ΗΡ LUNITE

ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.

14.02.040
14.02.041
14.02.042
14.02.043
14.02.044
14.02.045
14.02.010
14.02.011

Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία

Τα ηλεκτρονικά ρελέ αποτελούνται απο ένα διµεταλλικό έλασµα που υπο συγκεκριµένη θερµοκρασία
επιτρέπει στο ρεύµα να το διαπεράσει ή όχι ανοίγοντας κατά αυτόν τον τρόπο ή κλείνοντας την επαφή
του βοηθητικού τυλίγµατος.

Ένα ρελέ για όλους τους κλειστούς συµπιεστές από 1/12 έως 1/2 ίππο.
Αντικαθιστά όλα τα γνωστά ρελέ. Πανεύκολη τοποθέτηση µέσα ή έξω
από το κουτί των ηλεκτρικών. Συνδυάζεται µε ή χωρίς πυκνωτή
εκκινήσεως.

ÑÅËÅ ÇËÅÊ/ÊÁ ICG-220 ÊÁËÙÄÉÏ SUPCO 220V

ÑÅËÅ ÇËÅÊ/ÊÁ ICG-1 ÊÁËÙÄÉÏ ãéÜ 110V SupcoΚωδ.: 14.04.014

Ένα ρελέ για όλους τους κλειστούς συµπιεστές από 1/12 έως 1/2 ίππο.
Αντικαθιστά όλα τα γνωστά ρελέ. Πανεύκολη τοποθέτηση µέσα ή έξω
από το κουτί των ηλεκτρικών. Συνδυάζεται µε ή χωρίς πυκνωτή
εκκινήσεως.

ÑÅËÅ ÇËÅÊ/ÊÁ ÑÏ230 (1/8-1/2HP)SUPCO 220VΚωδ.: 14.04.013

Ένα ρελέ για όλους τους κλειστούς συµπιεστές από 1/12 έως 1/2 ίππο.
Αντικαθιστά όλα τα γνωστά ρελέ. Πανεύκολη τοποθέτηση µέσα ή έξω από το
κουτί των ηλεκτρικών. Συνδυάζεται µε ή χωρίς πυκνωτή εκκινήσεως. Ιδανικό γιά
αλλαγή σε συµπιεστές µικρού τύπου π.χ. Σε ψυγειοκαταψύκτες µε 2 µοτέρ.

ÑÅËÅ ÇËÅÊ/ÊÁ ÑÏÍ2Á (1/12-1/2) SUPCO 220VΚωδ.: 14.04.020

ÑÅËÅ ÇËÅÊ/ÊÁ ÑÏ115 (1/12-1/2HP)110V SUPCΚωδ.: 14.04.021

Κωδ.: 14.04.012

MADE IN USA

MADE IN USA

MADE IN USA
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Τα ρελέ-θερµικά της σειράς RO & PRO συνδυάζονται  µε εσωτερικό θερµικό.
Αντικαθιστούν όλα τα απλά ρελέ και θερµικά όλων των κλειστών συµπιεστών από 1/12 έως 1/3 HP, 115 & 220 Vοlt. 
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό και µε πυκνωτή εκκινήσεως.

Τα ρελέ-θερµικά-πυκνωτές της σειράς RCO συνδυάζουν ρελέ,θερµικό & πυκνωτή....
Αντικαθιστούν όλα τα απλά ρελέ, θερµικά & πυκνωτές όλων των κλειστών συµπιεστών από 1/12 έως 1/3 HP, 115 &
220 Vοlt. Με δυνατότητα να αλλάξουν ακαριαίως όλο το πακέτο των ηλεκτρικών ενός συµπιεστού και ταυτόχρονα να
πολαπλασιάσουν την δύναµη εκκίνησής του προσθέτοντας µια νέα πνοή ζωής σε παλιά ψυγεία, καταψύκτες και
συντηρητές, ψύκτες νερού κ.τ.λ. Αυτό το «όλα-σε-ένα» σύστηµα αντικαθιστά και τα 3 ηλεκτρικά εξαρτήµατα σε όλα τα
συστήµατα που χρησιµοποιούν τριχοειδές ως µέσο εκτόνωσης. Προσυνδεδεµένο
εγκαθίσταται πανεύκολα απλώς ενώνοντας τα 3 του καλώδια στην µπόρνα. 
Συνδυασµός ρελέ εκκινήσεως, θερµικό & πυκνωτής για ευκολία στην
συντήρηση, σε χαµηλές τιµές από τον αντιπρόσωπο της µεγαλύτερης
εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών ανταλ/κών της Αµερικής.

Τα ρελέ-πυκνωτές της σειράς RSC συνδυάζουν ρελέ, πυκνωτή σε συνδυασµό µε booster
Ένας συνδυασµός ρελέ και πυκνωτή εκκινήσεως για όλους τους συµπιεστές από
1/12 έως 1/2 ίππο για εφαρµογές οικιακών ψυγείων, επαγγελµατικών αλλά και
καταψυκτών.Συνδυασµός ρελέ εκκίνησης & πυκνωτή συνδεδεµένα µεταξύ τους για
γρήγορη και απλή σύνδεση µε τον συµπιεστή. Αντικαθιστά όλα τα κοινά ρελέ και
παρέχει επιπλέον δυνατότητα εκκίνησης για συστήµατα µε δυσκολία στην εκκίνηση ή
αδυναµία ισορροπίας των πιέσεων. Προλαβαίνει προβλήµατα εκκίνησης από χαµηλή
τάση και είναι ιδανικά για εφαρµογή ακόµα και προληπτικά σε περιοχές µε χαµηλή
τάση ή προβλήµατα σταθερότητας στην ρευµατοδότηση.

Αντικαθιστούν επακριβώς όλα τα συνδυασµένα ρελέ και θερµικά όλων των
κλειστών συµπιεστών από 1/12 έως 1/3 HP,  115 & 220 Vοlt της εταιρείας
danfoss.Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό και µε πυκνωτή
εκκινήσεως αλλά & µε την ίδια ακριβώς συνδεσµολογία των πρωτοτύπων.

ΡΕΛΕ-ΘΕΡΜΙΚΑ RO-82 (1/12-1/8HP) SUPCO220V
ΡΕΛΕ-ΘΕΡΜΙΚΑ RO-62 (1/6-1/5HP) SUPCO 220V
ΡΕΛΕ-ΘΕΡΜΙΚΑ RO-42 (1/4-1/3HP) SUPCO 220V
ΡΕΛΕ-ΘΕΡΜΙΚΑ RO-22 (2/3-1/2HP) SUPCO 220V
ΡΕΛΕ-ΘΕΡΜΙΚΑ RO-81 (1/12-1/5HP) SUPCO 110
ΡΕΛΕ-ΘΕΡΜΙΚΑ RO-41 (1/4-1/3HP) SUPCO 110V

ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.

14.05.005
14.05.002
14.05.003
14.05.004
14.05.001
14.05.000

Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία

ΡΕΛΕ-ΘΕΡ.ΠΥΚ. 3n1 RCO820 220V (1/12-1/8ΗΡ)
ΡΕΛΕ-ΘΕΡ.ΠΥΚ. 3n1 RCO620 220V (1/6-1/5ΗΡ)
ΡΕΛΕ-ΘΕΡ.ΠΥΚ. 3n1 RCO420 220V (1/4-1/3ΗΡ)
ΡΕΛΕ-ΘΕΡ.ΠΥΚ. 3n1 RCO220 220V (1/2HP) SUP
ΡΕΛΕ-ΘΕΡ.ΠΥΚ. 3n1 RCO810 110V (1/12-1/5Η)
ΡΕΛΕ-ΘΕΡ.ΠΥΚ. 3n1 RCO410 110V (1/4-1/3ΗΡ)

ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.

14.05.039
14.05.040
14.05.041
14.05.042
14.05.055
14.05.056

ΡΕΛΕ-ΘΕΡΜΙΚΑ PROD20 GEN.γιά DANFOSS 220v
ΡΕΛΕ-ΘΕΡΜΙΚΑ RPOD10 GEN.γιά DANFOSS 110v

ανα τµχ.
ανα τµχ.

14.05.013
14.05.014

ΡΕΛΕ-ΠΥΚΝΩΤΗΣ RSC20(1/12-1/2HP)SUPCO220
ΡΕΛΕ-ΠΥΚΝΩΤΗΣ RSC10(1/12-1/2HP)SUPCO110

ανά τµχ.
ανά τµχ.

14.05.030
14.05.029

MADE IN USA

MADE IN USA

MADE IN USA

MADE IN USA
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Xρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις που ενώ οι συµπιεστές δεν δείχνουν καµένοι παρα ταύτα δεν ξεκινούν κάνοντας αυτό
που ονοµάζουµε µούγκρισµα και τραβώντας πολλά Αmps καταλήγουν να κόβουν από θερµικό προστασίας.
Προσθέτοντας ένα Booster,κατευθείαν στον πυκνωτή λειτουργίας,πολλαπλασιάζουµε στην ουσία την δυνατότητα
εκκίνησης του συµπιεστού ανάλογα και επιτυγχάνουµε την οµαλή εκκινησή του ακόµα και σε περιπτώσεις κολλήµατος ή
πολύ συχνά και σαν προστασία σε περιοχές που εµφανίζονται ανωµαλίες τάσης (συνέπεια αύξηση Αmps και
καταστροφή).

Το ιδανικό εργαλέιο, βοήθηµα για τον συµπιεστή.
Αυξάνει τη δυνατότητα εκκίνησης του κινητήρα από 250 έως 690 %. Ιδανικό για µονάδες κλιµατισµού, οικιακές αλλά και
επαγγελµατικές εφαρµογές. Για όλα τα συστήµατα µε σύνδεση PSC από 4.000 έως 120.000 BTU (1/2 έως 10 ίππους). Από 120
έως 288 VAC. Ιδανικά για χρήση σε συστήµατα που δουλεύουν σε περιοχές µε προβλήµατα πτώσης τάσεως.

SPP Συνίσταται γιά συµπιεστές 1/3 έως 2 hp 170V - 277V
SPP5 Συνίσταται γιά συµπιεστές 1/2 έως 3 hp 170V - 277V
SPP6 Συνίσταται γιά συµπιεστές 1hp έως 4 hp  170V - 277V
SPP8E Συνίσταται γιά συµπιεστές 1hp έως 5 hp  170V - 277V

Βooster (Bεβιασµένη εκκίνηση συµπιεστών) Supco USA

ΒΟΟSTER-ΠΥΚΝΩΤΗΣ SPP, έως 250%, SUPCO
ΒΟΟSTER-ΠΥΚΝΩΤΗΣ SPP5, έως 300%, SUPCO
ΒΟΟSTER-ΠΥΚΝΩΤΗΣ SPP6, έως 500%, SUPCO
BOOSTER SPP8E elite 1-5hp, έως 750%, SUPCO

ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.

14.05.028
14.05.022
14.05.023
14.05.100

Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία

ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ GH15BN3-10 GHISALBA  4KW
ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ GH15CN3-10 GHISALBA 5.5KW
ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ GH15DN3-10 GHISALBA 7.5KW
ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ GH15ET3-00 GHISALBA  11KW
ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ GH15FT3-00 GHISALBA  15KW
ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ GH15HT3-ΟΟ GHISALBA

ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ GH15TII
ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ GH15T10 GH

ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.

ανα τµχ.
ανα τµχ.

14.03.026
14.03.027
14.03.028
14.03.029
14.03.030
14.03.040

14.03.033
14.03.034

ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ GHMC.3.10 GHISALBA 4KW ΜΙΝΙ ανα τµχ.14.03.041

Η Ghisalba είναι µιά απο τις πιό ποιοτικές βιοµηχανίες ρελέ ισχύος (ράγας ή µή) στην διεθνή αγορά. Σχεδιάζει &
κατασκευάζει την µεγαλύτερη γκάµα 3πολικών & 4πολικών ρελέ σε compact διαστάσεις.
Τα ρελέ ισχύος της σειράς GH15 απο 4 kW (9A/4kw AC3-30A AC1) έως και 45 kW (90A/45kW AC3 - 125A AC1) χρησιµοποιούν
µόνο 3 διαστάσεις: 45mm - 60 mm - 80 mm(πλάτος).Η τοποθέτηση των ρελέ έως και 30kW µπορεί να γίνει είτε σε  35mm DIN
ράγα ή βιδωτά σε πάνελ. Οι διαστάσεις τους και οι ενώσεις είναι σύµφωνες µε όλα τα διεθνή πρότυπα. Το µέγεθος 1 είναι
εφοδιασµένο µε επαφές τριφασικές γιά ενώσεις πάνω ή κάτω. Τα πηνία έχουν διπλή συχνότητα και ένα τεράστιο εύρος τάσεως.
Όλη η σειρά GH15 µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα ίδια αξεσουάρ, κουµπωτά (χωρίς εργαλεία). Οι εξωτερικές επαφές µπορούν
να χρησιµοποιηθούν απο το εµπρός ή απο πίσω. Έως και 10 επαφές µπορούν να προστεθούν στην βασική έκδοση.

Tα ρελέ της σειράς GHM "mini" αποτελούν την καλύτερη λύση σε εφαρµογές έως
και 4 kW AC-3 σε AC & DC όπου ο χώρος είναι πρόβληµα. Οι µικρές τους
διαστάσεις 45 x 57.5 x 49 mm τοποθετούν την σειρά GHM ανάµεσα στις πιό
δηµοφιλής της αγοράς. Ο πολύ µεγάλος χρόνος ζωής τους (900,000 ανοίγµατα)
συγκρίνεται µε αυτήν της µεγάλης σειράς και τα καθιστούν αναντικατάστατα.

109
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Tα θερµικά προστασίας των συµπιεστών αποτελούνται απο ένα δισκίο που ενεργοποιούµενο απο τη θερµοκρασία
ανοίγει & κλείνει την επαφή του. Όταν παράγεται υπερβολική θέρµανση απο τον συµπιεστή το δισκίο αυτοµάτως ανοίγει
την επαφή και διακόπτει την παροχή ρεύµατος προστατεύοντας τον συµπιεστή απο βλάβη ή κάψιµο. Τεράστια ποικιλία
θερµικών διατίθεται για συµπιεστές απο 1/10hp έως 2.5hp
Τρόπος µέτρησης απαιτούµενου αµπεράζ στο ρόττορα
Για να αποφασίσετε το αµπεράζ του συµπιεστού ώστε να διαλέξετε θερµικό, χρησιµοποιήστε τη παρακάτω διαδικασία:
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύµατος
2. Παρακάµψετε το ελλατωµατικό θερµικό µε γέφυρα
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το βοηθητικό τύλιγµα του συµπιεστού
4. Τοποθετήστε την αµπεροτσιµπίδα στο καλώδιο που πηγαίνει στη κοινή ή στο κύριο τύλιγµα του συµπιεστού
5. Ενώστε τη συσκευή στην παροχή του ρεύµατος και διαβάστε την ένδειξη της αµπεροτσιµπίδας
6. Εάν η συσκευή δεν χρησιµοποιεί πυκνωτή εκκινήσεως, προσθέστε το µισό της ένδειξης σε Amper για να αποκτήσετε το απαιτούµενο

αµπεράζ του κολληµένου ρόττορα. Π.χ. Αν η ένδειξη είναι 21 Amps, προσθέστε 1/3 (+ 7) = 28 Amper στο ρόττορα.
7. Εάν η συσκευή χρησιµοποιεί πυκνωτή εκκινήσεως προσθέστε µόνο 10% της ένδειξης σε Amper. Π.χ Αν η ένδειξη είναι 21 Amps,

προσθέτουµε 10% (+2,1) = 23,1 Amper στο ρόττορα
8.    Αντικαταστήστε το ελλατωµατικό θερµικό και αποκαταστήσετε το καλώδιο που προηγουµένως βγάλατε από το βοηθητικό τύλιγµα. 
Προσοχή: Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να γίνεται µόνο σε περιπτώσεις που το τύλιγµα του συµπιεστού βρίσκεται σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 1/12ΗΡ OV32 SUPCO, USA
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 1/8ΗΡ OV36 SUPCO, USA
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 1/6ΗΡ OV38 SUPCO, USA
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 1/5ΗΡ OV40 SUPCO, USA
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 1/4ΗΡ OV44 SUPCO, USA
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 1/2ΗΡ OV50 SUPCO, USA
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 3/8ΗΡ LUNITE
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 1/2ΗΡ LUNITE
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 3/4ΗΡ LUNITE
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 1ΗΡ LUNITE
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ.1 1/2ΗΡ LUNITE
ΘΕΡΜΙΚΑ AIR COND. 5512/13/15 LUNITE
ΘΕΡΜΙΚΑ AIR COND. 5518/19 LUNITE
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 1/8, ΚΙΝΑΣ
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 1/6, ΚΙΝΑΣ
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 1/5, ΚΙΝΑΣ
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 1/4, ΚΙΝΑΣ
ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΙΚ. 1/3, ΚΙΝΑΣ

ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.

15.01.018
15.01.020
15.01.024
15.01.025
15.01.026
15.01.030
15.01.006
15.01.007
15.01.008
15.01.009
15.01.010
15.02.010
15.02.011
15.01.040
15.01.041
15.01.042
15.01.043
15.01.044

Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία

Tα θερµικά προστασίας ράγας RTD Ghisalba χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα ρελέ για να προφυλάτουν τις συσκευές
ενάντια σε υπερφορτώσεις ή σε απώλειες φάσεων. ∆ιατίθενται γιά απλή & βαριά χρήση, για εφαρµογή µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε
τα αντίστοιχα ρελέ µέσω ειδικών υποδοχών. Παρέχονται µε διακόπτη σταµατήµατος / επαναφοράς και test επίσης.

ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΑΓΑΣ  2.7-4Α GHISALBA
ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΑΓΑΣ  4-6Α GHISALBA RTD 23Ε
ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΑΓΑΣ  6-9Α GHISALBA
ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΑΓΑΣ  8-11Α GHISALBA RTD 23Ε
ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 10-14Α GHISALBA
ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 13-18Α GHISALBA
ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 28-42Α GHISALBA

ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.
ανα τµχ.

15.03.015
15.03.017
15.03.016
15.03.018
15.03.019
15.03.026
15.03.025

ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ COPELAND ΜΙΚΡΟ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ COPELAND ΜΕΓΑΛΟ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SCROLL ZF
ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SCROLL ZR

15.05.000
15.05.002
15.05.014
15.05.015

Αυτοµατισµοί προστασίας συµπιεστών Copeland

15.05.000
15.05.002

15.05.014
15.05.015
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Xρονικά καθυστερήσεως οn make (σε κάθε ξεκίνηµα) ή on brake(σε όλα τα υπόλοιπα ξεκινήµατα
εκτός από το πρώτο) αρίστης κατασκευής, αµερικανικής προέλευσης σε χαµηλές τιµές για
εφαρµογές από 12v έως 220v.

Με την ύπαρξη ρεύµατος ενεργοποιείται άµµεσα το χρονικό & µε την ολοκλήρωση του επιλεγµένου χρόνου
καθυστέρησης το πηνίο ενεργοποιείται. Γιά χειροκίνητη επαναφορά κλείστε τον θερµοστάτη ή την κεντρική παροχή.

Στιβαρό, µικρών διαστάσεων & εύκολο στην
εγκατάσταση
Έυρος καθυστέρησης (Ρυθµιζόµενη): 6 sec. to 8 min.
Aµµεσος χρονοδιακόπτης:  70 milliseconds
Tάση εισόδου:  19 έως  288 VAC, 50/60Hz

Mέγιστο φορτίο: 1 amp. 10 amp. inrush
Θερµοκρασία λειτουργίας:  -18°C έως  +71°C
∆ιαστάσεις: 5.08 cm x 5.08 cm, 1.9 cm
Tρόπος εγκατάστασης: µε µιά µονή τρύπα στο κέντρο

×ÑÏÍÉÊÏ ÊÁÈ/ÓÇÓ TD-69"DEL ÏÍ MAKE"SUPCOΚωδ.: 24.03.100

Με την ύπαρξη ρεύµατος δεν ενεργοποιείται το χρονικό παρά µόνο εάν υπάρξει διακοπή για κάποιο λόγο τότε
µόνον ενεργοποιείται και µε την ολοκλήρωση του επιλεγµένου χρόνου καθυστέρησης το πηνίο ενεργοποιείται. Γιά
χειροκίνητη επαναφορά κλείστε τον θερµοστάτη ή την κεντρική παροχή.

Στιβαρό, µικρών διαστάσεων & εύκολο στην
εγκατάσταση
Έυρος καθυστέρησης (Ρυθµιζόµενη): 6 sec. to 8 min.
Aµµεσος χρονοδιακόπτης:  70 milliseconds
Tάση εισόδου:  19 έως  288 VAC, 50/60Hz

Mέγιστο φορτίο: 1 amp. 10 amp. inrush
Θερµοκρασία λειτουργίας: -18°C έως  +71°C
∆ιαστάσεις: 5.08 cm x 5.08 cm, 1.9 cm
Tρόπος εγκατάστασης: µε µιά µονή τρύπα στο κέντρο

×ÑÏÍÉÊÏ ÊÁÈ/ÓÇÓ TD-73"DEL ÏÍ BREAK"SUPCΚωδ.: 24.03.105

Γιά συστήµατα 220v. Ιδανικός συνδυασµός ρελέ & χρονικού καθυστερήσεως για µηχανήµατα που δεν είναι
εφοδιασµένα µε ένα απο τα δύο. Τό  TDC22 είναι ένα εξαιρετικό πρόσθετο γιά µεγάλες µονάδες. Το χρονικό
προλαβαίνει τα δυσάρεστα ξαφνικά ξεκινήµατα/ σταµατήµατα που προκαλούνται απο κακή χρήση του θερµοστάτη
ή διακοπές ρεύµατος, και το πιό σηµαντικό, το ρελέ απορροφά το φορτίο του συµπιεστού απο το κύκλωµα του
θερµοστάτη, προστατευοντάς τον.

Χαρακτηριστικά
• Ρυθµιζόµενο χρονικό καθυστέρησης... on break 

(όταν υπάρξει πρώτα διακοπή)
• Πηνίο ρελέ. Ίδιο όπως του φορτίου

• Ρελέ στα 30 Amps, 230 VAC
• Ενωση µε ακροδέκτες
• Eνισχυµένο κύκλωµα, ηλεκτρονικό

×ÑÏÍÉÊÏ ÊÁÈ/ÓÇÓ,ÑÅËÅ TDC-22 COMB. SUPCOΚωδ.: 24.03.150

Αντιστάσεις για όλες τις χρήσεις και εφαρµογές. Αντιστάσεις για
αποχέτευση σε στοιχεία επαγγελµατικών θαλάµων και ψυγείων, από
σιλικόνη ή blentage, αντιστάσεις κορδόνι για περιµετρικά των
πορτών των θαλάµων για αποφυγή δηµιουργίας πάγου, αντιστάσεις
φουρκέτα για εξατµιστές σε προκαθορισµένες από εσάς διαστάσεις ή
και για την σκάφη των συµπυκνωµάτων, αντιστάσεις αυτοκόλλητες
για οικιακά ψυγεία αλλά και γυάλινες ή µεταλλικές για αµερικάνικα
ψυγεία σε 110, 220V... αντιστάσεις φυσιγγίου για 12, 24, 110, 220V,
αντιστάσεις για κανάλια κλιµατιστικών, και πολλές άλλες...
επικοινωνήστε µε την εταιρεία µας για περισσότερες πληροφορίες
και τεχνικά χαρακτηριστικά.

19.01.001
19.01.002
19.01.003
19.01.004
19.01.005
19.01.006
19.01.007
19.01.020
19.01.021
19.01.022

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΠΡΗ, 5 m/ 160W
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, EASY HEAT, 4 m/ 92W
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, EASY HEAT, 6 m/138W USA
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, EASY HEAT, 6 m/ 60W, 220V «ΚRΗΤ»
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΡ∆. CSC1,    3 m/ 120W, 220V ΣΙΛΙΚΟΝΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΡ∆. CSC1,   1,5 m/ 60W, 220V ΣΙΛΙΚΟΝΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΡ∆. CSC2-60,   6 m/ 240W, 230V ΣΙΛΙΚΟΝΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΡ∆. KRH1,   5 m/ 120W, 220V BLENTAGE
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΡ∆. KRH,   3 m/ 120W, 220V BLENTAGE
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΡ∆. KRH,   5 m/ 120W, 220V BLENTAGE

Κωδικός Περιγραφή

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
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HH ËË ÅÅÊÊ ÔÔÑÑ ÉÉÊÊ ÁÁ   ÅÅÎÎ ÁÁ ÑÑ ÔÔÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÁÁ
ÅÅÊÊ ÊÊ ÉÉÍÍ ÇÇÇ ÓÓÇÇ ÓÓ  &&   ÐÐ ÑÑ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÓÓÉÉÁÁ ÓÓ

Κλίξον θερµοκρασίας για εφαρµογές σε οικιακά ψυγεία (σταµάτηµα αντιστάσεων ή εναρξη
εσωτ.ανεµιστήρα, αλλά και για εφαρµογές κλιµατισµού σε τεράστια ποικιλία θερµοκρασιών,
ρυθµιζόµενα ή σταθερά, σε φοβερές τιµές και αµερικάνικη ποιότητα.

Κlixon θερµοκρασίας για οικιακά ψυγεία No-frost

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON ML-45  (ΟΡΕΝ 45F) SUPCO

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON ML-50  (ΟΡΕΝ 50F) SUPCO

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON ML-55  (ΟΡΕΝ 55F) SUPCO

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON ML-60  (ΟΡΕΝ 60F)  SUPCO

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON ML-70  (ΟΡΕΝ 70F) SUPCO

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON ML-80  (ΟΡΕΝ 80F) SUPCO

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON ML-90  (ΟΡΕΝ 90F) SUPCO

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON SLT-45  (ΟΡΕΝ 45F)  SUPCO

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON SLT-50  (ΟΡΕΝ 50F)  SUPCO

ΘΕΡΜ.CLIXON SL5022 (icemaker) OPEN26F, SUP

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON SL2205 (βαση) OPEN50F, SUPC

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON ΡΥΘΜ/ΝΑ ΑΤ-012 OOR SUPCO

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON ΡΥΘΜ/ΝΑ ΑΤ-013 OOR SUPCO

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON ΡΥΘΜ/ΝΑ ΑΤ-021 COR SUPCO

ΘΕΡΜΙΚΑ CLIXON ΡΥΘΜ/ΝΑ ΑΤ-022 COR SUPCO

200F

200F

200F

200F

200F

500F

550F

180F

400F

100F

135 έως 175 0F

175 έως 215 0F

90 έως 130 0F

140 έως 180 0F

450F

500F

550F

600F

700F

800F

900F

450F

500F

260F

500F

250F

300F

350F

400F

500F

300F

350F

220F

100F

160F

15.04.047

15.04.048

15.04.050

15.04.051

15.04.055

15.04.057

15.04.058

15.04.039

15.04.040

15.04.088

15.04.085

15.04.060

15.04.061

15.04.067

15.04.068

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαφορικό Ανοίγω Κλείνω

Aνοίγει όταν ανεβαίνει

Ανοίγει όταν ανεβαίνει

Κλείνει  όταν ανεβαίνει

Κλείνει  όταν ανεβαίνει
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HH ËË ÅÅÊÊ ÔÔÑÑ ÉÉÊÊ ÁÁ   ÅÅÎÎ ÁÁ ÑÑ ÔÔÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÁÁ
ÅÅÊÊ ÊÊ ÉÉÍÍ ÇÇÇ ÓÓÇÇ ÓÓ  &&   ÐÐ ÑÑ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÓÓÉÉÁÁ ÓÓ

Eιναι άπειρες οι φορές πού ανωµαλίες του ρεύµατος οδηγούν σε κάψιµο των συµπιεστών και
δηµιουργούν τριβές µεταξύ τεχνικών και πελατών, εξαιτίας του υψηλού κοστούς επισκευής τους.
∆ιαδεδοµένη επίσης είναι και η καταστροφή τριφασικών συµπιεστών από ανωµαλία φάσεως παρά

την ύπαρξη επιτηρητή τάσεως. Η SUPCO µε την τεράστια εµπειρία της στον τοµέα προστασίας των κοµπρεσέρ καλύπτει
αυτό το κενό µε το PIP230 στα µονοφασικά έως και 20Α και µε την σειρά TPMP στίς τριφασικές εφαρµογές, µε πολύ
µικρό κόστος και τεράστια ευκολία στην εγκατάσταση. 

Παρέχει πλήρη προστασία σε ψυγεία,καταψύκτες,συντηρητές κλπ. από καταστροφή εξαιτίας χαµηλής τάσης
λειτουργίας του δικτύου(άρα υπερβολικά υψηλού αµπεράζ κατά την εκκίνηση). Παρέχει επίσης τον
απαιτούµενο χρόνο γιά προστασία του συµπιεστού κατά τη διάρκεια συνεχών διακοπών & επαναφορών του
ρεύµατος. Ο συµπιεστής δεν θα επανεκινήσει έως ότου η σωστή τάση επανεπιτευχθεί. 
• Κατά την σωστή λειτουργία το λαµπάκι ανάβει πράσινο ενώ ανάβει κόκκινο όταν καθυστερεί.
• Η µέτρηση της καθυστέρησης ξεκινά πάντα αυτόµατα µετά την απώλεια του ρεύµατος.
• Προστατεύει απο καταστροφή του συµπιεστού κατά την διάρκεια εντόνων διακοπών του ρεύµατος που
προέρχονται συνήθως απο την ∆ΕΗ, µετά απο ή κατά την διάρκεια καιρικών φαινοµένων ή επισκευών /
βλαβών κτλ.

ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÏÉÊÉÁÊÙÍ ÓÕÓÊ/ÙÍ ÑÉÑ230 SUPCOΚωδ.: 24.07.010

To TPMP0 αποσυνδέει τον συµπιεστή µόλις
ανιχνεύσει την απώλεια µιάς ή περισοτέρων
φάσεων. Το TPMP2 θα ενεργοποιήσει τον
συµπιεστή µόνο όταν και οι 3 φάσεις είναι
παρών.

ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ 3ÖÁÓÉÊÏÕ ÔÑÌÑ0 SUPCOΚωδ.: 24.07.050
To TPMP2 αποσυνδέει τον συµπιεστή µόλις
ανιχνεύσει την απώλεια µιάς ή περισοτέρων φάσεων
ή όταν υπάρχει αστάθεια στην τάση του ρεύµατος
µεταξύ 2 φάσεων και ξεπερνάει το 7%. Το TPMP2
θα ενεργοποιήσει τον συµπιεστή  µόνο όταν και οι 3
φάσεις είναι παρών και δεν υπάρχει αστάθεια
µεγαλύτερη του 7%.

ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ 3ÖÁÓÉÊÏÕ ÔÑÌÑ2 áðùë/óõ÷vSUPCOΚωδ.: 24.07.055

To TPMP4 αποσυνδέει τον συµπιεστή µόλις
ανιχνεύσει την απώλεια µιάς ή περισοτέρων φάσεων
ή όταν υπάρχει αστάθεια στην τάση του ρεύµατος
µεταξύ 2 φάσεων και ξεπερνάει το 7%.Το ίδιο
επίσης όταν η συχνότητα των φάσεων δεν είναι η
πρέπουσα.Το TPMP4 θα ενεργοποιήσει τον
συµπιεστή  µόνο όταν και οι 3 φάσεις είναι
παρών,δεν υπάρχει αστάθεια µεγαλύτερη του 7%
και η συχνότητά τους είναι σωστή.

ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ 3ÖÁÓÉÊÏÕ ÔÑÌÑ4 SUPCOΚωδ.: 24.07.051

To TPMP4Α αποσυνδέει τον συµπιεστή µόλις ανιχνεύσει
την απώλεια µιάς ή περισοτέρων φάσεων ή όταν υπάρχει
αστάθεια στην τάση του ρεύµατος µεταξύ 2 φάσεων µε
ρυθµιζόµενη τιµή. Το ίδιο επίσης όταν η συχνότητα των
φάσεων δεν είναι η πρέπουσα. Το TPMP4Α θα
ενεργοποιήσει τον συµπιεστή  µόνο όταν και οι 3 φάσεις
είναι παρών, δεν υπάρχει αστάθεια µεγαλύτερη της τιµής
που έχει προρυθµιστεί και η συχνότητά τους είναι σωστή.

ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ 3ÖÁÓÉÊÏÕ ÔÑÌÑ4Á SUPCOΚωδ.: 24.07.052

Προστασία συµπιεστών και ηλεκτρικών συσκευών από απότοµες
µεταβολές της τάσης του ρεύµατος ή από πτώσεις φάσεων στα τριφασικά

TPMP0

TPMP1

TPMP2

TPMP4

TPMP5

TPMP6

TPMP4A

TPMP5A

TPMP6A

Ναί 

Ναί 

Όχι

Ναί 

Ναί 

Ναί 

Ναί 

Ναί 

Ναί

Όχι

Όχι

Ναί

Ναί

Ναί

Ναί

Ναί

Ναί

Ναί

Όχι

Όχι

(Fixed 7%)

(Fixed 7%)

(Fixed 7%)

(Fixed 7%)

(Ρυθµιζόµενο)

(Ρυθµιζόµενο)

(Ρυθµιζόµενο)

ΜΟΝΤΕΛΟ
Ακατάλληλη συχνότητα

φάσεων
Απώλεια
φάσεως

Αστάθεια
φάσεως
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Οι πυκνωτές λειτουργίας συνδέονται παράλληλα µε τα άκρα των δυο περιελίξεων του ηλεκτροκινητήρα και παραµένουν
σε τάση σε όλον τον χρόνο λειτουργίας του συµπιεστού. Είναι τύπου ελαίου και τοποθετούνται στην εγκατάσταση για να
βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα. Οι πυκνωτές λειτουργίας είναι µικρότερης τιµής από
τους εκκίνησης του ίδιου ηλεκτροκινητήρα. Στους πυκνωτές λειτουργίας πρέπει να προσέχουµε τη συνδεσµολογία έτσι
ώστε το άκρο που είναι σηµαδεµένο µε µία παύλα (-) ή ένα τόξο (--) να συνδέεται πάντα στη γραµµή τροφοδοσίας του
ρεύµατος ή στην κύρια περιέλιξη και ποτέ στη βοηθητική. Μια αντίθετη σύνδεση µπορεί να δηµιουργήσει βραχυκύκλωµα
στον πυκνωτή ή ακόµα και την καταστροφή της βοηθητικής περιέλιξης του ηλεκτροκινητήρα. Η αντικατάσταση γίνεται
πάντα µε πυκνωτή των αυτών χαρακτηριστικών (τάση και χωρητικότητα).

ÐÐ ÕÕÊÊ ÍÍ ÙÙ ÔÔÅÅ ÓÓ  
ËË ÅÅ ÉÉÔÔÏÏ ÕÕÑÑ ÃÃ ÉÉÁÁ ÓÓ

ΧωρητικΧωρητικ όότηττητ α Πυκνωα Πυκνω ττών Λειτών Λειτ ουργίαςουργίας
Η τιµή για τη χωρητικότητα ενός πυκνωτή για κάποιον
ηλεκτροκινητήρα, βρίσκεται από τον παραπάνω τύπο για
δίκτυα µε συχνότητα λειτουργίας 50Ηz.

Oπου:
C = Η χωρητικότητα του πυκνωτή σε µF (Μικροφαράντ)
I  = H ένταση (εκκίνησης ή λειτουργιας) σε Α (Αµπέρ)
V = Η τάση τροφοδότησης του πυκνωτή σε V (Bόλτ)

C = 3180xI
V

x 1/4 ÃÉÁ ÐÕÊÍÙÔÅÓ
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ

Εάν πυκνωτής λειτουργίας είναι βραχυκυκλωµένος
ρίχνει την ασφάλεια της γραµµής. Ένας
βραχυκυκλωµένος πυκνωτής λειτουργίας είναι πολύ
ζεστός µετά την δοκιµή λειτουργίας. Όταν καεί ο
πυκνωτής λειτουργίας ο ηλεκτροκινητήρας δεν µπορεί
να αντιµετωπίσει το συνηθισµένο φορτίο και η
λειτουργία διακόπτεται απο το θερµικό προστασίας...
Για να δούµε εάν ένας πυκνωτής λειτουργίας είναι
καµµένος κάνουµε 2 αµπεροµετρήσεις, µιά µε τον
πυκνωτή συνδεµένο στην γραµµή και µιά χωρίς
αυτόν. Εάν και οι δυό αµπεροµετρήσεις έχουν το ίδιο
αποτέλεσµα τότε ο πυκνωτής λειτουργίας είναι εντάξει
και αποδίδει το έργο του κανονικά...

ΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσεις

Κωδικός
Ιταλίας

Κωδικός
ΚίναςΠεριγραφή

18.01.000
18.01.001
18.01.002
18.01.003
18.01.004

18.01.005
18.01.006
18.01.007
18.01.008
18.01.009
18.01.110
18.01.010
18.01.011
18.01.012
18.01.013
18.01.014
18.01.015
18.01.016
18.01.018
18.01.020
18.01.900
18.01.909
18.01.915

18.01.881
18.01.882
18.01.883

18.01.884
18.01.885
18.01.886
18.01.887
18.01.888
18.01.889

18.01.890

18.01.891

18.01.892
18.01.893
18.01.894
18.01.895
18.01.896
18.01.897
18.01.898
18.01.899

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 1µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 1,5µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 2µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 2.5µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 3.15µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 4µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 5µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 6µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 8µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 10µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 11µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 12.5µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 14µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 15µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 16µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 18µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 20µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 25µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 31.5µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 35µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 40µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 45µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 50µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ∆ΙΠΛΟΙ 1.5/25µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ∆ΙΠΛΟΙ 1.5/30µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ∆ΙΠΛΟΙ 6/40µF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Οι πυκνωτές εκκίνησης συνδέονται εν σειρά προς την περιέλιξη εκκίνησης και εποµένως βγαίνουν εκτός
λειτουργίας από τα ρελέ εκκίνησης µετά την εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα. Οι πυκνωτές εκκίνησης είναι
ηλεκτρολυτικού τύπου και δεν επιτρέπεται να παραµένουν υπό τάση πάνω από λίγα δευτερόλεπτα. Αν για
κάποιο λόγο ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής παραµείνει υπό τάση στο κύκλωµα είναι σίγουρο ότι θα καταστραφεί
(θα σκάσει). Όταν ένας πυκνωτής καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί µε άλλον ίδιων χαρακτηριστικών
(τάση και χωρητικότητα).

ÐÐ ÕÕÊÊ ÍÍ ÙÙ ÔÔÅÅ ÓÓ  
ÅÅ ÊÊ ÊÊ ÉÉÍÍ ÇÇ ÓÓÅÅ ÙÙ ÓÓ

Περιγραφή

Αντί ενός πυκνωτού 100µF µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε δύο των 50µF µε
παράλληλη σύνδεση. ∆ιότι αντίθετα µε ότι
συµβαίνει µε τις  ωµικές αντιστάσεις, η
σύνδεση εν σειρά µειώνει την ολική
χωρητικότητά τους. Αν ο πυκνωτής
εκκίνησης καεί ή καταστραφεί τότε ο
ηλεκτροκινητήρας του συµπιεστή ή δεν θα
εκκινεί ή θα δυσκολεύεται πολύ να
εκκινήσει....

ΧωρητικΧωρητικ όότηττητ α Πυκνωα Πυκνω ττών Εκκινήσεωςών Εκκινήσεως
Η τιµή για τη χωρητικότητα ενός πυκνωτή για κάποιον
ηλεκτροκινητήρα, βρίσκεται από τον παραπάνω τύπο για
δίκτυα µε συχνότητα λειτουργίας 50Ηz.

Oπου:
C = Η χωρητικότητα του πυκνωτή σε µF (Μικροφαράντ)
I  = H ένταση (εκκίνησης ή λειτουργιας) σε Α (Αµπέρ)
V = Η τάση τροφοδότησης του πυκνωτή σε V (Bόλτ)

ΧωρητικΧωρητικ όότηττητ α Πυκνωα Πυκνω ττών Εκκινήσεωςών Εκκινήσεως
Η τιµή για τη χωρητικότητα ενός πυκνωτή για κάποιον
ηλεκτροκινητήρα, βρίσκεται από τον παραπάνω τύπο για
δίκτυα µε συχνότητα λειτουργίας 50Ηz.

Oπου:
C = Η χωρητικότητα του πυκνωτή σε µF (Μικροφαράντ)
I  = H ένταση (εκκίνησης ή λειτουργιας) σε Α (Αµπέρ)
V = Η τάση τροφοδότησης του πυκνωτή σε V (Bόλτ)

C = 3180xI
V

x 1/2 ÃÉÁ ÐÕÊÍÙÔÅÓ
EKKINHÓÅÙÓ

ΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσεις

18.02.005

18.02.008

18.02.010

18.02.012

18.02.019

18.02.020

18.02.022

18.02.023

18.02.024

18.02.025

18.02.026

18.02.027

18.02.028

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 21µF ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 24µF ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 30-40µF ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 40-50µF ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 40-70µF ch

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 50-63µF ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 60-80µF ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 80-100µF ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 80-110µF ch

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 100-125µF ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 108-140µF ch

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 125-160µF ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 138-182µF ch

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 160-200µF ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 180-225µF ch

ΠΥΚΝΩΤΗΣ 200-250µF ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 250-300µF ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 300-400µF ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

Κωδικός
Ιταλίας

18.02.032

18.02.033

18.02.034

18.02.035

18.02.036

Κωδικός
Κίνας
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ

ÈåñìïóôÜôåò ìå óôáèåñÞ ñýèìéóç äéáöïñéêïý 2,5 0 C (diff)
& ñõèìéæüìåíç êïøßìáôïò (cut off )

Ìç÷áíéêïß èåñìïóôÜôåò ãéÜ åöáñìïãÝò óå ïéêéáêÜ 
& åðáããåëìáôéêÜ øõãåßá

Οι θερµοστάτες είναι ηλεκτρικοί διακόπτες ελεγχόµενοι θερµοστατικά.
Έχουν ένα µονοπολικό διπλής ενέργειας µεταγωγικό διακόπτη. Η θέση του
διακόπτη εξαρτάται από τη ρύθµιση του θερµοστάτη και τη θερµοκρασία
βολβού. Είναι κατάλληλοι για µοτέρ µέχρι 2 KW σε A.C.,  µονοφοσικά, ή
µπορεί να εγκατασταθεί στο κύκλωµα ελέγχου. Μοτέρ συνεχούς ρεύµατος ή
µεγαλύτερων µοτέρ εναλλασσόµενου ρεύµατος.

25.01.019
25.01.020
25.01.021

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO 016-6950, από -7 έως -35 0 C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO 016-6951, από -18 έως +13 0 C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO 016-6954, από -5 έως +25 0 C

25.01.200
25.01.201
25.01.202

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ TS1-Α1Α ALCO, από -50 έως -10 0 C 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ TS1-Α3Α ALCO, από -10 έως +35 0 C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ TS1-A5F ALCO, από +20 έως +60 0 C 

25.01.001

25.01.037

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ DANFOSS UT 72, από -30 έως +30 ?C 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ TS9320, CAMPINI, από -35 έως +35 ?C

25.01.023
25.01.047
25.02.123
25.02.124
25.02.125

25.02.140
25.02.141

25.02.160
25.02.161

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΤΕΑ Α04-1000Κ  ΚΑΤΑΨΥΚΤΟΥ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Α010014 ΑΤΕΑ νερου (ειδικός γιά ψυγεία τύπου coca-cola)
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΤΕΑ C-19  ∆ΙΠ. 2 ΕΠΑΦΕΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΤΕΑ Α130238 ∆ΙΠOΡΤΟΥ BRAND
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΤΕΑ Α130033 ∆ΙΠΟΡΤΟΥ ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΩ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Α110055 NOFROST "PITSOS" atea
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Α110045 NOFROST "PITSOS" atea

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Α130059 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΟΥ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ µε 2,1 m πούρο
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Α110028 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ µε 2,7 m πούρο

Μεγάλη κλίµακα ρύθµισης Κατάλληλος για κλιµατισµό συντήρηση και κατάψυξη 
Μικρός σε όγκο, τοποθετείται εύκολα σε βιτρίνες ή θαλάµους Ακαριαίο

κλείσιµο/άνοιγµα επαφών. Μεγάλη διάρκεια ζωής. Αποφεύγονται ανεπιθύµητα ξεκινήµατα
ή σταµατήµατα του µηχανήµατος Στάνταρ κατασκευή µε µεταγωγικό διακόπτη, ικανός
να δίνει και σήµα διακοπής της λειτουργίας της συσκευής. Ηλεκτρολογική σύνδεση στο
µπροστινό µέρος. Ευκολία στην εγκατάσταση. Οικονοµία χώρου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Α130033

Α110028

C-19

Ìç÷áíéêïß èåñìïóôÜôåò ãéÜ åðáããåëìáôéêÝò åöáñìïãÝò
25.01.016
25.01.002
25.01.003
25.01.000

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ DANFOSS ΚΡ 61 ΕΠΑΓΓΕΛΜ. από -30 έως +13 0 C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ DANFOSS ΚΡ 63 ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ από -50 έως -10 0 C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ DANFOSS UT 73 ΕΠΑΓΓΕΛΜ. από 0 έως +40 0 C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ DANFOSS ΚΡ79  από +50 έως +100 0 C

Aναλυτικός ψυκτικός
κύκλος, 

βλ. σελ. 6

θερµοστάτης

θερµοστάτης
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στάτης

25.01.048
25.01.014
25.01.049
25.01.015

25.02.129

25.02.103
25.02.104
25.02.105
25.02.106
25.02.115
25.02.116
25.02.117
25.02.118

25.02.080

25.02.113
25.02.108
25.02.107
25.02.110

25.02.111
25.02.112
25.02.114
25.02.109

25.03.199
25.03.200

ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ
Ìç÷áíéêïß èåñìïóôÜôåò ãéÜ åöáñìïãÝò óå ïéêéáêÜ 

& åðáããåëìáôéêÜ øõãåßá

Ìç÷áíéêüò èåñìïóôÜôçò ãåíéêÞò ÷ñÞóåùò
ãéÜ áìåñéêÜíéêá no-frost øõãåßá

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ50-L3011 ΚΑΤΑΨΥΚΤΟΥ µε 2 επαφές

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ50-L3012 ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ50-L3010 ΝΕΡΟΥ καρυδάκι
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ50-L3070 ΝΕΡΟΥ καρυδάκι

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Κ57-L2806 γιά ψυγεία ΝΟ-FROST, RANCO

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ59-L1031 ∆ΙΠΟΡΤΟΥ µε µακρύ άξονα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ59-L1029 ∆ΙΠΟΡΤΟΥ µε κοντό άξονα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ59-L1080 ∆ΙΠΟΡΤΟΥ µε τρία αυτιά
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ60-L2016 ΜΟΝΟΠΟΡΤΟΥ µε 3 αυτιά, µακρύ άξονα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ60-L2010 ΜΟΝΟΠΟΡΤΟΥ µε 3 αυτιά, κοντό άξονα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ60-L2015 ΜΟΝΟΠΟΡΤΟΥ µε βελόνα,κοντό άξονα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ60-L2036 ΜΟΝΟΠΟΡΤΟΥ µε βελόνα,µακρύ άξονα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ60-L2052 ΜΟΝΟΠΟΡΤΟΥ µε βελόνα και υποδοχή 

γιά κουµπί στην βάση
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ59-1111 ∆ΙΠΟΡΤΟΥ µε βελόνα και υποδοχή 

γιά κουµπί στην βάση

Θερµοστάτες οικιακών ψυγείων µε πιό µαλακή ρύθµιση γιά δυνατότητα σταµατήµατος
του συµπιεστού ακόµα και όταν αυτός είναι ταλαιπωρηµένος (κόβει πιό γρήγορα)

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO VL1 VARIFIX γιά εφαρµογές σε ΜΟΝΟΠΟΡΤΑ (από 23 έως +2C)
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO VL3 VARIFIX γιά εφαρµογές σε ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (από 34 έως -12C)
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO VL4 VARIFIX γιά εφαρµογές σε ΜΟΝΟΠΟΡΤΑ (από 25 έως -4C)
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO VL5 VARIFIX γιά εφαρµογές σε ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (από -34 έως -12C )

µε 3 επαφές
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO VL7 VARIFIX γιά εφαρµογές σε ψύκτες νερού (από -03 από +12C)
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO VT9 VARIFIX γιά εφαρµογές σε δίπορτα ψυγεία (από -26 έως +3.5)
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Α30-261 ΓΕΝΙΚΗΣ γιά εφαρµογές στά περισότερα ψυγεία
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO VT93 VARIFIX γιά εφαρµογές σε ψυγειοκαταψύκτες στην συντήρηση

(από -26 έως +3,5 )

Ίδια χαρακτηριστικά µε τα αντίστοιχα µοντέλα παραπάνω αλλά χωρίς συσκευασία, σε χαµηλότερη τιµή

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ59-L1102 {VT9} xωρίς συσκευασία
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO K59L1119 {VL93} xωρίς συσκευασία

25.02.150 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ SC1002 ΝΟ FROST ΓΕΝΙΚΗΣ SUPCO

Θερµοστάτης γιά να αντικαθιστά όλα τα αµερικάνικα ψυγεία no frost, είτε
ελέγχονται από την συντήρηση είτε απο την κατάψυξη. Μπορεί να
τοποθετηθεί ως έχει ή σκέτος εάν τον βγάλουν απο το πλαστικό περίβληµα

SOL113-128.qxd  18/5/2005  2:53   Page 117



118

ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ

Ìç÷áíéêïß èåñìïóôÜôåò áíôßóôïé÷ïé ôùí VARIFIX 
ðñïåëåýóåùò Êßíáò óå ÷áìçëüôåñç ôéìÞ

Ìç÷áíéêïß èåñìïóôÜôåò ôïõ åñãïóôáóßïõ
GENERAL ELECTRIC

25.02.050
25.02.055

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ FOSHAN KDF26Y ∆ΙΠΟΡΤΟΣ (VT9)
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ FOSHAN KXF32F ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ (VL5)

25.02.183
25.02.187
25.02.188
25.02.190

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ BC1/T205A46 ΝΕΡΟΥ GEN. ELECTRIC
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2D/T229A70 ∆ΙΠΟΡΤΟΥ 2 επαφές από -26 έως +3,5 0 C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2DE/T229A87 ∆ΙΠOΡTOY 3 επαφές από -26 έως +3,5 0 C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ F1E/T207A45 ΚΑΤAΨΥΚΤΟΥ  από -34 έως -12 0 C

Ìç÷áíéêïß èåñìïóôÜôåò ãéÜ åöáñìïãÝò 
óå ðáãïìç÷áíÝò

25.03.201
25.03.202

25.03.220

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ22-L2030 DEFROST στο παγάκι
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO Κ50-L3008 DEFROST στην αποθήκη της µηχανής
(γενικό σταµάτηµα) ΚΑ∆ΟΥ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO 010-1083 (από -15 έως +15 0 C) ICE MAC

Xñïíïäéáêüðôçò áðïøýîåùò êëéìáôéóôéêþí Ranco, 220 Volts

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ RANCO Αποψύξεως κλιµατιστικών µονάδων Ε15-2509 στα  220volts

O ιδανικότερος τρόπος αποψύξεως στα κλιµατιστικά µε µηχανικό τρόπο.
Φοβερά διαδεδοµένος πριν την έξαρση των ηλεκτρονικών πλακετών αλλά και
τώρα, κυρίως σε µεγάλες µονάδες κλιµατισµού ή παγοµηχανές. Ρύθµιση
αποψύξεως ανά 30,45 ή 90 λεπτά, µε χρόνο ασφάλειας 10 λεπτά και
ρυθµιζόµενη θερµοκρασία τερµατισµού απόψυξης απο 13 έως 21 0C 

Ìç÷áíéêïß èåñìïóôÜôåò ãéÜ åöáñìïãÝò
óå êëéìáôéóôéêÜ

25.04.302

25.04.280
25.04.301

25.04.290
25.04.291

ΘΕΡΜOΣΤΑΤΗΣ CAMPINI AIR CONDitioning Ζεστό/Κρύο (από +4 έως +40 0 C)

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO AIR CONDitioning Ζεστό/Κρύο,Κ22-L2042, (από 0 έως +40 0 C)
ΘΕΡΜOΣΤΑΤΗΣ RANCO F25-108-58 AIR CONDitioning γενικής χρήσεως

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO, Κ50-L5751, AIR CONDitioning γιά απόψυξη
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ RANCO, D52-100, AIR CONDitioning µε 2 πούρα γιά απόψυξη

24.04.007
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είναι µια από τις ηγέτιδες εταιρίες, παγκοσµίως στον τοµέα των
έξυπνων συστηµάτων ελέγχου θερµοκρασίας θέρµανσης -

αερισµού - κλιµατισµού (HVAC).

Η

ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ

Περισσότερα από 14 χρόνια εµπειρίας κατέστησαν τους µηχανικούς µας στην έρευνα και ανάπτυξη πραγµατικά
ειδικούς σε hardware, software, τηλεπικοινωνίες και δίκτυα, στα οποία κατέχουµε την πρώτη θέση παρέχοντας
υψηλή ποιότητα, αξιόπιστα προϊόντα και συνεχή καινοτοµία στο χώρο των συστηµάτων θέρµανσης - αερισµού
και κλιµατισµού σε όλο τον κόσµο, παρέχοντας στους πελάτες µας τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγµατα σε
προσιτή τιµή. 
Επιπρόσθετα, µε τα κλασσικά προϊόντα, η Meitav-tec είναι σήµερα ένας γνωστός προµηθευτής  σε προϊόντα
ειδικής κατασκευής για την βιοµηχανία ικανοποιώντας τους πελάτες µας σε ειδικά συστήµατα ελέγχου που
χρειάζονται για θέρµανση -  αερισµό και κλιµατισµό (HVAC), σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.  
Μεταξύ των βασικών προϊόντων βρίσκουµε: Έναν εµφανίσιµο, χαµηλού κόστους, εύκολο στην εγκατάσταση και
χωρίς προβλήµατα, θερµοστάτη επικοινωνίας εφοδιασµένα µε τα πιο προηγµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας  στη
σηµερινή αγορά, όπως το Bacnet, Johnson Controls N2, Modbus και άλλα. Αυτό σε συνδυασµό µε το δικό µας
δίκτυο θερµοστατών γνωστό σαν σύστηµα "MaxiNet", το οποίο στοχεύει σε µικρές και µεσαίες εφαρµογές, µε
ευκολόχρηστους θερµοστάτες  µε δυνατότητα επικοινωνίας και εξαιρετικά φιλικό ατοµικό χειρισµό.
Η Meitav-tec αντιπροσωπεύεται σε περισσότερες από 25 διαφορετικές χώρες σε όλες τις ηπείρους. Αυτές οι
στενές διεθνείς σχέσεις και η ικανότητα να µιλάµε κατευθείαν µε τους πελάτες µας στις δικές τους περιοχές,
δίνουν σε εµάς βαθύτατη γνώση από τις πολλές διαφορετικές ανάγκες, για πολλές διαφορετικές αγορές και
εφαρµογές.
Μεταξύ των πελατών µας θα βρείτε αρκετά γνωστές εταιρίες όπως: Airedale, Alerton, Belimo, Carrier, Electra,
Ferroli, Gruner, Johnson Controls, Sabiana, Trane, York, και άλλες.
Όλα τα παραπάνω µας βοηθάνε να συνεχίζουµε κάθε µέρα, να σχεδιάζουµε και να  δηµιουργούµε  νέα προϊόντα
για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, για να ικανοποιούµε τους πελάτες µας σε όλο τον
κόσµο.

Η MEITAV παρέχει µια τεράστια γκάµα µοναδικών επιλογών για την βιοµηχανία HVAC όπως :

- Λύσεις VAV µε ενσωµατωµένο θερµοστάτη και
ενεργοποιητές µέσω τηλεφώνου µε προηγµένα
πρωτόκολλα επικοινωνίας.
- Θερµοστάτες που ελέγχονται µέσω τηλεφώνου
από µακριά, όπου σου δίνεται η δυνατότητα να
ακούς την συγκεκριµένη στιγµή που ζητάς τα
πραγµατικά δεδοµένα που επικρατούν εκείνη τη
στιγµή στον χώρο και να αλλάζεις όλες τις
παραµέτρους από µακριά (από το γραφείο ή το
αυτοκινητό σου).
- Ενσωµατωµένοι ελεγκτές θερµοκρασίας και
υγρασίας µε αισθητήρες και εξόδους σε µια
συσκευή.
- Ελεγκτής γενικού τύπου µε έως και 8 σηµεία

(ρελέ) για κάθε εφαρµογή, µε δυνατότητα ξεχωριστής επιθυµητής ρύθµισης και λογικής.
- Tamper proof θερµοστάτης για επαγγελµατικές εφαρµογές όπου οι πελάτες
έχουν περιορισµένη ή καθόλου δυνατότητα επιλογής παραµέτρων.

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΠΙΟ ΑΝΕΤΗ
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Εντολές

Λογισµικό Maxinet - ∆ίκτυο θερµοστατών  

Λειτουργικό βασισµένο στα Windows  για τον έλεγχο του
δικτύου θερµοστατών – Maxinet System. 
Το λογισµικό του Maxinet παρέχει ένα πρακτικό τρόπο στη
διαχείριση θερµοστατών µε ένα απλό πάτηµα στο ποντίκι! 
Η απλότητα, η πιο κατάλληλη λέξη, που οδήγησε την οµάδα
έρευνας και ανάπτυξης και τους ανθρώπους του Μarketing
στο – Maxinet System.
Πολύ εύκολο στον έλεγχο, το χειρισµό και στη
πραγµατοποίηση αλλαγών στους θερµοστάτες.
Αρκετά ολοκληρωµένο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, ιστορικό
γεγονότων και 
γράφηµα θερµοκρασίας είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά
του επαναστατικού λογισµικού Maxinet.

Λειτουργικό ΗΜΙ απλό και προσιτό.
Εύκολη εγκατάσταση χωρίς προβλήµατα.
Θερµοστάτες µε επικοινωνία στα  230Vac, εργοστασιακά

προγραµµατισµένοι. 
Επιλογή θερµοστατών: 

ETN επίτοιχοι - 24Vac. 
FMH χωνευτοί - 230Vac 
PS1700-Fan Coil-Super-230Vac - All-In-One για όλες 
τις εφαρµογές fan coil. 
PS1800-A/C-Super - 230Vac - All-In-One, για εφαρµογές σε A/C. 

MZ500-Πολυζωνικό σύστηµα µέχρι 31 δωµάτια.
Κάρτα εξόδου 1600 µε 8 εξόδους (ρελέ), για διαχείριση απλών

συσκευών από το λειτουργικό.
MCU-Κεντρική συσκευή ελέγχου µε οθόνη και κουµπιά για

διαχείριση του δικτύου τοπικά (εκτός PC). 

Περιορισµένη χρήση 
από πελάτες
Ρύθµιση θερµοκρασίας
Κλείδωµα θερµοστατών  

∆ιαγνωστικά εργαλεία
- Θερµοκρασία κατάθλιψης
- Εξωτερική θερµοκρασία
- Ιστορικό γεγονότων
- Γραφήµατα θερµοκρασιών

Πανίσχυρο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα
- Ευκολόχρηστο
- Επταήµερο
- Καθηµερινά περισσότερα  από 8 γεγονότα
- Απεριόριστος αριθµός προγραµµάτων

Ευελιξία στο σχεδιασµό και στο στήσιµο
- Επιλογή από διαφορετικούς τύπους
θερµοστατών

- Σταδιακή επέκταση του  δικτύου
- Μεγάλη ποικιλία λύσεων για  διαφορετικές
εφαρµογές

Όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα περιλαµβάνονται µε την αγορά του λογισµικού.
Part Number Περιγραφή
485/232 Προσαρµογέας  RS232-RS485
Z032105 Molded Cable DB9M + 1.8m – καλώδιο για  Com connection
PS201P Τροφοδοτικό
MaxiNet CD Λογισµικό MaxiNet

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ένας θερµοστάτης. Μια εικόνα, ξεκάθαρη  άποψη για τις ρυθµίσεις του
θερµοστάτη.

Επανέλεγχος της κατάστασης λειτουργίας κάθε   µονάδας.
Εύκολη αλλαγή κατάστασης και ρυθµίσεων θερµοκρασίας µε ένα κλικ του

ποντικιού!
Ιστορικό γεγονότων και γράφηµα θερµοκρασίας για κάθε οµάδα µονάδων ή

µεµονοµένα.
Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µε αρκετές λεπτοµέρειες και πρόγραµµα ειδικών

γεγονότων.
Κλείδωµα θερµοστατών ή περιορισµός των ρυθµίσεων για κάθε µονάδα

χωριστά ή κατά οµάδες.
∆ιαχωρισµός σε ορόφους ή τοµείς για διαφορετικές εφαρµογές.
Όταν παραγγέλνετε λογισµικό περιλαµβάνονται όλα τα αξεσουάρ.

Χαρακτηριστικά
γραµµής εργαλείων Εµφάνιση επιλογών

Επιλογή
διαφορετικών

µονάδων

Παράµετροι για
αλλαγή

ΘερµοστάτεςΕπιλογή ορόφων ή
άλλων τοµέων

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

KYΡΙΑ ΟΘΟΝΗ

Λειτουργικό βασισµένο στα Windows για δίκτυο θερµοστατών

MaxiNet Το ΠΡΩΤΟ σύστηµα δικτύου θερµοστατών

κατάλληλο για µικρές και µεσαίες εφαρµογές
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Χειριστήρια κλιµατισµού για όλες τις εφαρµογές. Γρήγορη & εύκολη
αντικατάσταση όλων των χειριστηρίων 220,24,12 Volt. Για split,

ηµικεντρικά, fun-coil νερού κ.α. Aπόλυτη ποιότητα, λογικές τιµές, αναµφισβήτητη αξιοπιστία & πανεύκολη
τοποθέτηση ακόµα και για αρχάριους. Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες καταλληλότητας διαθέσιµες.

XåéñéóôÞñéá êëéìáôéóìïý

ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ

Åíóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 220v, åéäéêÜ ãéá åöáñìïãÝò óå fun coil íåñïý

Åíóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 220v, åéäéêÜ ãéá åöáñìïãÝò óå êëéìáôéóôéêÜ Heat - pump

Θερµοστάτης χειριστήριο ΕΡ2, 220v γιά FUN COIL νερού MEITAV
Παραληλόγραµµο χειριστήριο µε περιστροφικό διακόπτη επιλογής
θερµοκρασίας, διακόπτη on/off, διακόπτη ψύξη/θέρµανση & 3 ταχύτητες
ανεµιστήρα. Ελέγχει την βαλβίδα παροχής νερού της συσκευής σε τάση
220 volt

Θερµοστάτης χειριστήριο ΕΡ2SW/A, 220v γιά FUN COIL νερού MEITAV
Παραληλόγραµµο χειριστήριο µε περιστροφικό διακόπτη επιλογής
θερµοκρασίας, διακόπτη on/off, διακόπτη ψύξη/θέρµανση & 3
ταχύτητες ανεµιστήρα. Ελέγχει και την βαλβίδα παροχής νερού αλλά
και τον ανεµιστήρα της συσκευής σε τάση 220 volt

Θερµοστάτης χειριστήριο «χωνευτό» ΕΡ2SW/A, 220v γιά FUN
COIL νερού MEITAV
Ίδιες δυνατότητες µε το παραπάνω χειριστήριο
Είσοδος κύριας τροφοδοσίας 230Vac. ∆υνατότητα εξωτερικού αισθητήρα
(for fan coil mounted). Η ίδια µονάδα µπορεί να συνδεθεί σε: συστήµατα
4 σωλήνων – 2 βαλβίδες, συστήµατα 2 σωλήνων – 1 βαλβίδα, χωρίς
βαλβίδες για fan Coils. ∆υνατότητες ελέγχου µε µικροδιακόπτες (dip switch): Χειροκίνητη επιλογή
κρύου/ζεστού ή αυτόµατη αλλαγή. ∆υνατότητα οθόνης µόνο για την επιλογή-ρύθµισης θερµοκρασίας. 

Λειτουργία µόνο ανεµιστήρα. Κλείδωµα λειτουργίας. Set point limits – προστασία µε κωδικό των
ρυθµίσεων θερµοκρασίας. Συνεργάζεται µε το κουτί  προεγκατάστασης, Gewiss Box  (GW00001481VR).

25.04.480

25.04.482

Θερµοστάτης χειριστήριο ΕRT-50, 220v γιά split, ζεστό/κρύο, MEITAV
Παραληλόγραµµο χειριστήριο µε περιστροφικό διακόπτη επιλογής
θερµοκρασίας, διακόπτη on/off, διακόπτη ψύξη/θέρµανση, 2 ενδεικτικές
λυχνίες παροχής & λειτουργίας συµπιεστού & διακόπτη 3 ταχυτήτων
ανεµιστήρα. Ελέγχει τον συµπιεστή του κλιµατιστικού µέσω εξωτερικού
ρελέ ισχύος, ενώ ο εσωτερικός ανεµιστήρας της συσκευής λειτουργεί
συνεχώς κατά την λειτουργία του κλιµατιστικού. ∆εν υπάρχει δυνατότητα
απόψυξης
Θερµοστάτης χειριστήριο ΕRT-60 µε καθυστέρηση ανεµιστήρα, 220v γιά split,
ζεστό/κρύο, MEITAV
Παραληλόγραµµο χειριστήριο µε περιστροφικό διακόπτη επιλογής
θερµοκρασίας, διακόπτη on/off, διακόπτη ψύξη/θέρµανση, διακόπτη
ελέγχου εσωτερικού ανεµιστήρα auto/on, 2 ενδεικτικές λυχνίες παροχής &
λειτουργίας συµπιεστού & διακόπτη 3 ταχυτήτων ανεµιστήρα. Ελέγχει τον
συµπιεστή του κλιµατιστικού µέσω εξωτερικού ρελέ ισχύος, ενώ υπάρχει
δυνατότητα ελέγχου του εσωτερικού ανεµιστήρα της συσκευής να
λειτουργεί συνεχώς κατά την λειτουργία του κλιµατιστικού στην ψύξη ή
να σταµατά κατά την ώρα που έχει κόψει απο θερµοκρασία ο συµπιεστής και
έτσι να µην πετά κρύο αέρα κατά την λειτουργία στην θέρµανση. ∆εν υπάρχει
δυνατότητα απόψυξης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

25.04.450

25.04.455

25.04.460
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Åíóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 220v, åéäéêÜ ãéá åöáñìïãÝò óå êëéìáôéóôéêÜ Heat - pump

25.04.530

25.04.502

25.04.504

25.04.500

Θερµοστάτης χειριστήριο ΕRT-91 µε 2 στάδια Ψύξης, 220v, ζεστό/κρύο, MEITAV 
Παραληλόγραµµο χειριστήριο µε περιστροφικό διακόπτη επιλογής
θερµοκρασίας, διακόπτη on/off , αυτόµατη εναλαγή ψύξη / θέρµανση,
ενδεικτική λυχνία παροχής. Ελέγχει τον συµπιεστή του
κλιµατιστικού µέσω εξωτερικού ρελέ ισχύος.

Θερµοστάτης χειριστήριο ΕRT-100 lcd µε χρονοδιακόπτη & οθόνη, 220v γιά
split, ζεστό/κρύο, MEITAV 
Κάθετο χειριστήριο µε εκπληκτικό design, δυνατότητα επιλογής θερµοκρασίας,
διακόπτη on/off, διακόπτη ψύξη / θέρµανση, έλεγχο εσωτερικού ανεµιστήρα 3
ταχυτήτων & auto, 2 ενδεικτικές λυχνίες παροχής & λειτουργίας συµπιεστού,
ευδιάκριτη οθόνη µε ένδειξη θερµοκρασίας χώρου και χρονοδιακόπτη
έναρξης ή παύσης λειτουργίας. Ελέγχει τον συµπιεστή του κλιµατιστικού
µέσω εξωτερικού ρελέ ισχύος, ενώ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του
εσωτερικού ανεµιστήρα της συσκευής να λειτουργεί συνεχώς κατά την
λειτουργία του κλιµατιστικού στην ψύξη ή να σταµατά κατά την ώρα που έχει
κόψει απο θερµοκρασία ο συµπιεστής και έτσι να µην πετά κρύο αέρα κατά
την λειτουργία στην θέρµανση. ∆έν υπάρχει δυνατότητα απόψυξης
Θερµοστάτης χειριστήριο ΕRT-100/9/D µε χρονοδιακόπτη & δυνατότητα
απόψυξης, 220v γιά split, ζεστό/κρύο, MEITAV 
Κάθετο χειριστήριο µε σύγχρονο design, δυνατότητα επιλογής θερµοκρασίας
µε περιστρεφόµενο διακόπτη, διακόπτη on/off, διακόπτη ψύξη / θέρµανση,
εσωτερικού ανεµιστήρα 3 ταχυτήτων, 3 ενδεικτικές λυχνίες παροχής,
χρονοδιακόπτη & λειτουργίας συµπιεστού, χρονοδιακόπτη έναρξης ή
παύσης λειτουργίας. Ελέγχει τον συµπιεστή του κλιµατιστικού µέσω
ενσωµατωµένου ρελέ 20Αmps τοποθετηµένο στην πλακέτα συνδέσεων
(PS101/D)  που συνοδεύει το χειριστήριο, ελέγχει τον εξωτερικό
ανεµιστήρα και διαθέτει λειτουργία απόψυξης που ενεργοποιείται µέσω
αισθητήρα που εφάπτεται στον συµπυκνωτή του κλιµατιστικού. Ιδανικό
γιά αντικατάσταση όλων των ενσύρµατων χειριστηρίων µε πανεύκολη
τοποθέτηση και φοβερά υψηλή ποιότητα σε πολύ καλή τιµή.
Θερµοστάτης χειριστήριο MIGA - 2 µε δυνατότητα απόψυξης, 220v γιά split,
ζεστό/κρύο, MEITAV 
Aυτοκόλητο χειριστήριο µε κουµπιά αφής & σύγχρονο design, δυνατότητα
επιλογής θερµοκρασίας µε ένδειξη λυχνιών διακόπτη on/off, διακόπτη
ψύξη / θέρµανση, εσωτερικού ανεµιστήρα 3 ταχυτήτων. Ελέγχει τον
συµπιεστή του κλιµατιστικού µέσω ενσωµατωµένου ρελέ 20Αmps
τοποθετηµένο στην πλακέτα συνδέσεων που συνοδεύει το χειριστήριο,
ελέγχει τον εξωτερικό ανεµιστήρα και διαθέτει λειτουργία απόψυξης
που ενεργοποιείται µέσω αισθητήρα που εφάπτεται στον συµπυκνωτή
του κλιµατιστικού. Ιδανικό γιά εφαρµογές σε fun-coil δαπέδου ή άλλες
ιδιόµορφες κατασκευές όπου το λεπτό "touch panel" θα δώσει άλλο
χαρακτήρα καθώς και γιά αντικατάσταση όλων των ενσύρµατων χειριστηρίων
µε πανεύκολη τοποθέτηση και φοβερά υψηλή ποιότητα σε λογική τιµή.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
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Θερµοστάτης χειριστήριο ασύρµατο MIGA-1 µε δυνατότητα απόψυξης, 220v γιά split, ζεστό/κρύο, MEITAV 
Ασύρµατο χειριστήριο µε σύγχρονο design και µεγάλη οθόνη LCD, δυνατότητα επιλογής θερµοκρασίας , διακόπτη
on/off, διακόπτη ψύξη/ θέρµανση/αυτόµατη εναλλαγή/ αφύγρανση/ ανεµιστήρας, εσωτερικού ανεµιστήρα 3 ταχυτήτων &

auto, χρονοδιακόπτη 24ώρου µε πραγµατική ώρα έναρξης & παύσης λειτουργίας.
Όλες οι λειτουργίες απεικονίζονται  µε διεθνής, ευδιάκριτους σύµβολισµούς. Το µάτι (IR
αισθητήρας) είναι έτσι κατασκευασµένος ώστε να µπορεί να εγκατασταθεί είτε πάνω
στο fun-coil είτε σε τοίχο δίπλα ή κάτω ώστε να είναι εύκολο στην εγκατάστασή του
ενώ η επικοινωνία του µε το χειριστήριο είναι απόλυτη χωρίς την ανάγκη να βλέπει το
ένα το άλλο και απο
οποιαδήποτε γωνία.
Λυχνία παροχής και
λειτουργίας

χρονοδιακόπτη πάνω στο µάτι αλλά και ένας
εύχρηστος διακόπτης on/off αποτελούν την
επιφάνεια του ενώ η σύνδεση του µε την
πλακέτα γίνεται απλά µε την χρήση µιάς
φίσας. Η πλακέτα του σετ είναι πολύ µικρών
διαστάσεων ώστε να χωράει και στα πιό
µικρά fun-coil αλλά περιλαµβάνει τα πάντα.
Ελέγχει τον συµπιεστή του κλιµατιστικού
µέσω ενσωµατωµένου ρελέ 20Αmps (άνετα

έως και 24000btu's) διαθέτει ενσωµατωµένη
γυάλινη ασφάλεια και συνοδεύεται απο 3 αισθητήρες
που ενώνονται όλοι στο εσωτερικό στοιχείο (1 γιά
επιστροφή αέρα ενώ οι άλλοι 2 χρησιµοποιώντας την διαφορά θερµοκρασίας συνειδητοποιούν εάν χρειάζεται να θέσουν
το κλιµατιστικό σε φάση απόψυξης). Ελέγχει τον εξωτερικό ανεµιστήρα και συγκρατεί τις ρυθµίσεις του µετά απο
διακοπή του ρεύµατος ενώ ξεκινά αυτόµατα µετά απο την διακοπή ,εάν φυσικά ήταν σε φάση λειτουργίας πρίν απο
αυτή. Γιά την λειτουργία του απαιτεί µόνο την ένωση των βασικών καλωδίων (εσωτ. & εξωτ.ανεµιστήρα,τετράοδης,
συµπιεστού και παροχής) ενώ ταυτόχρονα ελέγχει τα πάντα στο κλιµατιστικό εκτός του swing. Ιδανικό γιά
αντικατάσταση όλων των ενσύρµατων & ασύρµατων χειριστηρίων µε πανεύκολη τοποθέτηση και φοβερά υψηλή
ποιότητα σε φανταστική τιµή. Συνοδεύεται απο ευανάγνωστο σχέδιο σύνδεσης και οδηγίες χειριστηρίου. Μετατρέπει
όλα τα κλιµατιστικά σε σύγχρονα µηχανήµατα µε απεριόριστες δυνατότητες.

ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ

25.04.496

25.04.600
25.04.602
25.04.605
25.04.550

Áóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 220v, åéäéêÜ ãéá åöáñìïãÝò óå êëéìáôéóôéêÜ Heat-pump

Áðáéôïýìåíá êáëþäéá óýíäåóçò ìå åðåîÞãçóç óõìâïëéóìþí óôçí ðëáêÝôá

ÈÝóç ôïðïèÝôçóçò áéóèçôÞñùí óôï åóùôåñéêü óôïé÷åßï ìå åðåîÞãçóç óõìâïëéóìþí óôçí ðëáêÝôá

ÁíôáëëáêôéêÜ åîáñôÞìáôá ðëáêÝôáò Miga -1

Ανταλλακτικό «ΜΑΤΙ» αισθητήρας MIR1 αυτοκόλλητο γιά «MIGA-1» της MEITAV
Ανταλλακτικό  «ΜΑΤΙ» αισθητήρας RP  «εξωτερικό κουτί» γιά «MIGA-1» της MEITAV
Ασύρµατο χειριστήριο γιά «MIGA-1» της MEITAV
Αισθητήρας γενικής χρήσεως γιά όλα τα χειριστήρια της MEITAV

LO = Φάση, χαµηλή ταχύτητα εσωτ. ανεµιστήρα Comp  = Φάση, συµπιεστού πάνω στόν ρελέ
MED = Φάση, µεσαία ταχύτητα εσωτ.ανεµιστήρα ~ = Φάση, γενικής παροχής πάνω στόν ρελέ
HI = Φάση, µεγάλη ταχύτητα εσωτ.ανεµιστήρα EF     = Φάση, εξωτερικού ανεµιστήρα
O/ = Ουδέτερος, εσωτερικού ανεµιστήρα HE        = Φάση, βαλβιδας αναστροφής (τετράοδης )
O/ = Ουδέτερος, γενικής παροχής O/ = Ουδέτερος, κοινός εξωτερικής µονάδας

Τ1 = Αισθητήρας επιστροφής αέρα  Τοποθετείται στο κέντρο του στοιχείου, να µην εφάπτεται όµως µε αυτό (συνήθως
πάνω στην πλαστική µάσκα)

Τ2 = Αισθητήρας απόψυξης Τοποθετείται πάνω στήν σωλήνα εισόδου κατά την λειτουργία θέρµανσης (χοντρή)
µε τέτοιο τρόπο ώστε να διαβάζει την θερµοκρασία της,όσο πιό κοντά στο στοιχείο
(συνήθως πάνω στο διακλαδωτή, colecteur)

Τ3 = Αισθητήρας απόψυξης Τοποθετείται πάνω σέ µιά από τις µεσαίες κούρµπες (πάνω στην σωλήνα) µεταξύ
του σωλήνα εισόδου & εξόδου του εσωτερικού στοιχείου µε τέτοιο τρόπο ώστε να
διαβάζει την θερµοκρασία της (ο συνδυασµός των θερµοκρασιών των Τ 2 & Τ3

αισθητήρων οδηγεί σε φάση απόψυξης κατά την λειτουργία θέρµανσης)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

25.04.600

25.04.602

25
.0

4.
60

5

∆ιατίθεται ως σετ µε standard

receiver το 25.04.602
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ
Åíóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 220v ìå åâäïìáäéáßï ðñïãñáììáôéóìü êáé åðéêïéíùíßá ìÝóù ôçëåöþíïõ

åéäéêÜ ãéá åöáñìïãÝò óå êëéìáôéóôéêÜ Heat - pump

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Θερµοστάτης χειριστήριο ΕRT-2000/Η2, 2 στάδια
θέρµανση lcd µε πρόγραµµα & οθόνη, 220v γιά
split, ζεστό/κρύο, MEITAV
Κάθετο χειριστήριο µε εκπληκτικό design και
τεράστια οθόνη lcd, δυνατότητα επιλογής
θερµοκρασίας, διακόπτη on/off, διακόπτη ψύξη /
θέρµανση /αυτόµατη
εναλαγή/αφύγρανση/ανεµιστήρας, έλεγχο
εσωτερικού ανεµιστήρα 3 ταχυτήτων & auto, 2
ενδεικτικές λυχνίες παροχής & εναλακτικής επαφής,
ευδιάκριτη οθόνη µε ένδειξη θερµοκρασίας  χώρου
και χρονοδιακόπτη εβδοµαδιαίας
προγραµµατιζόµενης λειτουργίας έναρξης &
παύσης. Ρύθµιση προγράµµατος 2 σετ έναρξης /
παύσης ηµερησίως (ίδιο απο ∆ευτέρα έως
Παρασκευή) και διαφορετικό γιά Σάββατο και
Κυριακή. Ελέγχει τον συµπιεστή του κλιµατιστικού
µέσω ενσωµατωµένου ρελέ 20Αmps τοποθετηµένο
στην πλακέτα συνδέσεων (PS101/D) που συνοδεύει
το χειριστήριο, ελέγχει τον εξωτερικό ανεµιστήρα
και διαθέτει λειτουργία απόψυξης που
ενεργοποιείται µέσω αισθητήρα που εφάπτεται
στον συµπυκνωτή του κλιµατιστικού. Ιδανικό για
αντικατάσταση όλων των χειριστηρίων µε φοβερές
δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας &
αυτονοµίας, κατάλληλο γιά γραφεία, βίλλες,
καφετέριες, εργοστάσια κ.α. µε πανεύκολη
τοποθέτηση και φοβερά υψηλή ποιότητα σε πολύ
καλή τιµή. ∆υνατότητα επικοινωνίας µε ασύρµατο
χειριστήριο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Θερµοστάτης χειριστήριο ΕRT-2000 lcd µε
πρόγραµµα & οθόνη, 220v γιά split, ζεστό/κρύο,
MEITAV

Θερµοστάτης χειριστήριο ΕRT-2200 lcd µε
εβοµαδιαίο πρόγραµµα & οθόνη, 220v γιά split,
ζεστό/κρύο, MEITAV

25.04.505

25.04.509 

SOL113-128.qxd  18/5/2005  2:57   Page 124



25.04.507 Θερµοστάτης χειριστήριο ΕRT-2000/Τel - lcd µε εβοµαδιαίο πρόγραµµα & οθόνη, 220v για split,
ζεστό/κρύο, MEITAV
H τελευταία λέξη της τεχνολογίας µεταµορφώνεται σε έναν ελεγκτή
µε τεράστιες δυνατότητες που µπορεί να επικοινωνεί µέσω
τηλεφώνου και 4ψηφιου επιθυµητού κωδικού απαντώντας σε
πραγµατικό χρόνο δίνοντας πληροφορίες σχετικά µε την
θερµοκρασία χώρου την στιγµή της επικοινωνίας, την κατάσταση
του κλιµατιστικού (on ή off) και την θερµοκρασία κοψίµατος (set
point) ενώ παράλληλα µέσω τηλεφώνου πάντα να µπορούµε να
ρυθµίζουµε τα πάντα από το κόψιµο και το ξεκίνηµα έως και να τον
επαναπρογραµατίζουµε!!! Ενώνεται πανεύκολα όπως κάθε κοινός
θερµοστάτης ενώ το µόνο που απαιτείται είναι µιά κοινή
τηλεφωνική γραµµή µε αµερικάνικο βίσµα ένωσης όπως οι
τηλεφωνικές συσκευές. Απλά κουµπώνεται στην υπάρχουσα
υποδοχή του θερµοστάτη και το ενσωµατωµένο modem κάνει τα
πάντα µόνο του από εγκατάσταση έως ρύθµιση. Κάθετο
χειριστήριο µε εκπληκτικό design και τεράστια οθόνη lcd, δυνατότητα επιλογής θερµοκρασίας,
διακόπτη on/off, διακόπτη ψύξη / θέρµανση /αυτόµατη εναλλαγή/ αφύγρανση/ανεµιστήρας, έλεγχο
εσωτερικού ανεµιστήρα 3 ταχυτήτων & auto, 2 ενδεικτικές λυχνίες παροχής & εναλλακτικής
επαφής, ευδιάκριτη οθόνη µε ένδειξη θερµοκρασίας χώρου και χρονοδιακόπτη εβδοµαδιαίας
προγραµµατιζόµενης λειτουργίας έναρξης & παύσης. Ρύθµιση προγράµατος 2 σέτ έναρξης /
παύσης ηµερησίως (ίδιο απο ∆ευτέρα έως Παρασκευή) και διαφορετικό γιά Σάββατο και Κυριακή.
Ελέγχει τον συµπιεστή του κλιµατιστικού µέσω ενσωµατωµένου ρελέ 20Αmps τοποθετηµένο στην
πλακέτα συνδέσεων (PS101/D) που συνοδεύει το χειριστήριο, ελέγχει τον εξωτερικό ανεµιστήρα και
διαθέτει λειτουργία απόψυξης που ενεργοποιείται µέσω αισθητήρα που εφάπτεται στον
συµπυκνωτή του κλιµατιστικού. Ιδανικό γιά αντικατάσταση όλων των χειριστηρίων µε φοβερές
δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας & αυτονοµίας, κατάλληλο γιά εξοχικά, γραφεία, βίλλες,
καφετέριες, εργοστάσια, γιώτ κ.α. µε πανεύκολη τοποθέτηση και φοβερά υψηλή ποιότητα σε πολύ
καλή τιµή.

25.04.645

Eξειδικευµένα χειριστήρια µε φοβερό design και ενσωµατωµένη οθόνη που ικανοποιούν και τους πιό απαιτητικούς
πελάτες. Ενσωµατώνονται πλήρως στον τοίχο και στο πιό απαιτητικό περιβάλλον µε φοβερή ευκολία παραµένοντας
λειτουργικά αλλά και διακριτικά ταυτοχρόνως.

Είσοδος κύριας τροφοδοσίας 230Vac.
∆υνατότητα εξωτερικού αισθητήρα (for fan coil mounted). 
Η ίδια µονάδα µπορεί να συνδεθεί σε: 
συστήµατα 4 σωλήνων – 2 βαλβίδες.
συστήµατα 2 σωλήνων – 1 βαλβίδα. 
Χωρίς βαλβίδες για fan Coils.
∆υνατότητες ελέγχου µε µικροδιακόπτες (dip switch) :
Χειροκίνητη επιλογή κρύου/ζεστού ή αυτόµατη

αλλαγή.
∆υνατότητα οθόνης µόνο για την επιλογή-ρύθµισης

θερµοκρασίας.
Λειτουργία µόνο ανεµιστήρα.
Κλείδωµα λειτουργίας.
Set point limits – προστασία µε κωδικό των ρυθµίσεων

θερµοκρασίας.
Συνεργάζεται µε το κουτί  προεγκατάστασης, Gewiss Box
(GW00001481VR).

ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ
Åíóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 220v ìå åâäïìáäéáßï ðñïãñáììáôéóìü êáé åðéêïéíùíßá ìÝóù ôçëåöþíïõ

åéäéêÜ ãéá åöáñìïãÝò óå êëéìáôéóôéêÜ Heat - pump

Åíóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 220v ìå äõíáôüôçôá åíôïé÷éóìïý óå êïõôß ðñïåãêáôÜóôáóçò GEYER
åéäéêÜ ãéá åöáñìïãÝò óå êëéìáôéóôéêÜ Heat - pump

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Θερµοστάτης χειριστήριο FMH220-3S, 220ν «χωνευτό» (ζεστό/κρύο) ΜΕΙΤΑV 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ
Åíóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 220v ìå äõíáôüôçôá åíôïé÷éóìïý êáôÜëëçëá ãéÜ íôïõëÜðåò, åìöáíÞ ê.á.

åéäéêÜ ãéá åöáñìïãÝò óå êëéìáôéóôéêÜ Heat - pump

Åíóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 24v ìå åâäïìáäéáßï ðñïãñáììáôéóìü
åéäéêÜ ãéá åöáñìïãÝò óå êëéìáôéóôéêÜ Heat - pump

25.04.516 Θερµοστάτης ασύρµατος /ενσωµατωµένος
SPL1000 FR. ΡΑΝ. για ντουλάπες, εµφανή κ.α.,
ζεστό/κρύο, MEITAV 
Παραληλόγραµµο χειριστήριο µε κουµπιά αφής και
εντυπωσιακό τρόπο απεικόνισης µέσω λυχνιών
των δεδοµένων θερµοκρασίας, ανεµιστήρος
κ.τ.λ. διακόπτη on/off, διακόπτη ψύξη /
θέρµανση, πλήρης απεικόνισης λειτουργιών &
διακόπτη 3 ταχυτήτων ανεµιστήρα. Συνοδεύεται
απο πλακέτα σύνδεσης µε ενσωµατωµένο ρελέ
ισχύος 20Αmps γιά τον συµπιεστή 

Åíóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 24v, åéäéêÜ ãéá åöáñìïãÝò óå êëéìáôéóôéêÜ Heat - pump

25.04.514

25.04.515

Θερµοστάτης χειριστήριο ΕRT-24/1Η, 24v Heat pump, ζεστό/κρύο, 
MEITAV
Θερµοστάτης χειριστήριο ΕRT-24/1Η µε οθόνη, 24v Heat pump,
ζεστό/κρύο, MEITAV
Παραληλόγραµµο χειριστήριο µε περιστροφικό διακόπτη
επιλογής θερµοκρασίας, διακόπτη on/off, διακόπτη ψύξη /
θέρµανση, 2 ενδεικτικές λυχνίες παροχής & λειτουργίας
συµπιεστού & διακόπτη ταχυτήτων ανεµιστήρα Auto/on. Ελέγχει
τον συµπιεστή του κλιµατιστικού µέσω εξωτερικού ρελέ ισχύος,
ενώ ο εσωτερικός ανεµιστήρας της συσκευής λειτουργεί κατ'
επιλογήν συνεχώς κατά την λειτουργία του κλιµατιστικού ή
µεµονωµένα. ∆εν υπάρχει δυνατότητα απόψυξης. ∆ιατίθεται µε τις
ίδιες ακριβώς λειτουργίες και σε έκδοση µε ενσωµατωµένη οθόνη και µε δυνατότητα
αναγραφής της θερµοκρασίας χώρου. Η συνδεσµολογία του είναι πανεύκολη µιάς και
χρησιµοποιεί τα διεθνή πρότυπα συνδεσµολογίας όπως όλα τα 24v µηχανήµατα.
Επιλογή ενεργοποίησης τετράοδης στην ψύξη ή στην θέρµανση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

25.04.511

25.04.611

Θερµοστάτης χειριστήριο «τοίχου λεπτό» ΕΤΝ-HP21
lcd/ΙR µε οθόνη, 24v γιά Heat pump, ζεστό/κρύο,
MEITAV 
Aσύρµατο χειριστήριο RT-01 γιά χρήση µε το ΕΤΝ-
ΗP21 της MEITAV
Tετράγωνο νέου τύπου «λεπτό» χειριστήριο µε
µαλακά κουµπιά επιλογής θερµοκρασίας, on/off
ψύξης/θέρµανσης & διακόπτη ταχυτήτων ανεµιστήρα
Auto/on και µια µεγάλη αλλά διακριτική οθόνη και µε
δυνατότητα αναγραφής της θερµοκρασίας χώρου. Η
συνδεσµολογία του είναι πανεύκολη µιας και
χρησιµοποιεί τα διεθνή πρότυπα συνδεσµολογίας
όπως όλα τα 24v µηχανήµατα. Ελέγχει τον συµπιεστή
του κλιµατιστικού µέσω εξωτερικού ρελέ ισχύος, ενώ ο εσωτερικός ανεµιστήρας της
συσκευής λειτουργεί κατ'επιλογήν συνεχώς ή µεµονωµένα. ∆εν υπάρχει δυνατότητα
απόψυξης. ∆ιατίθεται µε ενσωµατωµένο δέκτη υπερύθρων και δέχεται ασύρµατο
χειριστήριο ως αξεσουάρ. Επιλογή ενεργοποίησης τετράοδης στην ψύξη ή στην
θέρµανση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
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Åíóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 24v ìå åâäïìáäéáßï ðñïãñáììáôéóìü
åéäéêÜ ãéá åöáñìïãÝò óå êëéìáôéóôéêÜ Heat - pump

25.04.632

25.04.610

Θερµοστάτης χειριστήριο «τοίχου λεπτό» ΕΤΝ-
HP21 lcd / ΙR µε οθόνη, 24v γιά Heat pump,
ζεστό/κρύο, MEITAV
Aσύρµατο χειριστήριο RT-01 γιά χρήση µε το
ΕΤΝ-ΗP21 της MEITAV
Tετράγωνο νέου τύπου «λεπτό»  χειριστήριο µε
µαλακά κουµπιά επιλογής θερµοκρασίας, on/off

ψύξης / θέρµανσης & διακόπτη ταχυτήτων
ανεµιστήρα Auto / on και µιά µεγάλη αλλά
διακριτική οθόνη και µε δυνατότητα
αναγραφής της θερµοκρασίας χώρου. Η
συνδεσµολογία του είναι πανεύκολη µιας και
χρησιµοποιεί τα διεθνή πρότυπα
συνδεσµολογίας όπως όλα τα 24v
µηχανήµατα. Ελέγχει τον συµπιεστή του κλιµατιστικού µέσω
εξωτερικού ρελέ ισχύος, ενώ ο εσωτερικός ανεµιστήρας της

συσκευής λειτουργεί κατ' επιλογήν συνεχώς ή µεµονωµένα.
∆εν υπάρχει δυνατότητα απόψυξης. ∆ιατίθεται µε
ενσωµατωµένο δέκτη υπερύθρων και δέχεται ασύρµατο
χειριστήριο ως αξεσουάρ. Επιλογή ενεργοποίησης τετράοδης
στην ψύξη ή στην θέρµανση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ

Åíóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 24v ìå äõíáôüôçôá åíôïé÷éóìïý óå êïõôß ðñïåãêáôÜóôáóçò GEYER
åéäéêÜ ãéá åöáñìïãÝò óå êëéìáôéóôéêÜ Heat - pump

25.04.635 Θερµοστάτης χειριστήριο «εντoιχιζόµενο»
FMH24-HP22 lcd / ΙR µε οθόνη, 24v γιά Heat
pump, ζεστό/κρύο, MEITAV
Eντοιχιζόµενο  νέου τύπου χειριστήριο µε µαλακά
κουµπιά επιλογής θερµοκρασίας, on/off ψύξης /
θέρµανσης & διακόπτη ταχυτήτων ανεµιστήρα
Auto / on και µιά µεγάλη αλλά διακριτική οθόνη
και µε δυνατότητα αναγραφής της θερµοκρασίας
χώρου. Η συνδεσµολογία του είναι πανεύκολη
µιάς και 
χρησιµοποιεί τα διεθνή πρότυπα
συνδεσµολογίας όπως όλα τα 24v µηχανήµατα.
Ελέγχει τον συµπιεστή του κλιµατιστικού µέσω
εξωτερικού ρελέ ισχύος, ενώ ο εσωτερικός
ανεµιστήρας της συσκευής λειτουργεί κατ'επιλογήν συνεχώς ή µεµονωµένα. ∆έν
υπάρχει δυνατότητα απόψυξης. ∆ιατίθεται µε ενσωµατωµένο δέκτη υπερύθρων και
δέχεται ασύρµατο χειριστήριο ώς αξεσουάρ. Ιδανικό γιά µιά πλειάδα εφαρµογών σε
πολύ καλή τιµή µε µιά κοµψότητα που  εντυπωσιάζει. Επιλογή ενεργοποίησης
τετράοδης στην ψύξη ή στην θέρµανση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Eξειδικευµένα χειριστήρια µε φοβερό design και ενσωµατωµένη οθόνη που ικανοποιούν και τους πιό απαιτητικούς πελάτες.
Ενσωµατώνονται πλήρως στον τοίχο και στο πιό απαιτητικό περιβάλλον µε φοβερή ευκολία παραµένοντας λειτουργικά αλλά και
διακριτικά ταυτοχρόνως.
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ
Åíóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 12v ðñïóáñìïãÞò ðïéüôçôá áÝñá Ãéá åîáåñéóìïýò ê.á.

åéäéêÜ ãéá åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé áíáâÜèìéóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò æùÞò

25.04.750

25.04.751

Θερµοστάτης χειριστήριο «επίτοιχο»
GAQ ποιότητας αέρα µε οθόνη, 12v γιά
εξαερισµό, MEITAV 
Πλακέτα παροχών PS/AQ γιά χειριστήριο
ποιότητας αέρα, 220/12v γιά εξαερισµό,
MEITAV
Oι αισθητήρες ποιότητας αέρα είναι η
τελευταία λέξη της τεχνολογίας,
κατορθώνοντας µε λογικές τιµές να
παρέχουν εξελιγµένες µεθόδους ελέγχου
της ποιότητας της ατµόσφαιρας σε
πλειάδα εφαρµογών όπως καφετέριες,
εστιατόρια, µπάρ, γραφεία, εργαστήρια,
βιβλιοθήκες, δηµόσια κτίρια,
επαγγελµατικούς χώρους και τόσα άλλα.
Ανάλογα µε το ποσοστό επιβάρυνσης
του χώρου (ρύποι), ξεκινά ή κόβει τον
εξαερισµό, εξοικονοµώντας έτσι χρήµατα
αλλά και εξισοροπώντας την ιδανική
απόδοση του κλιµατισµού του χώρου
που ελέγχει. Με ηλεκτρονική οθόνη για εύκολο χειρισµό (ρύθµιση επιθυµητού ορίου)
αλλά και παρακολούθηση της επιβάρυνσης του χώρου,καθώς και µε ταυτόχρονη
δυνατότητα ελέγχου προοδευτικού damper εισαγωγής νωπού. Επιτρέπει στον
εξαερισµό να λειτουργεί µόνον όταν είναι απαραίτητο και αποσβένει το κόστος του αµέσως. Ελέγχει τον ανεµιστήρα του
εξαερισµού µέσω ενσωµατωµένου ρελέ ισχύος 20Αmp στην πλακέτα παροχών ενώ επεµβαίνει και στην προσαγωγή
αέρα µέσω κατ' επιλογήν ρύθµισης ενός προοδευτικού damper µε επαφή 0...10 στην ίδια πλακέτα συνεχώς ή
µεµονωµένα. ∆ιατίθεται µε ενσωµατωµένη οθόνη και αισθητήρα σιλικόνης µε προρυθµισµένο χρόνο προθέρµανσης
που πανεύκολα γίνεται αντιληπτό από την ενσωµατωµένη λυχνία ( ανάβει κίτρινη όταν είναι έτοιµη πρός λειτουργία )
δίπλα στην λυχνία παροχής (πράσινη). Αντικατοπτρίζει την ποιότητα του αέρα µε κλίµακα απο 0 έως 100% καθαρότητας
που ρυθµίζεται πανεύκολα απο έναν περιστροφικό διακόπτη. Ιδανικό γιά µιά πλειάδα εφαρµογών σε πολύ καλή τιµή
και µε µιά κοµψότητα που εντυπωσιάζει.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ζητήστε τον ελληνικό κατάλογο µε σχέδια & τεχνικά δεδοµένα όλων των εφαρµογών της
εταιρείας Meitav.
Xιλιάδες µοντέλα και εφαρµογές κατά παραγγελία µε βάση τις απαιτήσεις σας απο τον ίσως
πιό ευέλικτο κατασκευαστή της Ευρωπαικής αγοράς µε απαράµιλλη ποιότητα, φοβερά λογικές
τιµές και αξεπέραστο design.
Mηδενικά ποσοστά αστοχίας και αξεπέραστη συµπεριφορά µαζί µε απλούστατη
λειτουργικότητα και προγραµµατισµό πέρα κάθε προσδοκίας.
Επικοινωνήστε µε την εταιρεία µας να σας αποσταλεί δωρεάν ο πολυσέλιδος αναλυτικός
κατάλογος της Μeitav…
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Χειριστήρια κλιµατισµού για όλες τις εφαρµογές. Γρήγορη & εύκολη αντικατάσταση όλων των χειριστηρίων 24
Volt. Για ηµικεντρικά, κεντρικά µονοσταδιακά ή πολυσταδιακά κ.α. Aπόλυτη ποιότητα, λογικές τιµές,
αναµφισβήτητη αξιοπιστία & πανεύκολη τοποθέτηση ακόµα και για αρχάριους. Τεχνική υποστήριξη και
πληροφορίες καταλληλότητας διαθέσιµες. Εύχρηστος προγραµατισµός & χειρισµός, µε προστασία εκκίνησης
στην λειτουργία θέρµανσης εάν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 30 0C. Πάνω απο 100 χρόνια
εµπειρίας στη διάθεση του τεχνικού και στην υπηρεσία του πελάτη.

ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ
Åíóýñìáôá ÷åéñéóôÞñéá 24v, åéäéêÜ ãéá åöáñìïãÝò óå êëéìáôéóôéêÜ Heat - pump SUPCO ÁìåñéêÞò

Θερµοστάτης χειριστήριο ηλεκτρονικό 43157, προγραµµατιζόµενο, 24v Heat pump, ζεστό/κρύο, CTC Supco
Αµερικής
Προγραµµατιζόµενο 5 ηµέρες (∆ε - Πα) σταθερό και 2 ηµέρες (Σα - Κυ) µεταβλητό, µε 4 προγράµµατα ανά ηµέρα.
Παρέχει την πιο προηγµένη τεχνολογία σε συνδυασµό µε φωτισµό νυκτός (indiglo), 24v, σε φοβερή τιµή και
ακριβέστατο έλεγχο θερµοκρασίας. ∆ιαθέτει εξασφαλισµένη συµβατότητα µε τα περισσότερα µηχανήµατα
θέρµανσης, ψύξης/θέρµανσης µε συνδεσµολογία 4 ή 5 καλωδίων ή µονοσταδιακούς εναλάκτες θερµότητας,
ευδιάκριτη µεγάλη ηλεκτρονική οθόνη µε παροχή απο 2 x 1.5volt µπαταρίες που αλλάζουν πανεύκολα απο
µπροστά, µαλακά κουµπιά χειρισµού και εµφανίζει την θερµοκρασία χώρου όταν είναι σε ηρεµία. Εναλλαγή
θερµοκρασίας σε 0C ή F, ,εύρος θερµοκρασιών απο 6 έως 35 0C ,ακρίβεια ±1 0F και 4λεπτη καθυστέρηση on break.
Ένδειξη αλλαγής µπαταρίας, προρύθµιση προγραµµάτων, µηχανική προστασία χαµηλών θερµοκρασιών.
Συνδεσµολογία: RC,RH = 24v, W/B = Τετράοδη, Y/O = G = Ανεµιστήρας, Y1 = Συµπιεστής 

Θερµοστάτης χειριστήριο ηλεκτρονικό 43054, 24v Heat pump, ζεστό/κρύο, CTC Supco Αµερικής 
Θερµοστάτης χειριστήριο ηλεκτρονικό 43053, 24v Heat pump, ζεστό/κρύο, CTC Supco Αµερικής
Παρέχει την πιό προηγµένη τεχνολογία σε µη προγραµµατιζόµενους θερµοστάτες, 24v, αλλά είναι πολύ
φθηνότερος και απο πολλούς µηχανικούς. ∆ιαθέτει ένδειξη αλλαγής φίλτρου, εξασφαλισµένη συµβατότητα µε τα
περισσότερα µηχανήµατα, φωτισµό νυκτός (indiglo), ευδιάκριτη µεγάλη ηλεκτρονική οθόνη µε παροχή απο 2 x
1.5volt µπαταρίες που αλλάζουν πανεύκολα από µπροστά, µαλακά κουµπιά χειρισµού και εµφανίζει την
θερµοκρασία χώρου όταν είναι σε ηρεµία. Εναλαγή θερµοκρασίας σε 0C ή F, εύρος θερµοκρασιών απο 7 έως 35 0C
, ακρίβεια ±1 0F και 4λεπτη καθυστέρηση on break.
Συνδεσµολογία: RC, RH = 24v, W/B = Τετράοδη, Y/O = G = Ανεµιστήρας, Y1 = Συµπιεστής

Θερµοστάτης χειριστήριο µηχανικό 43005, 24v Heat pump, ζεστό/κρύο, κάθετο, CTC Supco Αµερικής
Θερµοστάτης χειριστήριο µηχανικό 43004, 24v Heat pump, ζεστό/κρύο, οριζόντιο, CTC Supco Αµερικής
Παρέχει προηγµένη τεχνολογία σε φανταστικά επίπεδα γιά µηχανικό θερµοστάτη, σε 24v, και σε φοβερά χαµηλή τιµή.
∆ιαθέτει αθόρυβο, πολύ αξιόπιστο (dust free) διακόπτη υδραργύρου µε εξασφαλισµένη συµβατότητα µε τα
περισσότερα µηχανήµατα θέρµανσης, ψύξης/θέρµανσης µε συνδεσµολογία 4 ή 5 καλωδίων ή µονοσταδιακούς
εναλάκτες θερµότητας χωρίς επιπρόσθετη βάση τοίχου. Ευδιάκριτη µεγάλη επιφάνεια ενδείξεων και µηχανικό δείκτη
θερµοκρασίας χώρου. Εύρος θερµοκρασιών απο 7 έως 35 0C, ακρίβεια ±1 0F και 2 βαθµοί σταθερό διαφορικό.
Συνδεσµολογία: RC, RH = 24v, W = Τετράοδη, Β = Ο= G = Ανεµιστήρας, Y = Συµπιεστής

25.04.407

25.04.408

25.04.411

25.04.410

25.04.412

Θερµοστάτης χειριστήριο ηλεκτρονικό 43403, πολυσταδιακό-προγραµµατιζόµενο, 2 στάδια ψύξη + 2
θέρµανση µε εναλλαγές, 24v Heat pump, ζεστό/κρύο, CTC Supco Αµερικής

Προγραµµατιζόµενο εβδοµαδιαίο 7 ηµέρες µεταβλητό, µε 4 προγράµµατα ανά ηµέρα

Παρέχει την πιό προηγµένη τεχνολογία σε συνδυασµό µε πανεύκολο προγραµµατισµό, 24v,
πολυσταδιακό, ακριβέστατο έλεγχο θερµοκρασίας, µεγάλη, ευδιάκριτη ενεργή οθόνη µε αυτόµατη
επαναφορά. ∆ιαθέτει εξασφαλισµένη συµβατότητα µε τα περισσότερα διασταδιακά µηχανήµατα µε 2
στάδια Θέρµανση / 2 Ψύξη ή 2 Θέρµανση / 1 Ψύξη και όλους τους µονοσταδιακούς εναλλάκτες
θερµότητας. Η µεγάλη λεπτοµερής οθόνη τροφοδοτείται από 3 x 1.5volt µπαταρίες που αλλάζουν
πανεύκολα, µαλακά κουµπιά χειρισµού µε κλείδωµα και εµφανίζει την θερµοκρασία χώρου όταν είναι σε
ηρεµία. Εναλλαγή θερµοκρασίας σε 0C ή F, εύρος θερµοκρασιών από 5 έως 35 0C ,ακρίβεια ±1 0F και
4λεπτη καθυστέρηση on break. Ένδειξη αλλαγής µπαταρίας, προρύθµιση προγραµµάτων, υπερπήδηση
προγραµµατισµού πρόσκαιρα ή κατα την διάρκεια των διακοπών, αυτόµατη ανάκτηση λειτουργίας
θέρµανσης, οθόνη χρήσης εναλλακτικής πηγής θέρµανσης και ένδειξη λειτουργίας συστήµατος.

Συνδεσµολογία: C , A , E , G , O/B , W1 , W2 , Y1 , Y2 , R 

25.04.415

129

SOL129-144 teliko.qxd  18/5/2005  1:37   Page 129



130

ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ
ÊïõôéÜ ðñïóôáóßáò ÷åéñéóôçñßùí ðïõ âñßóêïíôáé åêôåèåéìÝíá óå äéÜöïñåò êáôáóôÜóåéò ìå äéÜöáíï
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25.04.400 Στεγανό κουτί προστασίας θερµοστατών BTG-UK2  της  SUPCO Αµερικής
∆ιαστάσεις: Φάρδος 200 mm x Πλάτος 139 mm x Ύψος 87 mm

Ειδικό κουτί για προστασία απο βανδαλισµούς, απροσεξίες ή κακούς χειρισµούς σε χώρους όπως καφετέριες,
κινηµατογράφους,  γυµναστήρια, σχολεία, συγκροτήµατα γραφείων, bar, disco, δηµόσιους οργανισµούς και
τόσα άλλα. Στιβαρή αλλά και ελκυστική κατασκευή µε διάφανο πλαστικό καπάκι για ορατότητα εντός αλλά και
κλειδαριά προστασίας γιά αποφυγή ενεργειών απο απρόσκλητους ή κακοπροαίρετους χρήστες.
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Η σειρά Elogica της Claiton είναι σχεδιασµένη γιά απόλυτη χρηστικότητα και εφαρµογές µε απόλυτη ποιότητα & design µε
πολύ φιλική τιµή καί προγραµµατισµό ηµέρας / νύκτας γιά εξοικονόµηση ενέργειας. Αξιοπιστία, σεβασµός πλέον στον
ιδιαίτερο χαρακτήρα και σχεδιασµό της κάθε κατασκευής µε απώτερο σκοπό τον έλεγχο του κλίµατος στον χώρο από
έµπειρους σχεδιαστές γιά πελάτες µε απαιτήσεις. Ιδανική επιλογή γιά εφαρµογές θέρµανσης, µε εύχρηστο πρόγραµµα
ηµέρας / νύκτας, διαστάσεις 125x75x30 mm, αλφαριθµητική οθόνη lcd µε ανάλυση 0,2 0C, ρύθµιση απο 5 έως 45 0C,
περίοδος δείγµατος θερµοκρασίας δωµατίου κάθε 40 δευτερόλεπτα, διαφορικό 1 0C, εργοστασιακή θερµοκρασία ηµέρας
200C & νύκτας 16 0C, ακρίβεια 0,6 0C και επίτοιχη τοποθέτηση µε βίδες που περιλαµβάνονται στη συσκευασία.

Παροχή και αυτονοµία µέσω 2 αλκαλικών µπαταριών, LR03/τύπος AAA-1.5Volt µε αυτονοµία µεγαλύτερη του ενός έτους.
Ένδειξη αντικατάστασης µπαταρίας, ενσωµατωµένο ρελέ max.volt 250v, max. 5Amp res.load & 2Amp ind.load. Mία επαφή
N.O. Ανοικτή σε κατάσταση ηρεµίας και πλαστικό ABS αντοχής καί υψηλής ποιότητος UL94VO.

Εύκολη επιλογή συχνοτήτων και πολύ λογική τιµή γιά λύσεις σε προβλήµατα απώλειας
ή καταστροφής χειριστηρίων γιά κλιµατιστικά συστήµατα.
Ένα ασύρµατο χειριστήριο για σχεδόν κάθε split σύστηµα µε το οποίο δουλεύετε. Αυτό
το super χειριστήριο µε πάνω από 200 διαφορετικές συχνότητες συµπεριλαµβάνει
µονάδες πολύ γνωστών εταιρειών: CARRIER, CHIGAO, CHOFU, CORONA, DAIKIN,
ELECTROLUX, FUJITSU, GOLDSTAR, GREE, HAIER, HITACHI, HAULING, KELON, LG,
MACQUAY, MITSUBISHI, ELECTRIC, MITSUBISHI, HEAVY, INDUSTRY, NATIONAL,
PANASONIC, SAMSUNG, SANYO, SHARP, TOSHIBA, TRANE, WHIRLPOOL, YORK.
Ιδανικό να το έχετε µαζί σας πάντα για να εξυπηρετήσετε τους πελάτες σας που έχουν
χάσει ή χαλάσει το δικό τους control. Η ενσωµατωµένη λειτουργία αυτόµατου
ψαξίµατος (auto search) σας εξυπηρετεί αφάνταστα για χρήση σε άγνωστες µάρκες
κλιµατιστικών. ∆ουλεύει όλες τις λειτουργίες του κλιµατιστικού σε λειτουργία heat-
pump ή µόνο ψύξη.

Ειδικό µοντέλο γιά εφαρµογή µέσω mod-Bus
και ένωση αναµεταξύ τους γιά έλεγχο και
ρύθµιση της θερµοκρασίας χώρου σε
συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης.

ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ
ÈåñìïóôÜôåò ÷þñïõ ãéÜ åöáñìïãÝò èÝñìáíóçò ìå åíóùìáôùìÝíç ïèüíç & áõôïíïìßá

ÉôáëéêÞ êáôáóêåõÞ & design óå äéÜöïñïõò ÷ñùìáôéóìïýò

25.01.138

25.01.140

25.01.139

Θερµοστάτης ηλεκτρονικός θέρµανσης µε πρόγραµµα
ηµέρας/νύκτας, EL-000WH-CN, άσπρος, Claiton

Θερµοστάτης ηλεκτρονικός θέρµανσης µε πρόγραµµα
ηµέρας/νύκτας, EL-000ΒΚ-CN, µαύρος, Claiton 

Θερµοστάτης ηλεκτρονικός θέρµανσης µε πρόγραµµα
ηµέρας/νύκτας, EL-000GE-CN, γκρί, Claiton

Aσύρµατο
χειριστήριο
πολλαπλών λύσεων
ARC-72, µε 72
διαφορετικές
συχνότητες για split

25.04.692

ÓÅ ÔÉÌÇ ÅÊÐËÇÎÇ!!!

×åéñéóôÞñéá ãéÜ split ãåíéêÞò ÷ñÞóåùò ðïëëáðëþí åöáñìïãþí & ðïëëþí ìïíôÝëùí
ÐïéïôéêÞ & åõÝëéêôç áíôéìåôþðéóç ãéÜ ðåñéðôþóåéò áðþëåéáò Þ êáôáóôñïöÞò ÷åéñéóôçñßùí äéáöüñùí åôáéñåéþí
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ

Η λειτουργία τους είναι πολύ απλή και δεν επιβάλλεται ιδιαίτερος
κόπος γιά εγκατάσταση αλλά µια απλή προσαρµογή του αγωγού,
που µεταφέρει τον αέρα απο την εσωτερική µονάδα προς το
εκάστοτε στόµιο, µε το στόµιο µε το ενσωµατωµένο προοδευτικό
damper που διατίθεται στον βασικό εξοπλισµό του συστήµατος.
Ρυθµίζουµε τον κεντρικό θερµοστάτη του συστήµατος κλιµατισµού
σε επίπεδο τέτοιο όπως η µέγιστη απαίτηση που εκφράζεται από

τους χρήστες και κατόπιν ο εκάστοτε χρήστης ρυθµίζει την επιθυµητή θερµοκρασία απο τον ηλεκτρονικό
θερµοστάτη που διατίθεται στον βασικό εξοπλισµό του συστήµατος. Η ρύθµιση του είναι πανεύκολη
µιάς και είναι εξοπλισµένος µε ηλεκτρονική οθόνη διπλής λειτουργίας µιάς και καθ' όλη την
διάρκεια λειτουργίας µετά την ρύθµιση ο θερµοστάτης του χώρου εµφανίζει την θερµοκρασία
του υπό διαµόρφωση πλέον επιθυµητού περιβάλλοντος. Το ενσωµατωµένο προοδευτικό
damper πλέον αναλαµβάνει να ανοιγοκλείνει συνεχώς το άνοιγµα παροχής κλιµατιζόµενου αέρα εως ότου η επιθυµητή

θερµοκρασία περιβάλλοντος επιτευχθεί. Ακριβώς λόγω της συνεχιζόµενης κίνησης του κλαπέτου του damper η θερµοκρασία παραµένει
συνεχώς στα επίπεδα της ρύθµισης χωρίς ουσιαστικά ποτέ όµως να µην κλείνει εντελώς το άνοιγµα της παροχής αέρα, αποφεύγοντας
έτσι την υπερπίεση στον αγωγό και την καταπόνηση του συµπιεστού. Η τοποθέτησή τους είναι πάρα πολύ απλή σε σηµείο µε µια
µικρή δόση υπερβολής να µπορούµε να πούµε ότι µπορεί να τοποθετηθούν και από έναν εντελώς άσχετο προς το είδος ή ακόµα και
από ιδιώτες µε σχετική κλίση προς το «φτιάχτο µόνος σου» σύστηµα. ∆εν απαιτούν ειδικές γνώσεις ηλεκτρονικών αλλά µια απλή
σχέση µε την απλή εφαρµογή της ηλεκτρολογίας ούτως ώστε να µπορεί να διαβαστεί  το κατά τα άλλα πολύ εύγλωτο σχέδιο
συνδεσµολογίας που τα συνοδεύει. Η χρήση του συστήµατος ειναι υπερβολικά απλή κυρίως χάρη στον ευκολόχρηστο ηλεκτρονικό
ελεγκτή που το συνοδεύει και µας επιτρέπει να αλλάζουµε απο θερµανση σε ψύξη (ανάλογα µε την ρύθµιση του κεντρικού θερµοστάτη
του κλιµατιστικού), να ανοιγοκλείνουµε το σύστηµα ανάλογα εαν θέλουµε να επέµβουµε στην θερµοκρασιακή µεταβολή του εκάστοτε
χώρου (on /off ), αλλά και να επιλέγουµε την επιθυµητή θερµοκρασία απλά µε το γύρισµα του περιστροφικού διακόπτη επιλογής της
θερµοκρασίας. Ως αξεσουάρ διατίθεται και ελεγκτής µε ενσωµατωµένο χρονοδιακόπτη για αυτόµατη έναρξη ή παύση λειτουργίας. Η
χρήση του συγκεκριµένου συστήµατος µονο κέρδη µπορει να επιφέρει όταν επιλεχθεί. Το κέρδος για τον τεχνικό εκτός του
οφθαλµοφανούς (extra χρήµατα µε πολύ µικρό χρόνο ενασχόλησης και χωρίς σχεδόν καθόλου καλωδιώσεις ή εντελώς καθόλου εάν
επιλεχθεί το ασύρµατο µοντέλο επικοινωνίας µεταξύ ελεγκτη & damper) είναι και η δυνατότητα του να ασχοληθεί πλέον µε εξελιγµένα
συστηµατα ελέγχου του αέρα που θα του δώσει την δυνατότητα να ξεφύγει απο τον συνήθη ανταγωνισµό ανεβαίνοντας κατηγορία
σύγκρισης αλλά και να ανέβει στα µάτια του πελάτη του αφού θα του δώσει πλέον δυνατότητα εξοικονόµησης ενέργειας απο άσκοπη
χρήση του κλιµατιστικού συστήµατος αλλά και µεταφοράς των φορτίων στους χώρους που πραγµατικά χρειάζεται. Εκτος των
προαναφερθέντων ο τελικός χρήστης έχει την δυνατότητα να αποφεύγει πολλές φορές δυσάρεστες καταστάσεις διαφωνιών µεταξύ των
υπαλλήλων ή των µελών της οικογενείας συντελώντας επίσης στη µεγαλύτερη και ουσιαστικότερη αποδοτικότητά τους.

Εύρος 10-30 0 C. 
Moνάδα παροχής PS20...230 Vac. 
Ελεγκτές δωµατίων DTR40, 12 Vdc µε: 
α) Ηλεκτρονική οθόνη (πράσινου φωτισµού, LED), ζητούµενης
θερµοκρασίας και χώρου για ευκολία ρύθµισης. 
β) Ελκυστικό καντράν µε πλήκτρα αφής. 
Πλαστικός στρογγυλός αγωγός 
DA 8...10 (200/250 MM, 8-10 inch διάµετρος) ολοκληρωµένος µε: 
α) Στρογγυλή θυρίδα ελέγχου αέρα (damper) 
β) Μοτέρ ηλεκτρικό 12 Vdc. 
Ελεγκτές: λειτουργίες, δυνατότητες χειριστηρίων. 
DRT 10-έναρξη, σταµάτηµα. 

DRT 40P- προσαρµοζόµενο ΡΙ. 
DRT 40P/V - προσαρµοζόµενο ΡΙ µε επαναφορά. 

 Ταχύτητας αέρα. 
DRT 40PA - ∆υνατότητα αυτόµατου ελέγχου. 
2 Damper (ψύξη - θέρµανση). 
DRT 40PA/V - Το ίδιο µε προηγούµενο + επαναφορά ταχύτητας αέρα. 

 Επιλογές διακοπτών: Έναρξη/ σταµάτηµα. Έναρξη/σταµάτηµα,
ψύξη/θέρµανση. 
Έναρξη/σταµάτηµα, ψύξη/θέρµανση, ανεµιστήρας. 
Πανεύκολη τοποθέτηση, χαµηλό κόστος. 
/Τ= µε χρονοδιακόπτη.

ÏëïêëçñùìÝíï óýóôçìá åëÝã÷ïõ èåñìïêñáóßáò ðëÞñïõò áíïßãìáôïò Þ êëåéóßìáôïò ìå åðáíáöïñÜ
ôá÷ýôçôáò áÝñá, åîïðëéóìÝíá ìå ðëáóôéêü áåñáãùãü êáé èõñßäá åëÝã÷ïõ áÝñá ìå ìïôÝñ (damper)

åéäéêÜ ãéá åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé áíáâÜèìéóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò æùÞò

25.04.700

25.04.710

25.04.701

25.04.715

Ηλεκτρικό damper διαµέτρου Φ20 «σετ µε επίτοιχο ενσύρµατο θερµοστάτη
χειριστήριο» ERT40P/1 + PS101P 
µε οθόνη, 12v γιά heat/pump, MEITAV 
Ηλεκτρικό damper διαµέτρου Φ20 «σετ µε ασύρµατο θερµοστάτη
χειριστήριο» DA8/40+PS201P 
µε ασύρµατο χειριστήριο, 12v γιά heat/pump, MEITAV 
Ηλεκτρικό damper διαµέτρου Φ25 «σετ µε επίτοιχο ενσύρµατο θερµοστάτη
χειριστήριο» ERT40P/1 + PS101P 
µε οθόνη, 12v γιά heat/pump, MEITAV
Ηλεκτρικό damper διαµέτρου Φ20 «σκέτο damper» DA8/1, 12v, MEITAV

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Πραγµατική επανάσταση στον χώρο του κλιµατισµού συντελείται τα τελευταία χρόνια µε την όλο και µεγαλύτερη επιλογή των κεντρικών ή ηµικεντρικών
συστηµάτων για την διαµόρφωση θερµοκρασιακών περιβαλοντολογικών συνθηκών σε κλειστούς χώρους. Η ανάγκη γιά όλο και µεγαλύτερη αυτονοµία
επιλογής της επιθυµητής θερµοκρασίας σε κλειστούς χώρους οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε συστήµατα ελέγχου µε αναβαθµισµένες δυνατότητες
αλλά και µε δραµατική µείωση των κοστολογίων προς τον τεχνικό αλλά και τον τελικό χρήστη παράλληλα µε το δικαίωµα του καθενός απο εµάς να
διαλέγει το επιθυµητό περιβάλλον θερµοκρασίας στο οποίο θα περνά τον περισσότερο χρόνο της ζωής του ανάλογα µε τις ιδιατερότητές του.
Χρησιµοποιούνται ευρύτατα τα τελευταία χρόνια σε όλες τις εφαρµογές που απαιτούν δυνατότητα επιλογής θερµοκρασίας ανά διαφορετικό χώρο απο
ένα ενιαιο κλιµατιστικό σύστηµα που επεµβαίνει στην θερµοκρασιακή µεταβολή του χώρου µεσω της παροχής αέρα µέσω στοµίων. Τέτοια συστήµατα
µπορουν να εγκατασταθούν σε συµπλέγµατα γραφείων, σε εταιρείες όπου η επιθυµητη θερµοκρασία πρεπει να ρυθµιζεται ξεχωριστα σε κάθε γραφείο
απο τον ενίοτε χρήστη ,σε δηµόσια κτίρια , σε νοσοκοµεία όπου η θερµοκρασιακή µεταβολή απο θάλαµο σε θάλαµο είναι επιβεβληµένη ανάλογα µε την
πάθηση ,σε κρουαζιερόπλοια , γιώτ αλλά και σε οικιακές εφαρµογές όπου η οικογένεια επιθυµεί ξεχωριστή θερµοκρασία περιβάλλοντος στο σαλόνι , την
κουζίνα ή τα υπνοδωµάτια... σε µονοκατοικίες , πολυκατοικίες  ή βίλλες όπου ο κλιµατισµός επιτυγχάνεται µε συστήµατα αέρα-αέρα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ
Ðïëõæùíéêü ïëïêëçñùìÝíï óýóôçìá ãéÜ çìéêåíôñéêÜ & êåíôñéêÜ óõóôÞìáôá êëéìáôéóìïý ìå äõíáôüôçôá

åëÝã÷ïõ èåñìïêñáóßáò óå Ýùò êáé 7 ìåìïíùìÝíùí ÷þñùí (æùíþí) 
åéäéêÜ ãéá åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé áíáâÜèìéóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò æùÞò

25.04.900 Πολυζωνικό σύστηµα 7 ζωνών µε Bypass M2007+PS2005+(4)DRT41+(5)DA8/1 Meitav

Πολυζωνικό ολοκληρωµένο σύστηµα για ηµικεντρικά και κεντρικά κλιµατιστικά µε δυνατότητα ελέγχου θερµοκρασίας έως
και 7 µεµονωµένων χώρων (ζωνών). Ιδανικό για χώρους γραφείου, βίλες, οικίες, µε δυνατότητα προσδιορισµού ατοµικής
θερµοκρασίας και αν χρειάζεται υγρασίας κάθε χώρου, χωρίς µεγάλο κοστολόγιο, σε συνάρτηση µε ποιότητα και
εξοικονόµηση ενέργειας σε ψύξη, θέρµανση αλλά και εξαερισµό.

Aυτόνοµος θερµοστάτης χώρου:
Ελέγχει τη θερµοκρασία χώρου κάθε ανεξάρτητου
δωµατίου συνεργαζόµενο απευθείας µε το κάθε
ένας δωµάτιο (damper).

Στόµια
Επιλέξτε και εγκαταστείστε τους
κατάλληλους τύπους στοµίων και
αγωγών που ταιριάζουν στις ανάγκες
του εκάστοτε χώρου

Κονσόλα κεντρικού ελέγχου
(πίνακας)
Η καρδιά του συστήµατος
φιλοξενεί όλα τα ρελέ
εξόδων του συµπιεστή,
ανεµιστήρων κ.λπ.
Λειτουργεί υπό τις
υποδείξεις του κεντρικού
θερµοστάτη (ελεγκτή) και σε
συνεργασία µε τα
ανεξάρτητα damper και
θερµοστάτες του εκάστοτε
δωµατίου παραπέµπει
εντελώς το σύστηµα

Επιλογές λειτουργίας χειριστηρίου: Υγρασία, αφύγρανση, ψύξη, θέρµανση, ποιότητα αέρα.
∆υνατότητα επικοινωνίας µε το σύστηµα µέσω τηλεφώνου: Παρακολουθείστε τη σωστή λειτουργία και απόδοση του συστήµατος αλλάξτε τη
ρύθµιση θερµοκρασίας, το πρόγραµµα κ.λπ. (χρησιµοποιώντας τον τηλεφωνικό αριθµό και το υπάρχον τηλέφωνο του κτιρίου ή της οικίας). Απλά
τηλεφωνώντας στον κεντρικό θερµοστάτη ο οποίος σας απαντά επιβεβαιώνοντας (βήµα-βήµα) τις λειτουργίες του συστήµατος. Έτσι απλά και µε
το κόστος µιας µόνο αστικής µονάδας.

Κεντρικός θερµοστάτης:
Χρησιµότητά του είναι η
ρύθµιση των παραµέτρων
του κεντρικού/ηµικεντρικού
συστήµατος κλιµατισµού
συµπεριλαµβανοµένου
θερµοκρασία
κλιµατιζόµενου αέρα,
επιλογή λειτουργίας,
εβδοµαδιαίος
προγραµµατισµός κ.λπ.

Συστήµατα DAMPER
(εκτροπής):
Ανοίγει έτσι ώστε να
εκτρέψει τον
περισσευούµενο
κλιµατιζόµενο αέρα καθώς
το damper των δωµατίων
πλησιάζουν στην θέση off
(επιτυγχάνουν επιθυµητή
θερµοκρασία δωµατίου)

Συστήµατα DAMPER (αυτόνοµα, προοδευτικά):
Αποτελεί από ένα κοντό κοµµατί σκληρού πλαστικού
κυκλικού (διαµέτρου Φ200 ή Φ250 και 300 ΜΜ) κοµπλέ µε
µια κυκλική λεπίδα πλαστική damper οδηγούµενη από ένα
προοδευτικό 12 Vdc µοτέρ πανεύκολα ενώνεται από τη µια
πλευρά µε τον εύκαµπτο αεραγωγό του plenum και από
την άλλη µε την περσίδα του εκάστοτε δωµατίου.

Εναλλακτικά: χρησιµοποιήστε τα κατάλληλα damper
και µοτέρ που ταιριάζουν στην

εκάστοτε εφαρµογή
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ
Ðïëõæùíéêü ïëïêëçñùìÝíï óýóôçìá ãéÜ çìéêåíôñéêÜ & êåíôñéêÜ óõóôÞìáôá êëéìáôéóìïý ìå äõíáôüôçôá

åëÝã÷ïõ èåñìïêñáóßáò óå Ýùò êáé 7 ìåìïíùìÝíùí ÷þñùí (æùíþí) 
åéäéêÜ ãéá åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé áíáâÜèìéóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò æùÞò

Σειρά S2007... S2007P... S2407 Πολυζωνικά συστήµατα ελέγχου κλιµατιστικών

S2007 Λειτουργία δύο θέσεων ON/OFF µε 12V πλαστικό damper της Meitav
S2007P Λειτουργία δύο θέσεων ON/OFF µε 12V πλαστικό damper της Meitav
S2407 Λειτουργία δύο θέσεων ON/OFF µε 24V πλαστικό damper της Meitav

Περσίδες και στόµια Κεντρικό σύστηµα ελέγχου
PS2007, PS2007P, PS2407

Κεντρικός κοντρόλερ

Προσαρµογή για χειρισµό Damper

Aνεξάρτητοι θερµοστάτες δωµατίου

Γενικά ηλεκτρικά διαγράµµατα δείτε στις σελίδες 124-125
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ
Ðïëõæùíéêü ïëïêëçñùìÝíï óýóôçìá ãéÜ çìéêåíôñéêÜ & êåíôñéêÜ óõóôÞìáôá êëéìáôéóìïý ìå äõíáôüôçôá

åëÝã÷ïõ èåñìïêñáóßáò óå Ýùò êáé 7 ìåìïíùìÝíùí ÷þñùí (æùíþí) 
åéäéêÜ ãéá åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé áíáâÜèìéóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò æùÞò

ÅÙÓ ÊÁÉ 7 ÈÅÑÌÏÓÔÁÔÅÓ ×ÙÑÏÕ - ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÏÕÌÅ DRT41,
DRT41/T (S2007, S2407) ¹ DRT41P, DRT41P/T (S2007P)
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ

Ένας εµφανίσιµος, χαµηλού κόστους, εύκολος στην
εγκατάσταση και χωρίς προβλήµατα, θερµοστάτης
επικοινωνίας µε τα πιο προηγµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας
στη σηµερινή αγορά, όπως το Bacnet, Johnson Controls N2,
Modbus και άλλα. 

Ο εργοστασιακός προγραµµατισµός κάνει αυτούς τους
ελεγκτές να αποτελούν την καλύτερη λύση της αγοράς σε
εφαρµογές FAN COIL.

∆ιαθέσιµες έξοδοι:
On/Off
0-10Vdc
3-καλώδια - 24Vac 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
PS-X500 µε ενσωµατωµένο δίαυλο επικοινωνίας για συστήµατα ελέγχου σε κτίρια

Κύριος ελεγκτής

Επίτοιχος - ETN Χωνευτός - FMH ∆έκτης πίνακα ελέγχου &
τηλεχειρισµός

ή ή

24Vac θερµοστάτες µε εξόδους ΡΙ για ψύξη και 
θέρµανση, µε δυνατότητα  ελέγχου ταχύτητας 
ανεµιστήρα.

Κύρια τροφοδοσία 24Vac. 
Ρυθµιζόµενη περιοχή διαδοχής. 
∆υνατότητα 3 ταχυτήτων. 

∆υνατότητα δέκτη για τηλεχειρισµό.
Ρυθµιζόµενος χρόνος λειτουργίας µοτέρ στα µοντέλα 

µε 3 καλώδια.
Μοντέλα VAV µε δυνατότητα ενεργοποίησης µέσω τηλεφωνικής

επικοινωνίας.

Θερµοστάτες µε ενσωµατωµένη διαδοχή (integral proportional)
((0-10Vdc, 3-wire 24Vac and VAV

Επίτοιχος - ETN

Χωνευτός - FMH

Damper µε πλαστικό περίβληµα ειδικά και για
µεµονοµένες εφαρµογές. 
Με δυνατότητα για αυτόµατης εναλλαγής, µε αισθητήρα
ροής. 

Damper µε πλαστικό περίβληµα (στρογγυλό) σε διαφορετικά
µεγέθη:

6” (150mm).
8” (200mm).
10” (250mm).

Αρκετές δυνατότητες για τον έλεγχο του damper:
ETN  - Επίτοιχοι θερµοστάτες. 
FMH - Χωνευτοί θερµοστάτες. 
Πίνακας ελέγχου και τηλεχειρισµός.

Αυτόνοµο Damper DA-100
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ
Hëåêôñïíéêüò åëåãêôÞò ìå óõíäõáóìü åëÝã÷ïõ èåñìïêñáóßáò & õãñáóßáò

Äéáôßèåíôå åðßóçò øçöéáêÜ ìïíôÝëá ìå äõíáôüôçôá åëÝã÷ïõ logic & ðñïãñáììáôéóìü ÷ñüíïõ
åéäéêÜ ãéá åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé áíáâÜèìéóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò æùÞò

25.04.790
25.04.800

Χειριστήριο ελέγχου Υγρασίας - Θερµοκρασίας ERHU-50 Μeitav
Χειριστήριο ελέγχου Υγρασίας - Θερµοκρασίας ERHU-51 Μeitav

Eκδόσεις

Χαρακτηριστικά - σειρά ERHU 50-51

Χαρακτηριστικά - σειρά ERHU 60

137
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÓÓÔÔÁÁ ÔÔÅÅÓÓ
Hëåêôñïíéêüò åëåãêôÞò ìå óõíäõáóìü åëÝã÷ïõ èåñìïêñáóßáò & õãñáóßáò

Äéáôßèåíôå åðßóçò øçöéáêÜ ìïíôÝëá ìå äõíáôüôçôá åëÝã÷ïõ logic & ðñïãñáììáôéóìü ÷ñüíïõ
åéäéêÜ ãéá åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé áíáâÜèìéóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò æùÞò
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ÓÓÕÕÓÓÔÔÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÁÁ
ÊÊ ÁÁ ÔÔÁÁ ÃÃÑÑ ÁÁ ÖÖ ÇÇ ÓÓ  ÄÄ ÅÅ ÄÄ ÏÏ ÌÌ ÅÅÅ ÍÍ ÙÙ ÍÍ

ÊáôáãñáöéêÜ ìå äõíáôüôçôá áðïèÞêåõóçò äåäïìÝíùí óôç ìíÞìç & åêôýðùóçò «ìÝóù Ç/Õ»
ÏéêïãÝíåéá «data logger» ðïëëáðëþí ëåéôïõñãéþí ìå ôï ßäéï software

Ταυτόχρονη µέτρηση τάσεως και εντάσεως  µε 10750 καταγραφές ενώ δυνατότητα καταγραφής 21500 σηµείων στην
περίπτωση που ενεργοποιούµε µόνο τον αισθητήρα τάσεως ή µόνο τον αισθητήρα εντάσεως. ∆υνατότητα επιλογής δείγµατος
από 1 δευτερόλεπτο έως 18 ώρες και εύρος εντάσεως από 0 έως 300 Amps (±5%) και τάσεως από 0 έως 500 volts (ακριβεια
±1vac) µε χρήση αλκαλικής µπαταρίας (διάρκεια ζωής έως 20 µήνες) ενώ µε χρήση µπαταρίας λιθίου (διάρκεια ζωής έως και
40 µήνες). Μπορεί να λειτουργεί άνετα σε συνθήκες περιβάλλοντος από 0% έως 95% υγρασία (χωρίς συµπυκνώµατα) και
καλιµπράρεται µέσω του προγράµµατος «LLS» σε µονό σηµείο καθώς η τάση & η ένταση είναι προκαλιµπραρισµένη από το
εργοστάσιο. ∆ιαστάσεις: 7,6 mm x 6,4 mm x 2,8 mm.

23.02.152

Μέτρηση 21500  σηµείων σε κάθε περίπτωση. ∆υνατότητα επιλογής δείγµατος από 1 δευτερόλεπτο έως 18 ώρες και εύρος
µέτρησης από 0 έως 40 m amps (±0.05ma) µε χρήση αλκαλικής µπαταρίας (διάρκεια ζωής έως 20 µήνες) ενώ µε χρήση µπαταρίας
λιθίου (διάρκεια ζωής έως και 40 µήνες). Μπορεί να λειτουργεί άνετα σε συνθήκες περιβάλλοντος από 0% έως 95% υγρασία (χωρίς
συµπυκνώµατα) και καλιµπράρεται µέσω του προγράµµατος «LLS» σε µονό σηµείο. ∆ιαστάσεις: 7,6 mm x 6,4 mm x 2,8 mm.

23.02.141

23.02.155

Αξιόπιστη ηλεκτρονική συσκευή καταγραφής συναγερµών 2 σηµείων γιά πλείστες εφαρµογές ...Εύκολος χειρισµός
γιά ρύθµιση τού επιθυµητού κατά περίπτωση όριο θερµοκρασίας & απλούστατη εγκατάσταση. Λειτουργεί µε ρεύµα
220v µε υποστήριξη µπαταρίας 9v (δεν συµπεριλαµβάνεται). Ενσωµατωµένη σειρήνα µε µεγάλες δυνατότητες σας
ειδοποιεί αµέσως εάν κάτι συµβεί. Επεµβαίνει σε άνοδο καί κάθοδο της θερµοκρασίας µε εύρος απο -18 0C έως +38 0C
αλλά και -40 0C έως +16 0C, διαθέτει στεγανό αισθητήρα θερµοκρασίας τύπου thermistor µε µήκος 4.5m περίπου (που
επιµηκύνεται έως και 90m). Κατασκευασµένο απο ανθεκτικότατο πλαστικό, µε διαστάσεις µόνο 7.2Φ x 2.65Β x 6Υ cm
Φ cm ) & βάρος 70gr διαέτει 48volts/100mA max επαφή ( Normally open / Kλείνει όταν ενεργοποιειθεί ο συναγερµός)
γιά ασύρµατη σύνδεση ή σύνδεση µε τηλεφωνητή. Εφοδιασµένο µε δυνατότητα προγραµµατισµένης καθυστέρησης
σε περίπτωση απόψυξης & αποθήκευση έως και 45 γεγονότων συναγερµών). Προγραµµατιζόµενο διάκενο απο 1sec
έως και 18 ώρες, αποθηκεύει 32.250 καταγραφές (1 σηµείου) ενώ 16.125 καταγραφές (2 σηµείων) µε δυνατότητα data
rollover. To λογισµικό (software) συµπεριλαµβάνεται ενώ οι ελάχιστες απαιτήσεις απο τον υπολογιστή µας είναι: 8MB
RAM, 2MB ελεύθερος χώρος δίσκου, ανάλυση 800x600, µιά ελεύθερη είσοδος COM ή USB (αναγκαίο το USB interface
που παρέχεται extra p/n USBS).

Συσκευή καταγραφής συναγερµών, ηλεκτρονική, επίβλεψης 2 σηµείων θερµοκρασίας ταυτόχρονα, 
ΤΑL-2/220v, Supco Aµερικής

23.05.050

Καταγραφή δεδοµένων από το LOGIT στο προσωπικό σας «Palm top»

23.02.156
23.02.157
23.02.158
23.02.159

LPI3
LPI5
LPIM100
LPIM500

Κωδικός     Μοντέλο
PALMTM III/IIIe/IIIx/IIIx/IIIxe/IIIc, PALMTM VII/VIIx, IBM Workpad
PALMTM V/Vx, IBM Workpad C3
PALMTM m100/m105
PALMTM m125/m130, PALM TM m500/m505/m515, PALM TM i705, PALM TM TUNG-
STEN T2/T3/T3/W/C (µη συµβατό µε TUNGSTEN E, PALM TM Zire71 (µη
συµβατό µε το αυθεντικό PALM TM Ζire ή το Zire 21), IBM Workpad C500/C505

MADE IN USA

LCV Kαταγραφικό µε εξωτερικούς αισθητήρες µέτρησης τάσεως & εντάσεως

L420 Kαταγραφικό για 4 - 20ma loop µετρήσεις

Στο κιτ δεν περιλαµβάνεται 
το PALM TM PDAΜη συµβατά σε Handspring και Sony Clie µοντέλα. Γιά τελευταίες συµβατότητες, επισκεφθείτε µας στο internet:

www.supco.com/palm.htm

Aποθηκεύστε & επεξεργαστείτε τώρα τα δεδοµένα σας στο δικό σας προσωπικό υπολογιστή και κατεβάστε τα στον υπολογιστή σας (pc) όταν και
όποτε µπορείτε. Ταυτόχρονα αλλάξτε τις ρυθµίσεις του καταγραφικού και αναλύστε τα δεδοµένα σας επι τόπου. Τό kit περιλαµβάνει λογισµικό γιά PC
& Hotsync σε cd-rom. Kαλώδια και interface PLINT.
Απεριόριστες δυνατότητες µε βασικές τις εξής: Κατεβάζει δεδοµένα απο τα περισσότερα LOGiT στον προσωπικό σας «palm top». Aποθηκεύει
περίπου δεδοµένα απο 30 καταγραφικά γιά κάθε 1MB µνήµης. Βλέπετε τα δεδοµένα στο φορητό σας σε µορφή κειµένου και τα κατεβαζετε στο pc
σας ανά πάσα στιγµή. Ελέγχετε την κατάσταση του καταγραφικού σας ανα πάσα στιγµή.  Ετοιµάζετε το καταγραφικό σας για νέα καταγραφή µε
διαφορετικές ρυθµίσεις. Τερµατίζετε την ήδη εν εξελίξει καταγραφή σας.
Ελάχιστη απαίτηση συστήµατος: Έκδοση Palm 3.3 και µεταγενέστερη που τρέχει σε µιά απο τις αναφερόµενες παρακάτω  συσκευές palm me
τουλάχιστον 128Κbytes ελεύθερη µνήµη. Έκδοση Palm 3.0.1 και µεταγενέστερη που τρέχει σε windows 95 και µεταγενέστερη (µπορεί να την
κατεβάσετε απο το www.palm.com) LOGiT pc interface λογισµικό έκδοση 2.00 ή µεταγενέστερη (συµπεριλαµβανόµενο στο kit).

Πρόγραµµα λογισµικό (software) γιά σειρά καταγραφικών LOGIT, «LLS», µε καλώδιο σειριακής σύµβασης & LINT
interface SUPCO Αµερικής

Συµβατό µε windows 95 και µεταγενέστερο. Απεικονίζει σε κείµενο αλλά και γραφική παράσταση. 
3 διαφορετικές λειτουργίες µνήµης: Σταµάτηµα όταν γεµίσει η µνήµη, συνεχόµενη καταγραφή ή
επανατοποθέτηση. Μέσα στις δυνατότητές του η καταγραφή σε πραγµατικό χρόνο, δυνατότητα
καλιµπραρίσµατος κάθε καναλιού µε κωδικό προστασίας, εξαγωγή δεδοµένων και σε µορφή
εγγράφου Εxcel, maximum σειριακή επέκταση έως 50 πόδια (feet), και ελάχιστες προδιαγραφές
συστήµατος: 8MB RAM, 2MB δίσκο, ανάλυση 800x600, υποδοχή COM ή USB (προαιρετικά).
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ÓÓÕÕÓÓÔÔÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÁÁ
ÊÊ ÁÁ ÔÔÁÁ ÃÃÑÑ ÁÁ ÖÖ ÇÇ ÓÓ  ÄÄ ÅÅ ÄÄ ÏÏ ÌÌ ÅÅÅ ÍÍ ÙÙ ÍÍ

ÏéêïãÝíåéá «data logger, óåéñÜ DL» ðïëëáðëþí ëåéôïõñãéþí ìå ôï ßäéï software

ÊáôáãñáöéêÜ ìéÜò ÷ñÞóåùò ìå äõíáôüôçôá êáôáãñáöÞò äåäïìÝíùíóå ÷áñôß ìå ìïñöÞ ôáéíßáò «DR» 
Þ ìå ìïñöÞ äßóêïõ «CRD»

ÏéêïãÝíåéá êáôáãñáöéêþí ÷áìçëïý êüóôïõò êáôÜëëçëá ãéÜ åõðáèÞ öïñôßá üðïõ äåí åßíáé åðéèõìçôÞ ç ÷ñÞóç óôáèåñþí ïñãÜíùí

Mε δυο ανεξάρτητους εξωτερικούς αισθητήρες θερµοκρασίας µε ανοιξείδωτη απόληξη ειδική για
κάρφωµα σε προϊόντα καιαπεικόνιση διαφοράς θερµοκρασίας µεταξύ των δυο.

Συσκευή ανάκτησης & αποθήκευσης δεδοµένων από έως και 32 «loggers» µε δυνατότητα µεταφοράς τους,
αποθήκευσης & επεξεργασίας τους στον υπολογιστή σας.

Επίσης διατίθενται συσκευές αποθήκευσης και µεταφοράς των δεδοµένων απο τα logger βοηθώντας στην ενδιάµεση επικοινωνία µε
τον υπολογιστή σας («DST») ή παρακάµπτοντας τον και εκτυπώνοντας απ' ευθείας όπου βρίσκεστε σε χαρτί µε µορφή δίσκου («DP3»).

23.02.130 DLT Καταγραφικό θερµοκρασίας µε  1 εσωτερικό αισθητήρα

23.02.125 DLΑV Kαταγραφικό µε εξωτερικούς αισθητήρες µέτρησης της τάσεως

23.02.128 DLΑC Kαταγραφικό µε εξωτερικούς αισθητήρες µέτρησης της εντάσεως

23.02.126 DLEV Kαταγραφικό µε αισθητήρες µέτρησης τoύ γεγονότος (on ή off)

23.02.138 DLS Λογισµικό γιά τα παραπάνω καταγραφικά «loggers»

23.02.137 DST Συσκευή ανάκτησης & αποθήκευσης δεδοµένων

23.02.136 Ανταλλακτικό καλώδιο µεταφοράς των δεδοµένων απο τα «logger» 
στο data stor «DST»

23.02.135

23.02.170

23.02.171

23.02.175

23.02.176

DP3 Συσκευή προγραµµατισµού, ανάκτησης & εκτύπωσης δεδοµένων από τα 
«loggers» σε χαρτί µορφής δίσκου

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ θερµοκρασίας µίας χρήσεως, ταινίας, DR5 ηµερών

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ θερµοκρασίας µίας χρήσεως, ταινίας, DR10 ηµερών

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ θερµοκρασίας µίας χρήσεως, δίσκου, CRD5 ηµερών

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ θερµοκρασίας µίας χρήσεως, δίσκου, CRD10 ηµερών

23.02.131 DLTT Καταγραφικό θερµοκρασίας

23.02.132 DLTΗ Καταγραφικό µε ενσωµατωµένους αισθητήρες θερµοκρασίας &

υγρασίας καθώς και απεικόνιση σηµείου βρασµού

Tαυτόχρονα µε την διάθεση των data logger της σειράς LOGiT συνεχίζεται η υποστήριξη του εργοστασίου και της εταιρείας
"ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ" της  παλαιάς σειράς "DL" γιά τους πελάτες της εταιρείας που θέλουν να συµπληρώσουν ή να αντικαταστήσουν κάποια
απο τα καταγραφικά τους χωρίς να είναι υποχρεωµένοι να αλλάξουν λογισµικό ή να παροπλίσουν την προηγούµενη επένδυσή τους.

Τα καταγραφικά της σειράς «DR» & «CDR» είναι µια φθηνή λύση, µίας χρήσεως καταγραφικά θερµοκρασίας,
ιδανικά γιά χρήση σε συστήµατα ψύξης & κλιµατισµού. ∆ίνουν µε ακρίβεια πενθήµερες (DR5 ή CDR5) ή
δεκαήµερες (DR10 ή CDR10) καταγραφές θερµοκρασίας που αποδίδονται σε µορφή ταινίας (σειρά DR) ή µορφή
δίσκου (σειρά CDR). Μπορούν πανεύκολα να χρησιµοποιηθούν στην δουλειά και µετά την χρήση
ανακυκλώνονται. Καταγράφουν θερµοκρασίες απο ευαίσθητα προϊόντα που µετακινούνται σε οχήµατα, κινητά

κουτιά, αποθήκες, πιστοποιήσεις HACCP & ISO κ.α. ∆ιαθέτουν υποδοχή γιά εύκολη κρέµαση έτσι ώστε να σιγουρεύουν το
καταγραφικό και στις δυσκολότερες επιφάνειες. Εκκινούν µε την αφαίρεση της ειδικής χάρτινης ταινίας στην οποία αλλά και στο χαρτί
του καταγραφικού αναγράφεται ένας µοναδικός αριθµός ο οποίος βεβαιώνει πάντα την αξιοπιστία και µοναδικότητα της καταγραφής
σας. Καταγράφουν θερµοκρασίες µεταξύ -25 0C και + 35 0C µε ακρίβεια ±1 0C. ∆ιάρκεια ζωής της µπαταρίας 3 χρόνια και βάρος µόνο
375gr.

DLT DLTT

DLTH DLAV

DLEV

DLS

DΡ3

DLAC
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÌÌ ÅÅÔÔÑÑ ÁÁ
Èåñìüìåôñá ðïéüôçôáò áðëÜ áëëÜ êáé êáôáãñáöéêÜ ìå äõíáôüôçôá åêôýðùóçò

óå ÷áñôß ìå ìïñöÞ ôáéíßáò & åðéêïéíùíßá ìå Ç / Õ
Εξελιγµένα θερµόµετρα ακριβείας µε δυνατότητα εκτύπωσης σε χαρτί τύπου ταινίας και µε δυνατότητα
επικοινωνίας µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (ορισµένα µοντέλα ) µε κατά περίπτωση 1,2,3, & 4 κανάλια
θερµοκρασίας. Συνοδεύονται απο βαλίτσα µεταφοράς και χαρτιά εκτύπωσης.

23.10.016
23.10.120

Θερµόµετρο ηλεκτρονικό, HI9056(C), µε 2 κανάλια θερµοκρασίας thermocouple, Ηanna
Aισθητήρες τύπου, Κ-type Thermocouple, HI766C, Ηanna

Θερµόµετρο πλήρους εύρους θερµοκρασιών µε ηλεκτρονική οθόνη. Παρέχεται µε 2 αισθητήρες ther-
mocouple τύπου -K. Παρέχοντας την δυνατότητα διαφορικού αποτελέσµατος µεταξύ των
θερµοκρασιών (Τ1-Τ2) είναι ιδανικό για εφαρµογές µέτρησης υπερθέρµανσης.

23.10.200
23.10.206
23.10.210
23.10.215

ΘΗΚΗ προστασίας από ΛΑΣΤΙΧΟ (Κ), ΗΙ710010, Ηanna
ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ, ΗΙ710034,σε σέτ των 10 τµχ. Ηanna
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ γιά επικοινωνία µε υπολογιστή σε περιβάλλον Windows, HI92000,Ηanna
Bάση υπερύθρων, ΗΙ9200, που σε συνεργασία µε το software επικοινωνεί µε Pc. Ηanna

23.10.018
23.10.020
23.10.021
23.10.022

Θερµόµετρο ηλεκτρονικό «PRINT», HI92810C, µε 1 κανάλι θερµοκρασίας Hanna
Θερµόµετρο ηλεκτρονικό «PRINT», HI92710C, µε 1 κανάλι θερµοκρασίας Hanna
Θερµόµετρο ηλεκτρονικό «PRINT», HI92740C, µε 4 κανάλια θερµοκρασίας Hanna
Θερµόµετρο ηλεκτρονικό «PRINT», HI9271C, µε 1 κανάλι θερµοκρασίας Hanna
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Η σειρά καταγραφικών δίσκου  CR87 θέτει τα «standards» γιά αξιόπιστες και επιτυχείς καταγραφές. Απλά επιλέξτε το
κατάλληλο µοντέλο την εκάστοτε εφαρµογή σας.
Tα καταγραφικά δίσκου της σειράς CR87 διαθέτουν µικροεπεξεργαστή,µεγάλη φωτιζόµενη οθόνη,εµπρόσθιο πάνελ εύκολου
χειρισµού, δυνατότητα περιστροφής δίσκου µονή ή συνεχόµενη,επιλογή λειτουργίας µε 220v αλλά και 12v. Σχεδιασµένα γιά ψυγεία,
καταψύκτες, αποθηκευτικούς χώρους, εργαστήρια, δωµάτια υπολογιστών, θαλάµους, ψυγεία αίµατος,περιβαντολογικές εφαρµογές
κ.τ.λ. Εύχρηστο αναδιπλούµενο χερούλι,µεταβλητά πόδια στήριξης αλλά και δυνατότητα επίτοιχης εγκατάστασης στα βασικά ατού
της σειράς, έρχεται µε 2 πένες γραφής και ένα πακέτο δίσκους γραφής µικτής χρήσης γιά αυτονοµία κατά την αγορά του.
Λειτουργεί µε εξωτερικό µετασχηµατιστή (συµπεριλαµβάνεται) & υποστήριξη µπαταρίας 9volt (δεν συµπεριλαµβάνεται) για
απρόσκοπτη λειτουργία σε τυχόν περίπτωση διακοπής ρεύµατος.

Ιδανικό γιά καταγραφή µεταβολών χαµηλής τάσεως ή 4-20ma σε βιοµηχανίες, εφαρµογές ελέγχου διαδικασίας, έλεγχο
νέων εγκαταστάσεων, ανεύρεση  αλλά και παρακολούθηση εγκαταστάσεων. Επιλέξτε µετρήσεις τάσης (0-5v) ή ρεύµατος
(0-20ma), αλλά και προγραµµατίστε ταχύτητα και µετρήσεις τάσης ή ρεύµατος ανάλογα.

ÅðáããåëìáôéêÞ  óåéñÜ  «CR-87»

Η συνεχιζόµενη και αυξανόµενη ανάγκη για αποθήκευση και µεταφορά τροφίµων και γενικά ευπαθών
προιόντων σε συνδυασµό µε την υποχρέωση που απορέει από τις οδηγίες της Ευρωπαικής κοινότητας για
έλεγχο της διαδροµής από την αρχική φάση τους  έως και τον τελικό καταναλωτή, έχει δηµιουργήσει τα
τελευταία χρόνια µια αρκετά εξειδικευµένη και σηµαντική κατηγορία στην ψύξη. Η υποχρέωση για καταγραφή
σε θαλάµους από 10 κυβ.µετρα και πάνω σε συντηρήσεις και καταψύξεις, σε όλα τα ψυγεία των επιχειρήσεων
που θέλουν να υπάγονται και να λειτουργούν µε βάση τους κανονισµούς των HACCP & ISO, καθώς και η
καθολική υποχρέωση για καταγραφή σε οποιοδήποτε τροχοφόρο που διακινεί τέτοια είδη δηµιουργεί µια ανάγκη που η εταιρεία Supco
USA και η εταιρεία ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ εχουν αφουγκραστεί και ήδη διαθέτουν όλες τις µορφές καταγραφικών για οποιαδήποτε εφαρµογή,
δηµιουργώντας ήδη µια παράδοση αξιοπιστίας και ποιότητας για πάνω από 8 χρόνια µέχρι τώρα. Παρακάτω παραθέτουµε τις τρείς
βασικές κατηγορίες καταγραφικών µε τιµές & δυνατότητες τέτοιες που θα συνειδητοποιήσετε ότι και το συµφέρον αλλά και η ανάγκη σας
θα καλυφθούν από εµάς.

23.02.090

23.02.091

23.02.120

Καταγραφικό θερµοκρασίας, δίσκου, SR50C7X, εβδοµαδιαίο, -30 έως +50 0C, SUPCO
Αµερικής
Καταγραφικό θερµοκρασίας, δίσκου, SD50C7X, εβδοµαδιαίο, -30 έως +50 0C, µε οθόνη,
SUPCO Αµερικής
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), S3050C7, 7 ηµερών για θερµοκρασία από  -30
έως +500C, SUPCO Αµερικής

23.02.069

23.02.070

23.02.071

Aνταλλακτική πένα γραφής καταγραφικών δίσκου «CR/R» κόκκινη απόχρωση  SUPCΟ
Αµερικής
Aνταλλακτική πένα γραφής καταγραφικών δίσκου «CR/Β» µπλέ απόχρωση  SUPCΟ
Αµερικής
Aνταλλακτική πένα γραφής καταγραφικών δίσκου «CR» µαύρη απόχρωση  SUPCΟ
Αµερικής

23.02.087 Καταγραφικό τάσης, δίσκου, CR87V-220, από 6 ώρες έως και 31 ηµέρες, SUPCO
Αµερικής

Tα καταγραφικά δίσκου της σειράς Custom είναι εξοπλισµένα µε έναν εσωτερικό αισθητήρα και µπορούν να τοποθετηθούν µε
ασφάλεια µέσα στον χώρο που θα επιτηρούν. Σχεδιασµένα γιά ψυγεία, καταψύκτες, αποθηκευτικούς χώρους, εργαστήρια, δωµάτια
υπολογιστών, θαλάµους, ψυγεία αίµατος κ.τ.λ. Τεράστια δυνατότητα επιλογής συγκεκριµένης ανάγκης της κάθε εφαρµογής,
εσωτερικός διµεταλικός αισθητήρας και δυνατότητα λειτουγίας µε εξωτερικό µετασχηµατιστή (συµπεριλαµβάνεται) & υποστήριξη
µπαταρίας 9volt (δεν συµπεριλαµβάνεται) γιά απρόσκοπτη λειτουργία σε τυχόν περίπτωση διακοπής ρεύµατος.

ÏéêïíïìéêÞ óåéñÜ  «Custom»

Άποψη πίνακα χειρισµού

ÊáôáãñáöéêÜ åêôýðùóçò «óå óôñïããõëü ÷áñôß ôýðïõ äßóêïõ» áìåñéêáíéêÞò ðñïëåýóåùò

ÊáôáãñáöéêÜ åêôýðùóçò «óå óôñïããõëü ÷áñôß ôýðïõ äßóêïõ» áìåñéêáíéêÞò ðñïëåýóåùò

KáôáãñáöÞ ôÜóåùò
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Τεράστια δυνατότητα επιλογής συγκεκριµένης ανάγκης της κάθε εφαρµογής, µετρά απο θερµοκρασία σε αέρα, αέρια,
υγρά σκόνη, στερεά αλλά και ηµι-στερεά. Εύρος θερµοκρασίας απο -40 έως + 50 0C, ασύρµατες καταγραφές από έως και
50m (προαιρετικός καλωδιακός αισθητήρας p/n CABLE10T ), δυνατότητα προγραµµατισµού ταχύτητας & εύρος
θερµοκρασιών.

23.02.092

23.02.052
23.02.053
23.02.054
23.02.055
23.02.056
23.02.057
23.02.058
23.02.059
23.02.060
23.02.645
23.02.062
23.02.646

Καταγραφικό θερµοκρασίας, δίσκου, CR87B-220C, απο 6 ώρες έως και 31ηµέρες, από -40 έως +50 0C

Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR87-10, 24ωρών γιά θερµοκρασία από  -40 έως + 0 0C 
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR87-11,  24ωρών γιά θερµοκρασία από  -30 έως +10 0C 
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR87-12, 24ωρών γιά θερµοκρασία από  +10 έως +50 0C 
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR87-13, 6ωρών γιά θερµοκρασία από   -40 έως + 0 0C 
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR87-14, 6ωρών γιά θερµοκρασία από   -30 έως +10 0C, 
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR87-15, 6ωρών γιά θερµοκρασία από   +10 έως +50 0C 
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR87-16, 7ηµερών γιά θερµοκρασία από  -40 έως + 0 0C 
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR87-17, 7ηµερών γιά θερµοκρασία από  -30 έως +10 0C 
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR87-18, 7ηµερών γιά θερµοκρασία από  +10 έως +50 0C 
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR87-22, 31ηµερών γιά θερµοκρασία από  -40 έως + 0 0C 
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR87-23, 31ηµερών γιά θερµοκρασία από  -30 έως +10 0C
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR87-24, 31ηµερών γιά θερµοκρασία από  +10 έως +50 0C

Βρίσκει εφαρµογή σε πολλαπλές εφαρµογές µε µεγάλο εύρος αναγκών όπως έλεγχο ωραριακών µεταβολών, test
χρησιµότητας αλλά και απόδειξη λειτουργίας εφαρµογών. Παρέχεται πλήρης µε αισθητήρες για τάση, ήχο και φως.
Απεικονίζει το µήκος του γεγονότος, χρόνο µεταξύ γεγονότων ή συνολικά. Προγραµµατιζόµενη ταχύτητα & πληροφορίες
γεγονότων.

23.02.095

23.02.650
23.02.651
23.02.652
23.02.653

Καταγραφικό γεγονότος, δίσκου, CR87E-220, από 6 ώρες έως και 31 ηµέρες, SUPCO Αµερικής

Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), ΕVENT-6H,6ωρών γιά γεγονός, SUPCO Αµερικής
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), EVENT-24H, 24ωρών γιά γεγονός, SUPCO Αµερικής
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), EVENT-7D,7ηµερών γιά γεγονός, SUPCO Αµερικής.
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), EVENT31D,31ηµερών γιά γεγονός, SUPCO Αµερικής

Άποψη πίνακα χειρισµού

Άποψη πίνακα χειρισµού

ÊáôáãñáöÞ èåñìïêñáóßáò

ÊáôáãñáöÞ ãåãïíüôïò
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23.02.096

23.02.079
23.02.630
23.02.631
23.02.081
23.02.632
23.02.633
23.02.634
23.02.635
23.02.636
23.02.075
23.02.637
23.02.638

Καταγραφικό θερµοκρασίας, δίσκου, CR87ΗΤ-220C, απο 6ώρες έως και 31ηµέρες, 0 έως +500 0C

Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR1000-13,  6ωρών γιά θερµοκρασία απο  0 έως + 120 0C
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR1000-14,  6ωρών γιά θερµοκρασία απο  0 έως + 250 0C
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR1000-15,  6ωρών γιά θερµοκρασία απο  0 έως + 500 0C
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR1000-10, 24ωρών γιά θερµοκρασία απο  0 έως + 120 0C
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR1000-11, 24ωρών γιά θερµοκρασία απο  0 έως + 250 0C
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR1000-12, 24ωρών γιά θερµοκρασία απο  0 έως + 500 0C
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR1000-16, 7ηµερών γιά θερµοκρασία απο  0 έως + 120 0C
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR1000-17, 7ηµερών γιά θερµοκρασία απο  0 έως + 250 0C
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR1000-18, 7ηµερών γιά θερµοκρασία απο  0 έως + 500 0C
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR1000-22, 31ηµερών γιά θερµοκρασία απο 0 έως + 120 0C
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR1000-23, 31ηµερών γιά θερµοκρασία απο  0 έως + 250 0C
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CR1000-24, 31ηµερών γιά θερµοκρασία απο  0 έως + 500 0C

Βρίσκει εφαρµογή σε εφαρµογές µε µεγάλο εύρος θερµοκρασιών. Τεράστια δυνατότητα επιλογής συγκεκριµένης
ανάγκης της κάθε εφαρµογής, µετρά από θερµοκρασία σε αέρα, αέρια, υγρά σκόνη, στερεά αλλά και ηµι-στερεά. Εύρος
θερµοκρασίας από 0 έως + 500 0C, ασύρµατες καταγραφές από έως και 800m (επικοινωνήστε για επιλογή αισθητήρα),
δυνατότητα προγραµµατισµού ταχύτητας & εύρους θερµοκρασιών.

23.02.093
23.02.094

Καταγραφικό πίεσης , δίσκου, CR87P-220, απο 6 ώρες έως και 31ηµέρες, γιά psi, SUPCO Αµερικής
Καταγραφικό πίεσης, δίσκου, CR87PB-220, απο 6 ώρες έως και 31ηµέρες, γιά bar, SUPCO Αµερικής

Ιδανικό γιά καταγραφή µεταβολών πιέσεως σε γραµµές αέρα υπο πίεση, έλεγχο νέων εγκαταστάσεων, ανεύρεση
προβληµατικών περιπτώσεων αλλά και παρακολούθηση εγκαταστάσεων. Εύρος πίεσεως απο 0 έως και 500psi (0 - 35
bar). Aισθητήρας πίεσης 17-4 απο ανοξείδωτο ατσάλι µε υποδοχή σύνδεσης 1/4NPT. Max πίεση 2500psi. Συνίσταται γιά
οποιοδήποτε  αέριο ή υγρό συµβατό µε αισθητήρα 17-4 και µπορεί να προγραµµατιστεί η ταχύτητα περιστροφής του και
το εύρος πίεσης ανάλογα µε τις ανάγκες της εφαρµογής. 

Άποψη πίνακα χειρισµού

Άποψη πίνακα χειρισµού

ÊáôáãñáöÞ õøçëþí èåñìïêñáóéþí

ÊáôáãñáöÞ ðßåóçò
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Çëåêôñïìç÷áíéêÜ áõôïñõèìéæüìåíá åðáããåëìáôéêÜ ìå áíôáëëáêôéêïýò áéóèçôÞñåò

Τα συγκεκριµένα καταγραφικά, CR4, προσφέρουν τα µέγιστα σε ότι αφορά την ευελιξία µεταξύ αισθητήρων. Επιλέξτε
έναν απο τους 5 διαφορετικούς αισθητήρες γιά την εφαρµογή σας, ενώστε το στο σώµα του καταγραφικού (άµεση
αυτορρύθµιση) και ρυθµίστε την επιθυµητή ταχύτητα καταγραφής και ξεκινήστε. Έτσι απλά.

Όταν χρειαστήτε να καταγράψετε διαφορετικά δεδοµένα απλά αλλάξτε αισθητήρα 
και µετατρέψτε το ίδιο καταγραφικό σε άλλο.

Εάν χρειαστήτε να καταγράψετε δεδοµένα και να τα κατεβάσετε γιά επεξεργασία στον υπολογιστή σας, το SL4 «service
logger», είναι το ιδανικό µιάς και έχει την ίδια ευελιξία µε το CR4, χρησιµοποιεί τους ίδιους αισθητήρες και ταυτόχρονα
µεταφέρεται πολύ εύκολα λόγω µεγέθους αλλά και επικοινωνεί µε υπολογιστή. Bασικά ατού των παραπάνω η αυτόµατη
αναγνώριση αισθητήρων, το εµπρόσθιο πάνελ χειρισµών, η δυνατότητα πραγµατικής ώρας, η υποστήριξη µπαταρίας  
κατά την διακοπή του ρεύµατος (CR4), η πανεύκολη αντικατάσταση αιθητήρων οποτεδήποτε χρειαστεί καθώς και το
επιτόπου καλιµπράρισµα τους, ανεξάρτητοι συναγερµοί ανά κανάλι (CR4) συµπεριλαµβανόµενο πρόγραµµα λειτουργίας
(software συµβατό µόνο µε win95 & 98 γιά το SL4).

*ΚΤΗ.....  Αισθητήρας θερµοκρασίας & υγρασίας

* ΚΤΤ .....  Αισθητήρας  2 θερµοκρασιών 
* ΚΤP .....  Αισθητήρας θερµοκρασίας & πίεσης 
* ΚPP .....  Αισθητήρας 2 πιέσεων 

5 ανταλλακτικοί αισθητήρες

23.02.185
23.02.187

23.02.100
23.02.101
23.02.102
23.02.103
23.02.104
23.02.107
23.02.109

Καταγραφικό δίσκου, CR4-220C «σώµα», πολλαπλών αισθητήρων, SUPCO αµερικής....
Καταγραφικό δίσκου, SL4-220C «σώµα», πολλαπλών αισθητήρων, SUPCO αµερικής....

Αισθητήρας 2 πιέσεων, ΚΡΡ, πολλαπλών εφαρµογών, SUPCO Αµερικής
Αισθητήρας θερµοκρασίας & γεγονότος, ΚΤΕ, πολλαπλών εφαρµογών, SUPCO Αµερικής
Αισθητήρας θερµοκρασίας & πίεσεως, ΚΤP, πολλαπλών εφαρµογών, SUPCO Αµερικής
Αισθητήρας 2 θερµοκρασιών, ΚΤΤ, πολλαπλών εφαρµογών, SUPCO Αµερικής
Αισθητήρας θερµοκρασίας & υγρασίας, ΚΤΗ, πολλαπλών εφαρµογών, SUPCO Αµερικής
Αισθητήρας θερµοκρασίας & υγρασίας, ΚΤΗ µακρύς, πολλαπλών εφαρµογών, SUPCO Αµερικής
ΚΑΛΩ∆ΙΟ προέκταση, CABLE10H, για πολλαπλούς αισθητήρες, SUPCO Αµερικής

Απλά επιλέγοντας έναν από τους παραπάνω σένσορες και κουµπωνοντάς τον στο όργανο, αυτό αυτοµάτως
µετατρέπεται σε ανάλογο µε τον σένσορα καταγραφικό. Ευκολία & τεχνολογία σε φοβερά λογική τιµή. Το CR4 είναι
σταθερό δίσκου ενώ το SL4, χειρός µε ενσωµατωµένη θύρα εκτύπωσης (serial) & oθόνη δεδοµένων και
συµπεριλαµβάνει πρόγραµµα για επικοινωνία µε H/Y.

ΚΤΗ

ΚΤΤ

ΚΤΡ ΚΤΕ

ΚΡΡ

CR4 SL4

ÊáôáãñáöéêÜ åêôýðùóçò «óå óôñïããõëü ÷áñôß ôýðïõ äßóêïõ» áìåñéêáíéêÞò ðñïåëåýóåùò
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23.02.620
23.02.621
23.02.073
23.02.622
23.02.623
23.02.074
23.02.086
23.02.072
23.02.624
23.02.118
23.02.625
23.02.626

Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CRTT2-10, 24ωρών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +50 ?C (1) & +5 έως +45 ?C (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CRTT2-13, 24ωρών γιά θερµοκρασία απο  +5 έως +45 ?C (1) & -30 έως +10 ?C (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CRTT2-16, 24ωρών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +10 ?C (1) & -30 έως +50 ?C (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CRTT2-11, 12ωρών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +50 ?C (1) & +5 έως +45 ?C (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CRTT2-14, 12ωρών γιά θερµοκρασία απο  +5 έως +45 ?C (1) & -30 έως +10 ?C (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CRTT2-17, 12ωρών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +10 ?C (1) & -30 έως +50 ?C (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CRTT2-12, 7 ηµερών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +50 ?C (1) & +5 έως +45 ?C (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CRTT2-15, 7 ηµερών γιά θερµοκρασία απο  +5 έως +45 ?C (1) & -30 έως +10 ?C (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CRTT2-18, 7 ηµερών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +10 ?C (1) & -30 έως +50 ?C (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CRTT2-22, 31 ηµερών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +50 ?C (1) & +5 έως +45 ?C (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CRTT2-24, 31 ηµερών γιά θερµοκρασία απο  +5 έως +45 ?C (1) & -30 έως +10 ?C (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), CRTT2-23, 31 ηµερών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +10 ?C (1) & -30 έως +50 ?C (2)

23.02.068
23.02.064
23.02.610
23.02.611
23.02.063
23.02.612
23.02.067
23.02.061
23.02.066
23.02.124
23.02.613
23.02.614

23.02.115

Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), Ε3050C24, 24ωρών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +50 ?C (1) & 0-100% (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), E3010C24, 24ωρών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +10 ?C (1) & 0-100% (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), E545C24, 24ωρών γιά θερµοκρασία απο  +5 έως +45 ?C (1) & 0-100% (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), Ε3050C12, 12ωρών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +50 ?C (1) & 0-100% (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), E3010C12, 12ωρών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +10 ?C (1) & 0-100% (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), E545C12, 12ωρών γιά θερµοκρασία απο  +5 έως +45 ?C (1) & 0-100% (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), Ε3050C7, 7 ηµερών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +50 ?C (1) & 0-100% (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), E3010C7, 7 ηµερών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +10 ?C (1) & 0-100% (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), E545C7, 7 ηµερών γιά θερµοκρασία απο  +5 έως +45 ?C (1) & 0-100% (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), Ε3050C31, 31 ηµερών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +50 ?C (1) & 0-100% (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), E3010C31, 31 ηµερών γιά θερµοκρασία απο  -30 έως +10 ?C (1) & 0-100% (2)
Κουτί ανταλλακτικών δίσκων (100 τµχ.), E545C31, 31 ηµερών γιά θερµοκρασία απο  +5 έως +45 ?C (1) & 0-100% (2)

Πλαστική θήκη µεταφοράς "SLCASE" γιά το service logger & τα εξαρτήµατά του

23.02.160 Συσκευή καταγραφής θερµοκρασίας «SL200C» SUPCO αµερικής µε συνοδεία λογισµικού στην ίδια τιµή

23.02.083 Kαταγραφικό όργανο χειρός θερµοκρασίας-Υγρασίας «HTHL 10» SUPCO Αµερικής

Εξοπλισµένο µε τριπλή οθόνη ενδείξεων το ΗTHL10 παρέχει άµµεση απόκριση µετρήσεων και επαρκή ανάλυση γιά
δεδοµένα θερµοκρασίας & υγρασίας. Παραδίδεται µε λογισµικό συµβατό µε windows 95,98,2000,ΝΤ & ΜΕ και
καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων καθώς και interface RS-232 µε δυνατότητα καταγραφής 16000 µετρήσεων και
αυτόµατο σβήσιµο, όταν δεν χρησιµοποιείται. Λειτουργία πραγµατικού χρόνου,κουµπί παγώµατος µετρήσεων
(HOLD) και ανάλυση 0.10C. ∆ιπλή είσοδος και εύρος λειτουργίας απο -20 έως +60 0C & απο 0 - 100% γιά µετρήσεις
υγρασίας. Πανάλαφρο, µόλις 320gr, µε διαστάσεις 186x64x30mm που το καθιστούν πολύ εύχρηστο, συνοδεύεται
απο θήκη µεταφοράς και λειτουργεί µε µπαταρία 9v. ∆υνατότητα καλιµπραρίσµατος µε προστασία κωδικού.

Áíôáëëáêôéêïß äßóêïé ãéÜ êáôáãñáöéêü 2 èåñìïêñáóéþí ÊÔÔ... SUPCO AìåñéêÞò

Áíôáëëáêôéêïß äßóêïé ãéÜ êáôáãñáöéêü èåñìïêñáóßáò - õãñáóßáò ÊÔÇ... SUPCO ÁìåñéêÞò

«ìÝóù Ç/Õ» èåñìïêñáóßáò-Õãñáóßáò   «HTHL 10»

KáôáãñáöÞ èåñìïêñáóßáò «SL200C» Supco ÁìåñéêÞò

ÊáôáãñáöéêÜ ìå äõíáôüôçôá áðïèÞêåõóçò äåäïìÝíùí óôç ìíÞìá & åêôýðùóçò

Πανεύχρηστο µε πολύ µικρές διαστάσεις (40x25x25mm) που το καθιστούν διακριτικό και αναντικατάστατο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί γιά καταγραφή θερµοκρασίας περιβάλλοντος χώρου σε θαλάµους, ψυγεία,
τοποθεσίες κ.α. Με εύρος απο -40 έως + 85 0C, δυνατότητα επιλογής δείγµατος ανα 1 έως 255 λεπτά και
συνολική δυνατότητα καταγραφής 2048 µετρήσεων συνολικά στην µνήµη του το mini αυτό καταγραφικό
είναι το ιδανικό εργαλείο γιά τον εργαλειοφόρο του κάθε τεχνικού. Ακρίβεια και ανάλυση κοντά στο
απόλυτο (±0.50C) και δυνατότητα καλιµπραρίσµατος µέσω του λογισµικού καθώς και η επιλογή γιά
ύπαρξη alarm (συναγερµού) χαµηλού ή υψηλού σηµείου αποτελούν τα extra όπλα του συγκεκριµένου
καταγραφικού.Παίρνει ενέργεια απο µια µπαταρία λιθίου (συµπεριλαµβάνεται) που η µέση διάρκεια ζωής
της φθάνει στα 3,5 χρόνια και έχει πολύ χαµηλή τιµή. Παραδίδεται µε λογισµικό συµβατό µε windows 95, 98,
2000, ΝΤ, ME & XP δεν χρειάζεται καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων καθώς επικοινωνεί µε RS-232 µέσω
σειριακής θύρας. Ξεκινά µέσω υπολογιστή ή µε εξωτερικό κουµπί, δίνει ταυτόχρονη απεικόνιση των
δεδοµένων σε κείµενο & γράφηµα, ενώ επιλέγουµε µεταξύ 0C ή F. Tέλος υπάρχει επιλογή σταµατήµατος της
καταγραφής όταν γεµίζει η µνήµη ή συνέχιση αυτής εάν επιλεχθεί η συνέχιση πάνω απο τα παλαιά δεδοµένα.
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ÊáôáãñáöéêÜ èåñìïêñáóßáò (1-4 êáíÜëéá) ìå äõíáôüôçôá áðïèÞêåõóçò  äåäïìÝíùí óôç ìíÞìç,

ìåñéêÞ åêôýðùóç üðïôå æçôçèåß êáèþò êáé óõíïëéêÞ óå ÷áñôß ìå ìïñöÞ ôáéíßáò
ÊáôÜëëçëá  & ãéÜ åõðáèÞ öïñôßá üðïõ åßíáé åðéèõìçôÞ ç óõìâáôüôçôá ìå ôïõò êáíïíéóìïýò HACCP & ISO

Ένα τελευταίας τεχνολογίας καταγραφικό γιά καταγραφή δεδοµένων θερµοκρασίας σε πραγµατικό χρόνο (Real time), µε ρυθµιζόµενο
εύρος δείγµατος  από 1 έως και 90 λεπτά, προγραµµατισµό απο το εµπρόσθιο ενσωµατωµένο πάνελ και δυνατότητα εκτύπωσης των
τελευταίων 300 καταγραφών απεριόριστες φορές την ώρα που θέλετε µε πολύ εύκολο και φιλικό χειρισµό, σε χαρτί µε µορφή ταινίας.
Iδανικό για σταθερούς θαλάµους ή ψυγεία αλλά και οχήµατα. Απόλυτα συµβατό µε τους κανονισµούς HACCP & ISO.
23.02.180

23.02.181

Kαταγραφικό VLT 220, 220Volt, -40/+70, µε δυνατότητα καταγραφής σε θερµική χαρτοταινία, SUPCO Αµερικής

Kαταγραφικό VLT 12, 120Volt, -40/+70, για οχήµατα, µε δυνατότητα καταγραφής σε θερµική χαρτοταινία, SUPCO Αµερικής

Παρακολουθεί, καταγράφει, εκτυπώνει & απεικονίζει σε πραγµατικό χρόνο.
Ρυθµιζόµενο εύρος δείγµατος από 1 έως 90 λεπτά.
∆εδοµένα & ρυθµίσεις κρατούνται ακόµα και µετά απο απώλεια παροχής ρεύµατος.
Απεικόνιση σε βαθµούς C ή F. Στήσιµο ηµεροµηνίας σε µορφή dd/mm/yy ή mm/dd/yy.
Aποθήκευση 290 καταγραφών και απόδοσή τους όποτε ζητηθούν.
Εκτύπωση θερµοκρασίας σε πραγµατικό χρόνο και σε 3 διαφορετικούς τύπους εκτύπωσης.
Εκτύπωση 11 χαρακτήρων αναγνώρισης µοναδικής ταυτότητας καταγραφικού, χρόνου, θερµοκρασίας 
και κατάστασης alarm

Άµεση απεικόνιση min ή max θερµοκρασίας όποτε ζητηθεί on-line.
Ρυθµιζόµενα επίπεδα χαµηλού ή υψηλού alarm (συναγερµού) καθώς και καθυστέρησης αυτού.
Ενσωµατωµένα, οπτικός & ηχητικός συναγερµός καθώς και ανοικτές επαφές (ΝΟ) γιά ασύρµατες εφαρµογές 
και τηλεειδοποίηση. 
Έξοδος RS-232 γιά µεταφορά σε πραγµατικό χρόνο δεδοµένων σε Η/Υ χωρίς την ανάγκη ειδικού λογισµικού (software).
Eνδεικτικά γιά χαµηλή µπαταρία, τέλος χαρτοταινίας, αλλά και απώλειας αισθητήρων.
Αισθητήρες µε δυνατότητα ασύρµατης επικοινωνίας.

BAΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Λειτουργία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος: Από -18 0C έως +650C ( 00F έως +1500F ) χωρίς συµπυκνώµατα
Λειτουργία σε υγρασία περιβάλλοντος: Από 0%  έως 95%. χωρίς συµπυκνώµατα ( IP65 )
Εύρος καταγραφόµενης θερµοκρασίας: Από -40 0C έως +1300C (-400F έως +2660F ) 
Ακρίβεια καταγραφόµενης θερµοκρασίας: Από ±1 0C ( ± 1.80F )
Ανάλυση καταγραφόµενης &
αποθηκευόµενης θερµοκρασίας: Από 0.1 0C (0.2 0F)
Εύρος θερµοκρασίας αποθήκευσης: Από -40 0C έως +650C (-400F έως +1500F )
Αισθητήρες θερµοκρασίας (επεκτεινόµενοι): Μήκος καλωδίου 33' ( ........ ) & διαµέτρου 0.2" .... 
Συναγερµοί (alarms) προγραµατιζόµενοι: Υψηλής & χαµηλής θερµοκρασίας, τέλος χαρτοταινίας, απώλεια αισθητήρα,

οπτικός/ακουστικός & ανοικτή επαφή γιά τηλεειδοποίηση
Εύρος ρύθµισης καθυστέρησης alarm: Ρυθµιζόµενο απο τον χρήστη γιά: 10, 30 λεπτά, 1 ή 2 ώρες
Τρείς διαφορετικοί τύποι εκτύπωσης: Πλήρης ανάλυση (µικρά γράµµατα) / Ώρα & θερµοκρασία (µεγάλα γράµµατα) / 

Γραφική παράσταση  
Ακρίβεια ταχύτητας χαρτιού: ± 1%
Xρονική ακρίβεια: ± 80ppm @ 24C (75F)
Πλάτος θερµικής χαρτοταινίας: Πλάτος 50.8cm x Μήκος 40m (2 ρολλά παρέχονται κατά την 1η αγορά)
Οθόνη: Aριθµητική οθόνη µε Led's, 4 χαρακτήρων
Κύρια παροχή: 220 - 240 VAC, 50/60Ηz (κατόπιν παραγγελίας 110 VAC, 50/60Hz )
Εναλακτική παροχή: 12 Volt AC (λειτουργία σε οχήµατα µε αντάπτορα)
Υποστήριξη µπαταρίας: 9 Volts (λειτουργία καταγραφής έως 50 ώρες)
Υποστήριξη µπαταρίας ρολογιού: 3.6 Volts µπαταρία λιθίου µε µέση λειτουργία γιά 2 χρόνια (παρέχεται)
Τοποθέτηση: Οριζόντια ή κάθετη - Ελεύθερη στήριξη, σε τοίχο ή όποια επιφάνεια
∆ιαστάσεις & βάρος: 208,6 x 135 x 69mm ( 8.2" x 5.3" x 2.7")
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KáôáãñáöÞ èåñìïêñáóßáò ìå 2 êáíÜëéá & åíóùìáôùìÝíï åêôõðùôÞ LOGIKA Éôáëßáò

23.02.290

Συσκευή καταγραφής θερµοκρασίας CRT2, 12,24 Volt µε 2κανάλια & ενσωµατωµένο εκτυπωτή

Κατάλληλο για οχήµατα µεταφοράς τροφίµων και ευαίσθητων προϊόντων

Συσκευή καταγραφής θερµοκρασίας CRS2, 220v µε 2κανάλια & ενσωµατωµένο εκτυπωτή LOGIKA Iταλίας

Κατάλληλο για ψυκτικούς θαλάµους, ψυγεία κ.λπ.

Εξειδικευµένα καταγραφικά θερµοκρασίας µε 2 κανάλια για δυνατότητα  µέτρησης 2 σηµείων καθώς και εκτύπωση σε χαρτί τύπου
ταινίας. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και την εγκατάσταση του και δεν χρειάζεται συγκεκριµένο λογισµικό ή οτιδήποτε άλλο για
την υποστήριξή του. Εντελώς αυτόνοµο, στεγανό και µετρά και υγρασία µε τον κατάλληλο αισθητήρα (κατόπιν παραγγελίας).

Η Logika Control ανέπτυξε µια σειρά καταγραφικών θερµοκρασίας για κάθε µορφής ψυκτικούς χώρους. Τα όργανα αυτά
είναι σχεδιασµένα για να ικανοποιούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 89/108, 92/1 και 92/2 οι οποίες και καθορίζουν την
υποχρέωση ύπαρξης καταγραφικών στους χώρους κατάψυξης. Τα νέα µοντέλα CRS2 και CRT2 µετρούν και
καταγράφουν υγρασία ή πίεση µέσω του δεύτερου καναλιού ελέγχου 4/20 mA.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Τάση λειτουργίας:  230Vac. Συχνότητα: 50/60Hz Κατανάλωση: 25 mA (κατά την διάρκεια της εκτύπωσης
50mA). Συνδέσεις: Μέσω κλέµας. Ασφάλεια: PTC µε αυτόµατη επαναφορά 5 λεπτά µετά την αποσύνδεση από το ρεύµα. Μόνωση: Class 

Βαθµός προστασίας: IP 65. Θερµοκρασία λειτουργίας: 0 0C έως +50 0C.  Θερµοκρασία αποθήκευσης: -10 0C έως +70 0C.  Περίβληµα:  A.B.S.  
Μικροδιακόπτης: dip switch για την επιλογή δύο αισθητηρίων θερµοκρασίας KTY, ή δύο αισθητηρίων θερµοκρασίας PT1000, ή ένα µορφοτροπέα

4?20mA (για την δεύτερη ζώνη).  Αισθητήρες θερµοκρασίας: -KTY για µέτρηση από -40 0C έως +70 0C µε βήµατα των 0,5 0 και ακρίβεια ± 0,5%.  -
PT1000 για µέτρηση από -80 0C έως +180 0C, µε βήµατα των 0,5 0 και ακρίβεια  ±0,5%.  Αισθητήρας πίεσης: Από 0?30 bar µε βήµατα των 0,50 bar και
ακρίβεια ±0,5%.  Αισθητήρας υγρασίας: από 0 0 99 Ur % µε βήµατα των 0,5 Ur%, ακρίβεια ±0,5%. Εκτυπωτής: 24 χαρακτήρων µε χρήση θερµικού
χαρτιού 58mm.  Μήνυµα έλλειψης χαρτιού (ENDp).  Οθόνη 4 ψηφίων.  8 πλήκτρα προγραµµατισµού- λειτουργίας. Μία είσοδος για έλεγχο
ανοιχτής πόρτας.  Μία έξοδος για alarm µέσω ρελέ SPDP 8(2)A-250Vac .  Μία είσοδος για επιπρόσθετη πηγή τροφοδοσίας (εξωτερικής µπαταρίας
back up) µε αυτονοµία 6 ωρών. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος να συνεχίζεται η καταγραφή. Χωρητικότητα µνήµης 1600 καταγραφές.  

∆ιαθέσιµοι παράµετροι: - Χρόνος, µήνας, ηµέρα, ώρα, λεπτά. - Κωδικός συσκευής (µέγιστο 4 ). - ∆υνατότητα ρύθµισης χρόνου µεταξύ των
καταγραφών από 1 έως 240 λεπτά. - ∆υνατότητα ρύθµισης χρόνου καθυστέρησης του alarm για κάθε αναλογική ζώνη µέτρησης. - ∆υνατότητα
ρύθµισης για θετικό, αρνητικό, και ανοιχτής πόρτας alarm, από 1 έως 60 λεπτά. - Επιλογή γλώσσας ένδειξης: Αγγλικά, Ιταλικά, Γερµανικά, Γαλλικά,
Ισπανικά, µε εργοστασιακή ρύθµιση την Ιταλική.  Βάρος: 1950 gr περίπου.

23.02.293

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Τάση λειτουργίας:  12V-24Vdc, µε ανοχή -5%+ 10%. Κατανάλωση στα 12Vdc: µε ανοιχτή µηχανή 80ma (κατά
την διάρκεια της εκτύπωσης 300ma.). Με κλειστή την µηχανή 60ma. Κατανάλωση στα 24V: Με ανοιχτή µηχανή 80ma (κατά την διάρκεια της
εκτύπωσης 150ma). Mε κλειστή µηχανή 60ma. Συνδεσµολογίες:  Με κλέµα ενσωµατωµένη στην πλακέτα. PTC ασφάλεια µε αυτόµατη επαναφορά
(reset) 5 λεπτά µετά την αποσύνδεση από το ρεύµα. Βαθµός προστασίας: IP 65. Kκατηγορία µόνωσης: Class . Θερµοκρασία λειτουργίας: -40
έως +80 0C. Θερµοκρασία αποθήκευσης: -50 έως +90 0C. Περίβληµα: Polycarbonate lexan. 2 αναλογικές είσοδοι - επιλογή µέσω
µικροδιακοπτών. IP 55 θερµοστοιχείο ( PT1000 αισθητήριο µε ακρίβεια ±0,5 0C) και µήκος 7 µέτρα και 10 µέτρα µε καλώδιο σιλικόνης. Κλίµακα
µετρήσεων -60 έως +50 0C ανά 0,5 0C. Ακρίβεια  ± 0,5 0C. Εκτυπωτής 24 χαρακτήρων µε χρήση θερµικού χαρτιού 58mm. Μήνυµα για έλλειψη
χαρτιού. Οθόνη 4 ψηφίων. 8 πλήκτρα προγραµµατισµού- λειτουργίας. Εσωτερικό ρολόι ακριβείας 0,1%, µε µπαταρία διάρκειας 10 λεπτών.
Είσοδος για έλεγχο ανοιχτής πόρτας. Είσοδος για έλεγχο κύκλου απόψυξης. Είσοδος για έλεγχο µηχανής σε λειτουργία. Έξοδος alarm µέσω
ρελέ 8(2)Α-24Vdc. Υποδοχή για τοποθέτηση κίτ µπαταρίας για αδιάλειπτη καταγραφή 4 ωρών (µόνο για την καταγραφή θερµοκρασιών).
Χωρητικότητα µνήµης: 1000 καταγραφές. Παράµετροι:  - Έτος, µήνας, ηµέρα, ώρα, λεπτά. - Κωδικός συσκευής. - Χρονικό διάστηµα µεταξύ
µετρήσεων από 1 έως 20 λεπτά. - Θερµικό ή αρνητικό alarm για κάθε ζώνη. - Καθυστέρηση alarm από ένα έως 60 λεπτά. - Επιλογή γλώσσας
ένδειξης: Αγγλικά, Ιταλικά, Γερµανικά, Γαλλικά, Ισπανικά. Βάρος:  1.250 gr  περίπου. 
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O πίνακας RC256/1P είναι ένας πανίσχυρος πίνακας ελέγχου ψυκτικών εφαρµογών πού συµπεριλαµβάνει: Ρελέ για τον
συµπιεστή 25Amps, ρελέ για ανεµ/ρες εξατµιστού, συµπυκνωτού, ρελέ για αντιστάσεις και έναν ρελέ για εναλλακτική εφαρµογή
π.χ. φώτα θαλάµου και πρόγραµµα πόρτας. Επίσης ενσωµατωµένος ηλεκτρονικός θερµοστάτης-θερµόµετρο & χρονοδιακόπτης
µε οθόνη ενδείξεων και λυχνίες ενδεικτικές για κάθε λειτουργία µαζί µε έναν διακόπτη ON/OFF και επαφή για λειτουργία alarm
συµπληρώνουν έναν πίνακα που µε διαστάσεις µόνο 25cm, πλάτοςx15cm,ύψοςx7cm πάχος(photo), πλήρη στεγανό (IP 65) και
µε ενσωµατωµένους στιµπιοθλίπτες, θεωρείται από όσους τον έχουν δοκιµάσει ότι καλύτερο για εφαρµογές 220Volt και όχι µόνο. 
Η εξωφρενικά χαµηλή τιµή του σε συνδυασµό µε όλα τα παραπάνω βοηθούν ώστε οι εγκαταστάσεις σας να διακρίνονται πλέον
από ιταλική φινέτσα και η απόδοση των θαλάµων που πουλάτε να αγγίζει την τελειότητα. 
Πλήρεις οδηγίες στα ελληνικά, εύκολο µενού λειτουργιών & τεχνική υποστήριξη διαθέσιµα.

H σειρά WCP είναι µια πλήρης σειρά  «Ηλεκτρικών πινάκων για ψυκτικούς θαλάµους» µε έναν ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό ελεγκτή,
ειδικά σχεδιασµένοι για µια µεγάλη γκάµα τριφασικών εφαρµογών σε ψυκτικούς θαλάµους µε απόψυξη προκαλούµενη από ηλεκτρικές
αντιστάσεις ή αντιστροφή του κυκλώµατος (Ηot Gas). Eνας πολύ φιλικός και πλήρως προγραµµατιζόµενος ηλεκτρονικός θερµοστάτης-
χρονοδιακόπτης παρέχει πολύ µεγάλη ευελιξία και επιτρέπει και στον πιο άπειρο χρήστη να µεγιστοποιήσει τις παροχές του προς τον
πελάτη του, ενώ από την άλλη µειώνει δραστικά το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης. Ενας συνδυασµός ρελέ-θερµικού αλλά και
προστασίας φάσεως του συµπιεστού παρέχεται στον βασικό εξοπλισµό και διευκολύνει έτσι ώστε µε µόνο την αλλαγή αυτού (ανάλογα
µε το φορτίο & την συσχετιζόµενη απαιτητή από την εγκατάσταση ενέργεια) ο πίνακας να µεταβάλλεται ανάλογα και έτσι µε την παρουσία
ενός µόνο µοντέλου να µπορείτε να καλύψετε εγκαταστάσεις από 1.5hp έως και 4hp. Πλήρης πανίσχυρη καλωδίωση, όλα τα ηλεκτρικά
εξαρτήµατά του της πασίγνωστης Telemechanic και ασφάλειες τήξεως καθώς και πρόγραµµα πόρτας κ.λ.π. παρέχονται στον βασικό
εξοπλισµό χωρίς να αυξάνουν το κόστος του πίνακα όπως σε άλλους ανταγωνιστές. O  πίνακας µπορεί να λειτουργήσει σε εφαρµογές
και συντηρήσεως και καταψύξεως και καλύπτεται από ένα τεράστιο πλαστικό τζάµι δίνοντας τη δυνατότητα να βλέπουµε µέσω αυτού όλα
τα ηλεκτρικά εξαρτήµατά του αλλά ταυτόχρονα και την οθόνη του ηλεκτρονικού θερµοστάτη-θερµοµέτρου-χρονοδιακόπτη µε ασφάλεια.
Ίσως η καλύτερη τιµή της αγοράς σε συνδυασµό µε πλήρης οδηγίες εγκατάστασης (όλα έτοιµα σε κλέµµα) και χειρισµού στα ελληνικά
τον καθιστούν µιά απο τις καλύτερες επιλογές σας γιά µεσαίες εφαρµογές σε τριφασικά ρεύµατα.

Στά πλαίσια της προσπάθειας κάλυψης όλων των αναγκών των πελατών µας η εταιρεία µας κατασκευάζει πλέον
κατόπιν παραγγελίας πίνακες & υποπίνακες όλων των διαστάσεων κατόπιν παραγγελίας µε δυνατότητα
εξοπλισµού τους µε ότι η κάθε περίπτωση απαιτεί. Πάντοτε η ποιότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών σε
συνδυασµό µε την σωστή αναγνώριση των αναγκών της κάθε εφαρµογής εγγυάται τα καλύτερα & ασφαλέστερα
αποτελέσµατα.

Μεταφορά δεδοµένων µε διάφορους τρόπους

25.01.088

Κωδικός Περιγραφή
Πίνακας-ελεγκτής τοίχου RC256-1P, 81S, 94Υ, ηλεκτρονικός Smart

14.99.150
14.99.152
14.99.154
14.99.156

Ηλεκτρολογικός πίνακας  Συντηρήσεως & Καταψύξεως ECK-1.5hp, PLAST24VL
Ηλεκτρολογικός πίνακας  Συντηρήσεως & Καταψύξεως ECK-2hp, PLAST24VL
Ηλεκτρολογικός πίνακας  Συντηρήσεως & Καταψύξεως ECK-3hp, PLAST24VL
Ηλεκτρολογικός πίνακας  Συντηρήσεως & Καταψύξεως ECK-131, 2 έως 4hp, PLAST24VL

EEÎÎ ÁÁ ÑÑ ÔÔÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÁÁ
ÅÅÐÐ ÁÁ ÃÃÃÃÅÅËË ÌÌ ÁÁ ÔÔÉÉÊÊ ÙÙ ÍÍ   ØØØ ÕÕÃÃÅÅÉÉÙÙ ÍÍ   &&   ÈÈ ÁÁ ËË ÁÁ ÌÌ ÙÙ ÍÍ

Çëåêôñïëïãéêïß ðßíáêåò ðÜóçò öýóåùò êáé äéáóôÜóåùí Ýôïéìïé áëëÜ êáé êáôÜ ðáñáããåëßá

ÔÑÉÖÁÓÉÊÏÉ ÐÉÍÁÊÅÓ ãéá ØÕÊÔÉÊÏÕÓ ÈÁËÁÌÏÕÓ ìå äõíáôüôçôá áðüøõîçò
«ÇëåêôñéêÝò áíôéóôÜóåéò Þ áíôéóôñïöÞ êõêëþìáôïò (Çot gas)»
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Aντλίες για αποµάκρυνση συµπυκνωµάτων από περιοχές µε έλλειψη φυσικής ρήσης
Ιδανική λύση για εφαρµογές κλιµατισµού αλλά και για αποχετεύσεις ψυγείων και θαλάµων,
επαγγελµατικώνπλυντηρίων, αποχετεύσεων κ.ά. επιλέγοντας το κατάλληλο µοντέλο. Απλές, περισταλτικές,
διαιρούµενες, ζεστού νερού, για µανοµετρικό έως και 12m  και απεριόριστη ποσότητα νερού.

Áíôëßåò óõìðõêíùìÜôùí

χρησιµοποιείστε
HI-FLOW

µε 4m µανοµετρικό

το δοχείο της
αντλίας

εγκαθίσταται εντός
της εσωτερικής

µονάδας?

το σήµα στη
λειτουργία ψύξης

είναι από 150-
240Volt?

το σήµα στη
λειτουργία ψύξης είναι

από 150-240Volt?

όπου υπάρχει χαµηλό
σήµα λειτουργία (voltage)

εγκαταστήστε
UNIVERSAL

Η µονάδα κρέµεται
κάτω από την
ψευδοροφή?

εάν είναι δυνατόν
UNIVERSAL

ασύρµατη έως και
3 µ. ύψος µακριά
από τη µονάδα

εγκαταστήστε
UNIVERSAL
σε όλες τις

περιπτώσεις εκτός
εάν η αντλία

πρέπει να πάει σε
σηµείο που να µην

φαίνεται

εγκαταστήστε είτε
HI-FLOW

µε 4m µανοµετρικό

όπου υπάρχει σήµα
ισχύος χαµηλής τάσης

εγκαταστήστε
UNIVERSAL

η αντλία θα
εγκατασταθεί στο
πλάι της κασέτας

µε φυσική ροή
µέχρι αυτήν?

εγκαταστήστε
STANDARD

είτε µέσα στη µονάδα
εάν αυτό είναι εφικτό
είτε έως και 3µ. ύψος

µακριά της

εγκαταστήστε
UNIVERSAL

µε τον αισθητήρα
(air-on)  στη
θερµοκρασία
χώρου και τον

αισθητήρα (air-off)
στην είσοδο του

στοιχείου

χρησιµοποιείστε
HI-FLOW

µε 4m µανοµετρικό

Η συσκευή είναι ισχύος
στην ψύξη πάνω από

14 KWats?

εγκαταστήστε 
HI-FLOW

µε 4m µανοµετρικό

εγκαταστήστε
STANDARD

σε µάξιµουµ 3 µ.
ύψος πάνω από
την ψευδοροφή

η αντλία θα
εγκατασταθεί εντός

της µονάδας?

χρησιµοποιείστε
HI-FLOW

µε 4m µανοµετρικό

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟ

TYΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ

κρεµαστό 
από την οροφή

τύπου VRV’S
συµπεριλαµβανοµένου

Daikin, Mitsubishi,
Toshiba

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

HI-LIFT
µε 12m µανοµετρικό

HI-LIFT
µε 12m µανοµετρικό

HI-LIFT
µε 12m µανοµετρικό

ή

ή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

HI-LIFT
µε 12m µανοµετρικό

ή

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ή

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ÐÉÍÁÊÁÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÁÍÔËÉÙÍ ÁÐÏÑÑÉØÇÓ ÓÕÌÐÕÊÍÙÌÁÔÙÍ ASPEN
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∆υνατότητα αποµάκρυνσης νερού από 1 έως και 18 lt σε 8 m έως και 0m µανοµετρικό.
Έρχεται εξοπλισµένη µε γωνία, που διαµορφώνεται και για δεξιά αλλά και για αριστερή
τοποθέτηση, 1 m κανάλι υψηλής ποσότητας και εξαρτήµατα φινιρίσµατος. Πανεύκολη
επιθεώρηση της αντλίας, υψηλή αξιοπιστία και δυνατότητα alarm. Πανέµορφη επιλογή.

∆υνατότητα αποµάκρυνσης νερού από 1 lt έως και 18lt σε 8 m έως και 0m µανοµετρικό. Πλήρως
διαιρούµενη, τραβά νερό από έως και 1 m, κρύβεται πλήρως και διαθέτει δυνατότητα alarm.
Πανεύκολη τοποθέτηση: α) πάνω από ψευδοροφές όπου είναι εφικτό, β) σε πλαστικά κανάλια, γ)
πίσω από εσωτερικά κλιµατιστικών µηχανηµάτων (ακόµα και σε mini). ∆ιατίθεται µε όλα τα αξεσουάρ.
Η πιο αξιόπιστη της αγοράς στην καλύτερη τιµή.

H πιο διαδεδοµένη αντλία συµπυκνωµάτων, ιδανική για εφαρµογές σε συστήµατα
κλιµατισµού όλων των επιπέδων, π.χ. ηµικεντρικά, κασέτας οροφής, χαµηλού προφίλ, split
αλλά και σε εφαρµογές ψύξης, όπως επαγγελµατικά ψυγεία, αλλά και σε gas boilers κ.ά.
Με δικό της δοχείο νερού 1 lt, και έλεγχο από φλοτέρ, δυνατότητα alarm και δυνατότητα
αποµάκρυνσης έως και 288lts/ώρα σε υψοµετρικό µέχρι και 4m, είναι η καλύτερη και πιο
αξιόπιστη λύση της αγοράς.
Ακριβώς ίδια µε τη hi-flow 1lt, αλλά µε δοχείο νερού χωρητικότητας 2 lt, το αδερφάκι της, η
hi-flow 2 lt.

Περισταλτική αντλία, εξαιρετική χαµηλού θορύβου, µε δυνατότητα λειτουργίας ακόµη και
στεγνή. ∆υνατότητα αποµάκρυνσης έως και 11lt την ώρα σε max υψοµετρικό 12m. ∆εν
επιστρέφει νερά κατά το σταµάτηµα (no siphon back) και είναι εφοδιασµένη µε 2 φλοτέρ.
Λειτουργεί απροβληµάτιστα ακόµα και µε βρώµικα νερά και είναι απόλυτα αξιόπιστη.
Ακριβώς ίδια µε τη hi-Lift 1lt, αλλά µε δοχείο νερού χωρητικότητας 2 lt, το αδερφάκι της, η hi-
Lift 2 lt.

Kùä.: 50.17.515

Kùä.: 50.17.513

hi-Lift 1lt
Χαµηλή στάθµη θορύβου

Kùä.: 50.17.505 Kùä.: 50.17.549hi-Lift 2lt

Áíôëßåò óõìðõêíùìÜôùí

mini Orange
∆ιαιρούµενη, κρύβεται πλήρως

mini Lime
Για split δίνεται µε 1m κανάλι

hi-Flow 1lt
Θηριώδης, best seller

Êùä.: 50.17.500 hi-Flow 2 lt Êùä.: 50.17.501

Maxi Orange Powerflow Maxi Lime PowerflowÊùä.: 50.17.517 Êùä.: 50.17.514

Με τις ίδιες δυνατότητες τοποθέτησης όπως η «mini orange» και η «mini lime» σειρά Powerfull έρχεται νακ αλύψει ανάγκες
και σε κλιµατιστικά καναλάτα και ντουλάπες δίνοντας πλέον τη δυνατότητα απόρριψης έως και 20 µέτρα µανοµετρικό (ύψος)
και 25lt/ώρα. Παροχή 230V-25W στα 50 Hz, επαφή Ν.Ο, N.C (8A) απόρριψη 48 lt/h σε 0 µανοµετρικό, 32dB(A), πλήρως
στεγανή και µε θερµικό προστασίας. Πλήρως συµβατή µε όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς.

giant
giant
giant
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Περισταλτική αντλία, εξαιρετικά χαµηλού θορύβου, µε δυνατότητα λειτουργίας ακόµη και στεγνή. ∆υνατότητα
αποµάκρυνσης έως και 6,5lt/ώρα σε max υψοµετρικό 12m. ∆εν επιστρέφει νερά κατά το σταµάτηµα (no siphon
back) και είναι εφοδιασµένη µε χρονοδιακόπτη συνέχισης λειτουργίας 3 λεπτών για κένωση του δοχείου
αποστράγγισης. Λειτουργεί απροβληµάτιστα ακόµα και µε βρώµικα νερά και δεν εξαρτάται από αισθητήρα για το
σταµάτηµα ή το ξεκίνηµα ώστε να παρουσιάσει πρόβληµα αστοχίας. Συνδέεται απ’ ευθείας στο σύστηµα ελέγχου του κλιµατιστικού ώστε να
εργάζεται µόνο όταν αυτό λειτουργεί στην ψύξη. Ιδανική για εφαρµογές σε κασέτες οροφής σε συνεργασία µε τις αντλίες µικρού βεληνεκούς που
έχουν οι κασέτες από το εργοστάσιο κατασκευής.

Kùä.: 50.17.553

Kùä.: 50.17.551

Τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε την standard, αλλά µε µόνη διαφορά την ύπαρξη αισθητήρα που
αναγνωρίζει την ύπαρξη νερού στο δοχείο αποστράγγισης της συσκευής για το σταµάτηµα ή το ξεκίνηµά της.

Kùä.: 50.17.554

Ειδικά µεγάλου όγκου αποµάκρυνσης νερού αντλίες που
χρησιµοποιούνται κυρίως όταν πολλαπλές συσκευές είναι
συνδεδεµένες ταυτόχρονα σε µια αντλία και οι ποσότητες του νερού είναι µεγάλες και πρέπει να
αποµακρυνθούν ταυτόχρονα και σε µικρό χρονικό διάστηµα. Ικανότητα για 6m µανοµετρικό και
900lt/ώρα και 1250lt/ώρα.

Mανοµετρικό 6m και αποµάκρυνση 900lts/ώρα, 175watt, 220v, 0.76A max
Yψος = 265mm, Πλάτος = 300mm, Βάθος = 150mm

Mανοµετρικό 15m και αποµάκρυνση 1800lts/ώρα, 275watt, 220v, 1.1A max
Yψος = 155mm, Πλάτος = 340mm, Βάθος = 350mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ standard/universal/mechanical: Ύψος 142mm, Πλάτος 83mm, Βάθος 175mm, Βάρος 1,8kg

Xαρακτηριστικά ολόιδια µε την standard, αλλά µε εσωτερική ηλεκτρονική πλακέτα που χρησιµοποιεί 2
αισθητήρες για την εκκίνηση ή το σταµάτηµά της. Ο ένας σένσορας (κόκκινος) εφαρµόζεται στην είσοδο του
αέρα του εσωτερικού στοιχείου ενώ ο µπλε στην έξοδο του αέρα στον εξατµιστή. Όταν η θερµοκρασιακή
διαφορά των 2 αυτών αισθτήρων αγγίζει τους 5C, η αντλία εκκινεί. Η συγκεκριµένη αντλία δουλεύει µόνο στην
ψύξη και συνθήκως σε πολύ απλά συστήµατα κλιµατισµού (µε ουσιαστικά καµµία πλακέτα χειρισµού), ενώ
σταµατά όταν ο θερµοστάτης της ψύξης δίνει εντολή και αφού χρησιµοποιήσει και αυτή τον χρονοδιακόπτη των 3
λεπτών για αποστράγγιση του δοχείου νερού.

Áíôëßåò æåóôïý íåñïý ãéá áöõãñáíôÝò, ðëõíôÞñéá, boiler ê.Ü.

Áíôëßåò óõìðõêíùìÜôùí

standard
Περισταλτική απλή

universal
Περισταλτική µε 2 sensors

mechanical
Περισταλτική µε αισθητήρα

heavy duty pump 6 m
Bαρέως τύπου

Kùä.: 50.17.550

hot water economy
Bαρέως τύπου

Kùä.: 50.17.556

hot water heavy duty
Bαρέως τύπου

Kùä.: 50.17.557

heavy duty pump 10 m Kùä.: 50.17.560

Ειδική ανοξείδωτη αντλία αποτελεί τη λύση για όλα τα προβλήµατα που αφορούν
τα ψυγεία σε αυτό τον τοµέα. Χαµηλού ύψους, εύκολη τοποθέτηση κάτω από τα ψυγεία όπου συνήθως το

ύψος τους σε σχέση µε το δάπεδο είναι χαµηλό. ∆υνατότητα για αποµάκρυνση
συµπυκνωµάτων πολλών ψυγείων µε µια αντλία, ειδικό φίλτρο για κατακράτηση γλίτσας και
βρωµιάς, µανοµετρικό 30 m και 225lt/ώρα, µοτέρ µε προστασία θερµικού και λειτουργία µε
θερµοκρασία νερού από 0C έως και 75C. Εξοπλισµένη µε δυνατότητα alarm.

cold cabinet pump
Ειδική αντλία για super market

173

Kùä.: 50.17.540

Οικονοµική, 
µε πλαστικό περίβληµα  
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ÓùëÞíá ÷áëêïý åýêáìðôç, óå êïõëïýñåò, åëëçíéêÞò ðñïÝëåõóçò ìå ôï kg...

Χάλκινη σωλήνα ευθύγραµµη ελληνικής προέλευσης µε προδιαγραφές Αµερικής, 
καθαρή, ταπωµένη σε βέργες των 4 m...

O χαλκός είναι το κυρίαρχο υλικό στα δίκτυα ύδρευσης, κεντρικής θέρµανσης, φυσικού αερίου,
ψύξης, κλιµατισµού, ηλιακής ενέργειας, πυρόσβεσης, ιατρικών αερίων, κ.λπ.Οι µοναδικές
µηχανικές και φυσικές τους ιδιότητες παραµένουν αναλλοίωτες στο χρόνο.Αντέχουν σε πολύ
υψηλές πιέσεις λειτουργίας, παρέχοντας ασφάλεια και σιγουριά. Παράγονται σύµφωνα µε την
ενιαία ευρωπαϊκή προδιαγραφή EΛOT ΕΝ 1057, πιστοποιούνται κατά ΙSO 9001, έχουν σήµα
ποιότητας EΛΟΤ και καλύπτονται µε γραπτή εγγύηση για 30 χρόνια.

Κωδικός

17.05.043

17.05.044

17.05.045

17.05.046

17.05.047

17.05.048

17.05.049

17.05.050

Eξωτερική Πάχος Βάρος Συσκευασία
διάµετρος (inch/mm) (kg/m) ρόλοι
(inch)    (mm) ανά κουτί

3/16 4,76 0,030/0,76 0,086 6x50m 

1/4 6,35 >> 0,120 6x50m 

5/16 7,94 0,032/0,81 0,162 5x50m 

3/8 9,52 >> 0,199 3x50m 

1/2 12,70 >> 0,271 2x50m 

5/8 15,87 0,035/0,89 0,373 5x15m 

3/4 19,05 >> 0,454 4x15m 

7/8 22,23 0,045/1,14 0,677 4x15m 

Κωδικός

17.05.096
17.05.097
17.05.098
17.05.099
17.05.100
17.05.101
17.05.102
17.05.103
17.05.104
17.05.105
17.05.106
17.05.107
17.05.108

Eξωτερική Πάχος τοιχωµάτων Βάρος
διάµετρος (inch)           (mm) (kg/m)
(inch)       (mm)

3/8 9,52 0,030 0,762 0,186 
1/2 12,70 0,035 0,889 0,291 
5/8 15,88 0,040 1,016 0,419 
3/4 19,05 0,042 1,067 0,533 
7/8 22,23 0,045 1,143 0,669 
1 1/8 28,58 0,050 1,270 0,963 
1 3/8 34,93 0,055 1,397 1,301 
1 5/8 41,28 0,060 1,524 1,682 
2 1/8 53,98 0,070 1,778 2,577 
2 5/8 66,68 0,080 2,032 3,647 
3 1/8 79,38 0,090 2,286 4,892
3 5/8 92,08 0,100 2,540 6,313 
4 1/8 104,78 0,110 2,794 7,967

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Φορτίο θραύσης Τάση σε 0,2% Επιµήκυνση (A5) 

200N/mm 2 40% 60N/mm2
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ÓùëÞíá ÷áëêïý åýêáìðôç, øõêôéêÞ ðñïìïíùìÝíç...

Σύγχρονη τεχνολογία που εξοικονοµεί ενέργεια και σέβεται το περιβάλλον
Οι εργαστηριακά µονωµένοι χαλκοσωλήνες TALOS ECOTHERM είναι προϊόν προηγµένης
τεχνολογίας, υψηλής προστιθέµενης αξίας και υπερέχουν σηµαντικά σε αποτελεσµατικότητα συγκρινόµενοι µε τους
παραδοσιακούς τρόπους µόνωσης. Οι χαλκοσωλήνες TALOS ECOTHERM  συνδυάζοντας τα µοναδικά πλεονεκτήµατα
αντοχής και διάρκειας του χαλκού µε την εργαστηριακή µόνωση υψηλής απόδοσης (Engineering Foams) προσφέρουν
µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας. 
Τεχνολογικό προϊόν υψηλών αποδόσεων
Το υλικό των χαλκοσωλήνων TALOS ECOTHERM είναι προϊόν εξέλασης διογκωµένου πολυαιθυλενίου (PEF) υψηλής
ποιότητας, δοµηµένο µε κλειστού τύπου µικροκυψελίδες. Η µόνωση καλύπτεται εξωτερικά από προστατευτικό µανδύα
πολυαιθυλενίου τριών διαφορετικών τύπων. 

17.05.205
17.05.207
17.05.208
17.05.209
17.05.210
17.05.211
17.05.235
17.05.237
17.05.238
17.05.239
17.05.240
17.05.241

17.05.265
17.05.267
17.05.268
17.05.269
17.05.270
17.05.271
17.05.285
17.05.287
17.05.288
17.05.289
17.05.290
17.05.291

Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x1/4" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x3/8" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x1/2" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x5/8" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x3/4" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x7/8" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη10x1/4" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη10x3/8" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη10x1/2" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη10x5/8" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη10x3/4" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη10x7/8" ΡΕ-Χ,Talos

Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x1/4" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x3/8" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x1/2" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x5/8" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x3/4" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x7/8" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 9x1/4" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 9x3/8" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 9x1/2" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 9x5/8" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 9x3/4" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 9x7/8" ΡΕ,Talos

17.05.215
17.05.217
17.05.218
17.05.219
17.05.220
17.05.221
17.05.245
17.05.247
17.05.248
17.05.249
17.05.250
17.05.251

17.05.275
17.05.277
17.05.278
17.05.279
17.05.280
17.05.281
17.05.295
17.05.297
17.05.298
17.05.299
17.05.300
17.05.301

Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x1/4" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x3/8" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x1/2" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x5/8" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x3/4" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x7/8" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη10x1/4" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη10x3/8" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη10x1/2" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη10x5/8" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη10x3/4" ΡΕ-Χ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη10x7/8" ΡΕ-Χ,Talos

Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x1/4" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x3/8" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x1/2" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x5/8" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x3/4" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 6x7/8" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 9x1/4" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 9x3/8" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 9x1/2" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 9x5/8" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 9x3/4" ΡΕ,Talos
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 9x7/8" ΡΕ,Talos

Κωδικός Περιγραφή σε ρολούς των 15 µ. Κωδικός Περιγραφή σε ρολούς των 30 µ.

Tεχνικά χαρακτηριστικά µόνωσης

ΣΗΜΑΝΣΗ
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Είναι εύκολοι στην τοποθέτηση, οικονοµικοί στην εγκατάσταση, σίγουροι και ασφαλείς στη
λειτουργία. Αντέχουν σε µεγάλες πιέσεις και θερµοκρασίες λειτουργίας. Είναι απόλυτα
στεγανοί και διατηρούν τις φυσικές και µηχανικές τους ιδιότητες αναλλοίωτες µε την πάροδο
του χρόνου. Είναι σταθεροί και αυτοστήρικτοι.

Oι εργοστασιακά µονωµένοι χαλκοσωλήνες ACR TALOS ECUTHERM2 της ΧΑΛΚΟΡ αποτελούν
καινοτοµία που εξασφαλίζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τους
εγκαταστάτες ψύξης και κλιµατισµού: * απλοποίηση της
διαδικασίας εγκατάστασης και µείωση του χρόνου εργασίας 
* µείωση του συνολικού κόστους κατασκευής των δικτύων 

* αξιόπιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων και σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας 
* ελκυστική τιµή διάθεσης * αισθητική και οικονοµία χώρου * γραπτή εγγύηση 30
χρόνων για το χαλκοσωλήνα

XÜëêéíç óùëÞíá åõèýãñáììç, õäñáõëéêÞ, âáñÝùò ôýðïõ óå âÝñãåò ôùí 3 m...

Æåýãç åñãïóôáóéáêÜ ìïíùìÝíùí ÷áëêïóùëÞíùí

Κωδικός

17.05.071
17.05.072
17.05.073
17.05.074
17.05.075
17.05.076
17.05.077
17.05.078
17.05.079

∆ιάµετρος Εσωτερική Ονοµαστικό Εξωτερική Όγκος
x πάχος διάµετρος βάρος επιφάνεια πλήρωσης
dxs (mm) d εσωτ. (mm) χαλκού (kg/m) (m2/m) (1/m)

10x0,75 8,5 0,194 0,031 0,057 
12x0,75 10,5 0,236 0,038 0,087
15x0,80 13,4 0,318 0,047 0,141
18x0,80 16,4 0,384 0,056 0,211
22x0,90 20,2 0,531 0,069 0,320
28x0,90 26,2 0,682 0,087 0,539
35x1,00 33,0 0,950 0,110 0,856
42x1,20 39,6 1,368 0,131 1,231
54x1,20 51,6 1,771 0,170 2,090

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΕΥΓΩΝ (ρόλοι µήκους 15m, 25m, 30m

Άλλες διαστάσεις καθώς και ειδικές συσκευασίες σε παλέτες ή χαρτοκιβώτια είναι διαθέσιµες κατόπιν συµφωνίας

ÃÉÁ ÐÅÑÉÓÓÏÔÅÑÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÇÓÔÅ ÌÅ ÔÇÍ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÌÁÓ 
ÓÔÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ: 210 2281026, 210 2280384
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O συγκεκριµένος σωλήνας παράγεται µε τις πιό αυστηρές
διαδικασίες, ακολουθώντας τα πρότυπα  ASTM-B280 & ANSI-
B9. Eίναι καθαρισµένος, έχει υποστεί αφύγρανση και
πρεσαριστεί µε άζωτο και τέλος ταπώνεται. Έχει µιά καθαρή
επιφάνεια καί είναι τυποποιηµένος σε σακούλα ανά 15,25m καί
ανά κάποιες συσκευασίες σε χαρτόκουτο. Αναγράφεται καθαρά
η διάστασή του και το µήκος του κάθε ρόλλου.

O συγκεκριµένος σωλήνας παράγεται µε τις πιό αυστηρές διαδικασίες, ακολουθώντας τα πρότυπα ASTM-B280
& ANSI-B9. Eίναι καθαρισµένος, έχει υποστεί αφύγρανση και πρεσαριστεί µε άζωτο και τέλος ταπώνεται µε
ειδικές τάπες που είναι σε θέση να κρατούν την σωλήνα καθαρή έως το εργοτάξιο. Μέ αυτόν τον τρόπο
κρατούνται τα οξείδια µακριά και αποφεύγεται η µόλυνση του συστήµατος.

Κωδικός Περιγραφή Πάχος
17.04.032

17.04.033

17.04.003

17.04.035

17.04.005

17.04.006

17.04.007

17.04.008

17.04.009

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COIL 1/8" σε κουλουρα των 15.25m *****

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COIL 3/16" >> 15.25m 0.76mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COIL 1/4" >> 15.25m 0.76mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COIL 5/16" >> 15.25m 0.81mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COIL 3/8" >> 15.25m 0.81mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COIL 1/2" >> 15.25m 0.81mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COIL 5/8" >> 15.25m 0.89mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COIL 3/4" >> 15.25m 0.89mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COIL 7/8" >> 15.25m 1.14mm

Κωδικός Περιγραφή Πάχος
17.04.075

17.04.073

17.04.074

17.04.076

17.04.040

17.04.041

17.04.042

17.04.070

17.04.072

17.04.071

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 3/8 ΕΥΘΕΙΑ  USA (5m) 0.80mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 1/2 ΕΥΘΕΙΑ  USA (6m) 1mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 5/8 ΕΥΘΕΙΑ  USA (6m) 1mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 3/4 ΕΥΘΕΙΑ  USA (6m) 1mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 7/8 ΕΥΘΕΙΑ  USA (6m) 1mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 1 1/8 ΕΥΘΕΙΑ  USA (6m) 1mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 1 3/8 ΕΥΘΕΙΑ  USA (6m) 1.25mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 1 5/8 ΕΥΘΕΙΑ  USA (6m) 1.25mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 2 1/8 ΕΥΘΕΙΑ  USA (6m) 1.25mm

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 2 5/8 ΕΥΘΕΙΑ  USA (6m) *****

XÜëêéíç óùëÞíá óå coil ôùí 15,25m ìå ðñïäéáãñ. ASTM-B280 & ANSI B9 AìåñéêÞò...

XÜëêéíç óùëÞíá óå âÝñãåò ìå ðñïäéáãñ. ASTM-B280 & ANSI B9 ÁìåñéêÞò...
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XX AA ËË ÊÊ ÏÏ ÓÓ  
Η σειρά BC της SUPCO δίνει την δυνατότητα να έχετε µαζί σας πάντα την λύση τριχοειδούς για οποιοδήποτε

σύστηµα από οικιακό έως βιοµηχανικό ψύξης αλλά και για κλιµατιστικά από 1/8 έως 5 HP.
Με το BULLET 5PAC, ένα κουτί που συµπεριλαµβάνει τις 5 διαστάσεις που χρησιµοποιεί η SUPCO για όλες

τις εφαρµογές και µε έναν χρήσιµο πίνακα µε τις διαστάσεις για κάθε εφαρµογή απο 1/8hp έως και 5hp και απο
µονό έως 5απλό τριχ/δες σε εφαρµογές ψύξεως & κλιµατισµού διαθέτετε πλέον ένα φοβερό εργαλείο που σας
λύνει τα χέρια σε οποιδήποτε πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπίσετε. Στη συνέχεια αγοράζετε όποια από τις
διαστάσεις σας τελειώσει απο τα επιµέρους κουτιά BC1 έως BC5.

To τριχοειδές της SUPCO είναι εύκαµπτο, κατασκευασµένο µε ακρίβεια εσωτερικής διαµέτρου απο +/- ,001.
Έχει υποστεί αφύγρανση, καθαρισµό και είναι συσκευασµένο το κάθε κοµµάτι µόνο του.

×áëêïóùëÞíá ôñé÷ïåéäÞò 

Κωδικός Περιγραφή
17.05.038

17.05.054

17.05.055

17.05.056

17.05.057

17.05.058

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΤΡΙΧ/∆ΕΣ BULLET5PAK SUPCO

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΤΡΙΧ/∆ΕΣ USA BC1-100  SUPCO

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΤΡΙΧ/∆ΕΣ USA BC2-100  SUPCO

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΤΡΙΧ/∆ΕΣ USA BC3-100  SUPCO

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΤΡΙΧ/∆ΕΣ USA BC4-100  SUPCO

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΤΡΙΧ/∆ΕΣ USA BC5-100  SUPCO

Κωδικός Περιγραφή
17.05.064 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΙΧΟΕΙ∆ΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ)

Ο παρακάτω πίνακας είναι ένα µικρό δείγµα επιλογής σε συνήθεις συνθήκες και ίσως χρειάζεται µικρές
αυξοµειώσεις για ακριβείς αντικαταστάσεις... Οι παρακάτω χάρτες αναφέρονται σε αερόψυκτες µονάδες
και εάν θέλουµε τις διαστάσεις γιά µονάδες φυσικής κυκλοφορίας πρέπει να προσθέσουµε περίπου 10% τριχ. ακόµα...

∆ιατίθεται επίσης και τριχοειδής σωλήνας, ελληνικής κατασκευής και σε 4 διαστάσεις ( 0.78, 0.91, 1.20, 1.78)
που πωλείται µε το kg ή µε το µέτρο ( 1kg = 35,70 m περίπου).

Σηµείωση:Σηµείωση:

Mονός τριχοειδής
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Èåñìïðëáóôéêüò óùëÞíáò óýíäåóçò áõôïìáôéóìþí

XÜëêéíïò óùëÞíáò óýíäåóçò áõôïìáôéóìþí

Θερµοπλαστικός σωλήνας που µπορεί να αντικαταστήσει πολύ εύκολα και πολύ πιο επαγγελµατικά τα
τριχοειδή σωληνάκια που ενώνουν πρεσοστάτες, αυτοµατισµούς αλλά και µανόµετρα προκειµένου να
καλλωπίσουµε αλλά και να διευκολύνουµε καταστάσεις σε ψυκτικά & κλιµατιστικά συγκροτήµατα multi ή και
απλά. Ο συνδυασµός των εξαρτηµάτων που η εταιρεία µας εισάγει και διανέµει σε συνδυασµό µε την πολύ
καλή ποιότητα του σωλήνα εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσµατα  στην καλύτερη τιµή. Λειτουργεί µε φοβερή
αξιοπιστία σε θερµοκρασίες απο -40 έως +130 0C και σε πιέσεις λειτουργίας έως και 50 bar.

Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία
17.05.011
17.05.000
17.05.001
17.05.003
17.05.004
17.05.005
17.05.006
17.05.007
17.05.009

Σωλήνας τριχ.θερµοπλαστικό 2x5.9mm "ERR"
Βελόνα, insert-ευθείο απλό, 070/01 "ERR"
Βελόνα, insert-ευθείο µε ακίδα, 070/01"ERR"
Βελόνα, insert-γωνία 90απλό, 070/01"ERR"
Βελόνα, ins. ταύ 3 αρσενικά, 070/01"ERR"
Βελόνα, ins.ταύ 2αρσ+θυλ-κεν, 070/01"ERR"
Βελόνα, ins.ταύ 2αρσ+θυλ-ακρ, 070/01"ERR"
Κεάφιο aluminum, sleeve γιά βελόνα, "ERR"
Ρακόρ µακρύ ch-15,1/4" γιά βελόνα "ERR"

ανά m.
1 τµχ.
1 τµχ.
1 τµχ.
1 τµχ.
1 τµχ.
1 τµχ.
1 τµχ.
1 τµχ.

50.13.095 ΠΡΕΣΣΑ ΣΩΛ.ΠΛAΣT/SPIRAL 200632  REFLEX 1 τµχ.

50.13.090 ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛ. ΠΛΑΣΤ/ΛΑΣΤΙΧΟ 307FP IMPERIAL 1 τµχ.

17.05.066

17.05.069

17.05.067

TΡΙΧΟΕΙ∆ΕΣ µε ρακόρ 1 µ. Ιταλίας

TΡΙΧΟΕΙ∆ΕΣ µε ρακόρ 1 µ. Taiwan

TΡΙΧΟΕΙ∆ΕΣ µε ρακόρ 1,5 µ. Ιταλίας

1 τµχ.

1 τµχ.

1 τµχ.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πρέσσα στεγανοποίησης θερµοπλαστικού σωλήνα απόλυτης ποιότητος και αποτελεσµατικότητος.

Κόφτης θερµοπλαστικού σωλήνα απόλυτης ποιότητος και αποτελεσµατικότητος συµβάλλει
στην σωστή τοµή και κατ' επέκτασιν στην απόλυτη στεγανοποίηση του σωλήνα.
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ÂÝñãá 2m, ðÜ÷ïõò ôïé÷þìáôïò 6 ÷éëéïóôÜ    (ìå ôï m)

Κωδικός Περιγραφή
35.06.010
35.06.011
35.06.012
35.06.013
35.06.014
35.06.005
35.06.006
35.06.007
35.06.008

ΜΟΝΩΣΗ Φ6#6   (1/4) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ10#6  (3/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ12#6  (1/2) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ15#6  (5/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ18#6  (3/4) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ22#6  (7/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ28#6 (1 1/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ35#6  (1 3/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ42#6  (1 5/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE

ÂÝñãá 2m, ðÜ÷ïõò ôïé÷þìáôïò 9 ÷éëéïóôÜ    (ìå ôï m)

35.06.023
35.06.022
35.06.024
35.06.025
35.06.026
35.06.027
35.06.028
35.06.029
35.06.030
35.06.031
35.06.033
35.06.038

ΜΟΝΩΣΗ Φ6#9 (1/4) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ8#9 (5/16) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ10#9 (3/8) MINF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ12#9 (1/2) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ15#9 (5/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ18#9 (3/4) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ22#9 (7/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ28#9 (1 1/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ35#9 (1 3/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ42#9 (1 5/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ54#9 (2 5/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ76#9 (     ) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE

ÂÝñãá 2m, ðÜ÷ïõò ôïé÷þìáôïò 13 ÷éëéïóôÜ    (ìå ôï m)

35.06.050
35.06.051
35.06.052
35.06.053
35.06.054
35.06.055
35.06.056
35.06.057
35.06.059
35.06.060
35.06.062

ΜΟΝΩΣΗ Φ10#13 (3/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ12#13 (1/2) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ15#13 (5/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ18#13 (3/4) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ22#13 (7/8) M1NF  RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ28#13 (1 1/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ35#13 (1 3/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ42#13 (1 5/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ54#13 (2 5/8) MINF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ64#13 (       ) MINF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ72#13 (       ) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE

Ποιοτική µόνωση αξιώσεων σε όλες τις διαστάσεις και πάχη. Αλλά και
αξεσουάρ γιά ευκολία διαχείρησης & εφαρµογής.
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ÂÝñãá 2m , ðÜ÷ïõò ôïé÷þìáôïò 19 ÷éëéïóôÜ    (ìå ôï m)

35.06.080
35.06.081
35.06.082
35.06.083
35.06.084
35.06.085
35.06.086

ΜΟΝΩΣΗ Φ15#19 (5/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ18#19 (3/4) MINF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ22#19 (7/8) MINF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ28#19 (1 1/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ35#19 (1 3/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ42#19 (1 5/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΗ Φ54#19 (2 1/8) M1NF RUBAFLEX / ISOPIPE

Ìüíùóç ìïíïêüìáôç óå óõóêåõáóßá ñïëëïý, ðÜ÷ïõò ôïé÷þìáôïò 6 ÷éëéïóôÜ    (ìå ôï m)

35.06.160
35.06.161
35.06.162
35.06.163

ΜΟΝΩΣΗ σε COIL των 65m, 6#6, ISOPIPE 
ΜΟΝΩΣΗ σε COIL των 55m, 6#10, ISOPIPE 
ΜΟΝΩΣΗ σε COIL των 52m, 6#12, ISOPIPE 
ΜΟΝΩΣΗ σε COIL των 42m, 6#15, ISOPIPE

Ìüíùóç  ðëÜêá óå ñüëëï áëëÜ êáé óåíôüíé    (ìå ôï m 2)

35.06.100
35.06.101
35.06.103
35.06.104
35.06.105
35.06.106

ΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΚΑ SP6 σε ΡΟΛΛΟ, 6mm πάχος, RUBAFLEX 
ΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΚΑ SP9 σε ΡΟΛΛΟ, 9mm πάχος, RUBAFLEX 
ΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΚΑ SP19 σε ΡΟΛΛΟ, 19mm πάχος # 1.5m ύψος, RUBAFLEX 
ΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΚΑ SP25 σε ΡΟΛΛΟ, 25mm πάχος # 1.5m ύψος, RUBAFLEX 
ΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΚΑ SP6 σε ΦΥΛΛΟ 2m # 1m, 6mm πάχος, RUBAFLEX 
ΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΚΑ SP9 σε ΦΥΛΛΟ 2m # 1m, 9mm πάχος, RUBAFLEX 

ÅéäéêÞ êüëëá ãéÜ ìïíþóåéò   (ìå ôï ôåìÜ÷éï)

29.04.000
29.04.001
29.04.002

ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΩΣΗΣ RUBAFLEX σε συσκευασία των 0,25lt 
ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΩΣΗΣ RUBAFLEX σε συσκευασία των 0,50lt 
ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΩΣΗΣ RUBAFLEX σε συσκευασία του 1 lt 

Åéäéêü ìá÷áßñé ãéÜ äéáìüñöùóç ìüíùóçò êáïõôóïýê   (ìå ôï ôåìÜ÷éï)

50.13.080 ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ γιά καουτσούκ  RUBAFLEX...

Ôáéíßá áõôïêüëçôïõ êáïõôóïýê , ðÜ÷ïõò  mm êáé ðëÜôïõò 5cm   (ìå ôï ôåìÜ÷éï)

22.01.001 ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΡΩ∆ΕΣ  Μ1NF σε ρολλό των 10m RUBAFLEX / ISOPIPE

Η πολύ καλή επικοινωνία µε το εργοστάσιο και η άριστη συνεργασία τόσων ετών µας δίνει την δυνατότητα, εκτός των παραπάνω
διαστάσεων να µπορούµε να διαθέσουµε στην αγορά σε πολύ σύντοµους χρόνους οποιαδήποτε διάσταση µπορεί να ζητηθεί απο
κάποιον πελάτη µας. Γι' αυτό τον λόγο η απρόσκοπτη επικοινωνία µε την εταιρεία µας για τέτοιες ανάγκες θα µας ευχαριστήσει και
θα διευκολύνει την άµεση εξυπηρετησή σας.
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Ορειχάλκινα εξαρτήµατα ποιότητας σε τεράστια ποικιλία και διαστάσεις

ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΡΑΚΟΡ 1/4
ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΡΑΚΟΡ 5/16
ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΡΑΚΟΡ 3/8
ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΡΑΚΟΡ 1/2
ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΡΑΚΟΡ 5/8
ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΡΑΚΟΡ 3/4
ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΡΑΚΟΡ 3/8x1/4
ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΡΑΚΟΡ 1/2x3/8
ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΡΑΚΟΡ 5/8x1/2
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΑΠΑ

ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΤΑΠΑ ΘΥΛΗΚ.(ΛΑΣΤΙΧΟ)
ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΤΑΠΑ ΘΥΛΗΚ. ΕΞΑΓΩΝΗ
ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΤΑΠΑ ΘΥΛΗΚ. 
ΒΑΛΒ/ΚΑΤΣ.INDAPART

ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΡΑΚΟΡ ∆ΙΠΛΑ 
US46 3/8FL,Θ SUPCO
ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΡΑΚΟΡ ∆ΙΠΛΑ
US48 1/2FL,Θ SUPCO

ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1/4
ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 5/16
ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 3/8
ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1/2
ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 5/8
ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 3/4

ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/4FLx1/4FL
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 5/16FLx5/16FL
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 3/8FLx3/8FL
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/2FLx1/2FL
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 5/8FLx5/8FL
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 3/4FLx3/4FL

ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/4FLx1/8NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/4FLx1/4NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/4FLx3/8NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/4FLx1/2NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 3/8FLx1/4NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 3/8FLx3/8NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 3/8FLx1/2NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 3/8FLx3/4NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/2FLx1/4NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/2FLx3/8NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/2FLx1/2NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/2FLx3/4NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 5/8FLx3/8NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 5/8FLx5/8NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 5/16FLx1/8NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 5/8FLx1/2NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 3/4FLx3/4NPT

36.01.001
36.01.002
36.01.003
36.01.004
36.01.005
36.01.006
36.01.007
36.01.008
36.01.009

36.01.012
36.01.013
36.01.015

36.01.019

36.01.020

36.02.041
36.02.042
36.02.043
36.02.044
36.02.045
36.02.046

36.02.054
36.02.055
36.02.056
36.02.057
36.02.058
36.02.059

36.02.060
36.02.061
36.02.062
36.02.063
36.02.064
36.02.065
36.02.066
36.02.067
36.02.068
36.02.069
36.02.070
36.02.071
36.02.072
36.02.073
36.02.074
36.02.075
36.02.080

Κωδικός Περιγραφή

ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/4FLx1/4 ΚΟΛΛΗΤΟ
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 3/8FLx3/8 ΚΟΛΛΗΤΟ
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/2FLx1/2 ΚΟΛΛΗΤΟ

ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/4FL.Fx5/16FL.Μ
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/4FL.Mx5/16FL.F
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/4FL.Mx3/8FL.F
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/4FL.Mx1/2FL.F
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/2FL.Mx5/8FL.F
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 5/8FL.Mx1/2FL.F

ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/4FL.Mx3/8FL.Μ
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/4FL.Mx1/2FL.Μ
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 3/8FL.Mx1/2FL.Μ
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 3/8FL.Mx5/8FL.Μ
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΣΥΝ∆. 1/2FL.Mx5/8FL.Μ

ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΓΩΝΙΑ 1/4FLx1/4FL
ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΓΩΝΙΑ 3/8FLx3/8FL
ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΓΩΝΙΑ 1/2FLx1/2FL
ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΓΩΝΙΑ 5/8FLx5/8FL
ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΓΩΝΙΑ 3/4FLx3/4FL

ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΓΩΝΙΑ 1/4FLx1/8NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΓΩΝΙΑ 3/8FLx3/8NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΓΩΝΙΑ 5/8FLx5/8NPT

ΟΡΕΙΧ/ΝΟ  ΤΑΥ  1/4FLx1/4FLx1/4FL
ΟΡΕΙΧ/ΝΟ  ΤΑΥ  3/8FLx3/8FLx3/8FL
ΟΡΕΙΧ/ΝΟ  ΤΑΥ  1/2FLx1/2FLx1/2FL
ΟΡΕΙΧ/ΝΟ  ΤΑΥ  5/8FLx5/8FLx5/8FL
ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΤΑΥ   3/4FLx3/4FLx3/4FL

ΟΡΕΙΧ/ΝΟ  ΤΑΥ  1/4FLx1/4FLx1/8NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟ  ΤΑΥ  1/4FLx1/4FLx1/4NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟ  ΤΑΥ  1/4FLx1/4FLx3/8NPT

ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΙΑΛΗΣ (65KG) 3/4" USA
ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΙΑΛΗΣ (65KG) 1/2" GERMANY

ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΣΥΣΤ.ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ 1/4FL.Mx1/8 NPT.F
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΥΣΤΟΛΗ 3/8Θx1/2Α FL RADLON
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2Θx5/8Α FL RADLON
ΟΡΕΙΧΑΛΚINH ΣΥΣΤΟΛΗ 1/4ΘFLx1/2AFL RADLON

ΒΑΛΒ/ΚΙ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΣΩΛ/ΚΙ USA CD8404-6W/
ΒΑΛΒ/ΚΙ KOMΠΛE ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΑΙWAN …

ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΒΑΛΒ/ΚΙ,ΣΤΑ∆ΙΩΝ  SF8400 SUPCO
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΒΑΛΒ/ΚΙ,1/4 Fl x 1/8 NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΒΑΛΒ/ΚΙ,1/4 Fl x 1/4 NPT
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΒΑΛΒ/ΚΙ,1/4 Fl x 1/4 ODS (κολλητό)
ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ ΤΑΠΑ για βαλβιδάκι (λάστιχο)
Βελόνα για βαλβιδάκι πληρώσεως
Λαστιχάκι στεγανοποίησης για τάπα

Βαλβιδολόγος πλαστικός για βελόνες/βαλβιδάκια TAIWAN
Βαλβιδολόγος µεταλλικός για βελόνες/βαλβιδάκια
SF3813 SUPCO USA

36.02.051
36.02.089
36.02.090

36.02.148
36.02.149
36.02.150
36.02.151
36.02.158
36.02.165

36.02.200
36.02.201
36.02.220
36.02.221
36.02.225

36.04.151
36.04.152
36.04.153
36.04.154
36.04.155

36.04.100
36.04.170
36.04.180

36.03.104
36.03.105
36.03.106
36.03.107
36.03.108

36.03.101
36.03.102
36.03.103

36.07.303
36.07.304

36.07.301
36.07.307
36.07.308
36.07.310

36.02.039
36.02.050

36.02.036
36.02.052
36.02.047
36.02.051
36.01.012
10.11.025
10.60.000

10.11.025
10.11.027

Κωδικός Περιγραφή

EΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
FL = Flare/ βιδωτό κώνος
ΝΡΤ = βιδωτό ΝΡΤ
Μ = Male/ αρσενικό
F = Female/ θηλυκό
Θ= Θηλυκό
Α = Αρσενικό
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OOÑÑ ÅÅÉÉ×× ÁÁ ËË ÊÊ ÉÉÍÍ ÁÁ   ÅÅÎÎ ÁÁ ÑÑ ÔÔÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÁÁ

ÏÑÅÉ×ÁËÊÉÍÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ SF5036Κωδ.: 36.02.025
Αντάπτορας συνήθως γιά µανόµετρα 1/4"Αx3/16"Θ µε
ενσωµατωµένη ακίδα πίεσης βελόνας απο βαλβιδάκι

ÏÑÅÉ×. ÓÕÓÔ.âáëâ.íåñïý usa,VI2404,SUPCOΚωδ.: 36.07.295
Αντάπτορας γιά εφαρµογή 1/4"Αx3/4"Θ µε βαλβίδες
νερού σε αµερικάνικα ψυγεία

ÂÁÍÁ ÐËÇÑ.ÁÖÁÉÑ.ÂÅËÏÍÁÓ SF-3920   SUPCOΚωδ.: 09.08.086
Έυχρηστο και πολύ εύκολο στην χρήση..Αντικαθιστά τις
βελόνες απο τα βαλβιδάκια χωρίς να χάνετε το ψυκτικό
µέσο ή να αναγκάζεστε να τα µαζεύετε 

ÂÁÍÁ ADDAPT.ÓÙËÇÍÏÓ 3/16’’  241F03 IMPERIAL
ÂÁÍÁ ADDAPT.ÓÙËÇÍÏÓ 1/4"  241F04 IMPERIAL
ÂÁÍÁ ADDAPT.ÓÙËÇÍÏÓ 5/16"241F05 IMPERIA
ÂÁÍÁ ADDAPT.ÓÙËÇÍÏÓ 3/8" 241F06 IMPERIAL

Κωδ.: 09.08.090
Κωδ.: 09.08.091
Κωδ.: 09.08.092
Κωδ.: 09.08.093

ADDAPTOR ÂÁÍÁ BALL 3/8SAEFx1/4SAEM Κωδ.: 09.08.078

Κωδ.: 09.08.079

Κωδ.: 09.08.071

Κωδ.: 09.08.072

3/8" Θυληκό x 1/4" αρσενικό

ADDAPTOR ÂÁÍÁ BALL 1/4SAEMx1/4SAEF 
1/4" Θυληκό x 1/4" αρσενικό

ÂÁÍÁ BALL 1/8NPTFx1/8NPTF 
1/8" NPT Θυληκό x 1/8" NPT θηλυκό

ÂÁÍÁ BALL 1/4NPTMx1/4NPTF
1/4" NPT Αρσενικό x 1/4" NPT θηλυκό

ADDAPTOR ÐË.ÅÕÈÅÉÏ KWIK-COUPLER 16C ÉÌÑ
ADDAPTOR ÐË.ÃÙÍÉÁ KWIK-COUPLER 17C ÉÌÑÅ

Κωδ.: 09.08.073
Κωδ.: 09.08.074

Ειδικού τύπου αντάπτορες γιά γρήγορη απασφάλιση ευθείο
(16c) ή γωνία (17c). Aπασφαλίζοντας συγκρατεί το υγρό µέσα
στο λάστιχο µετάγγισης. 

ADDAPTOR ÐËÁÃÉÏ.ST-S4(1/4FL-Mx1/4FL-F)
ADDAPTOR ÐËÁÃÉÏ.ÃÙÍ.ST-Å4 (1/4Mx3/16F)

Κωδ.: 09.08.075
Κωδ.: 09.08.076

Γωνιακοί αντάπτορες µε βελόνα πίεσης βελόνας στο θηλυκό
µέρος και βελόνα βαλβιδάκι στο αρσενικό...

EΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ FL = Flare/ βιδωτό κώνος * ΝΡΤ = βιδωτό ΝΡΤ * Μ = Male/ αρσενικό 
* F = Female/ θηλυκό * Θ= Θηλυκό * Α = Αρσενικό

ÄÉÁÍÏÌÅÉÓ

Äéáôßèåíôáé äéáíïìåßò ïñåé÷Üëêéíïé
ìå ñáêüñ âéäùôïß Þ êïëëçôïß

äéáöüñùí áñéèìþí ïðþí

ÃÉÁ ÐÅÑÉÓÓÏÔÅÑÅÓ ÐËÇÖÏÑÉÅÓ
ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÇÓÔÅ ÌÅ ÔÇÍ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÌÁÓ

óôá ôçëÝöùíá 
210 2281026, 210 2280384
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OOÑÑ ÅÅÉÉ×× ÁÁ ËË ÊÊ ÉÉÍÍ ÁÁ   ÅÅÎÎ ÁÁ ÑÑ ÔÔÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÁÁ

To OIL TAP εγκαθίσταται σε ηµίκλειστους συµπιεστές µε σκοπό την αλλαγή του λαδιού ή διαδικασίες
ελέγχου. Η εσωτερική πίεση βοηθά στην αποµάκρυνση λαδιού απο το κάρτερ µακ µε αυτόν τον τρόπο
µπορούν να επιτευχθούν έλεγχοι οξύτητας κατά την διάρκεια λειτουργίας του συµπιεστού. Επιτρέπει την
συµπλήρωση λαδιού µέσω κενού ή την αποµάκρυνση µέσω της πίεσης του λαδιού ενώ το κοµπρεσέρ
λειτουργεί. Μπορείτε επίσης να ανιχνεύσετε επικίνδυνες καταστάσεις διείσδυσης ψυκτικού στο κάρτερ
πριν την εκκίνηση και έλεγχο αποµάκρυνσης µέσω µανοµέτρου. Μπορεί να εγκατασταθεί µόνιµα.

ÏÑÅÉ×/ÍÏÓ ÓÕÍÄ.ÓÙË.1/4FLxNPT SF1808 SUPΚωδ.: 36.02.095

ÏÑÅÉ×ÁËÊÉÍÏ ÈÕË, dep/APÓ ãùv SF9601 SUPCOΚωδ.: 36.02.010

Μπρούντζινο εξάρτηµα σε µορφή ταύ µε 2 άκρα αρσενικά 1/4" flare & 1 θηλυκό
1/4" flare µε ενσωµατωµένο εξάρτηµα depressor γιά πίεση της βελόνας απο την
βαλβίδα πλήρωσης.

ÏÑÅÉ×/ÍÏ ÂÁËÂIÄÁÊÉ, ÔÁÕ ×ÁËÊ. SF84 1/4 SUPCO
ÏÑÅÉ×/ÍÏ ÂÁËÂIÄÁÊÉ, ÔÁÕ ×ÁËÊ. SF84 3/8 SUPCO
ÏÑÅÉ×/ÍÏ ÂÁËÂIÄÁÊÉ, ÔÁÕ ×ÁËÊ. SF84 1/2 SUPCO
ÏÑÅÉ×/ÍÏ ÂÁËÂIÄÁÊÉ, ÔÁÕ ×ÁËÊ. SF84 5/8 SUPCO
ÏÑÅÉ×/ÍÏ ÂÁËÂIÄÁÊÉ, ÔÁÕ ×ÁËÊ. SF5421 SUPCO

Κωδ.: 36.02.031
Κωδ.: 36.02.032
Κωδ.: 36.02.033
Κωδ.: 36.02.034
Κωδ.: 36.02.035

ÏÑÅÉ×/ÍÏ ÂÁËÂÉÄÁÊÉ ÑÁÊÏÑ-ÁÊÉÄÁ SF2597 SUPCOΚωδ.: 36.02.030

Το SF2597 είναι ένας συνδυασµός αρσενικού άκρου 1/4" flare µε υποδοχή γιά
βαλβιδάκι και ενός θηλυκού άκρου 1/4" flare µε υποδοχή γιά πίεση βελόνας απο
βαλβιδάκια... ενωµένα µε ένα κοµµάτι χαλκού 1/4". 

ÏÑÅÉ×/ÍÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ 1/4ÁÑÓx5/16ÈÕË.R410Κωδ.: 36.02.149

Ενώνετε πανεύκολα σε οποιδήποτε λάστιχο µετάγγισης και το µετατρέπει σε
συµβατό µε R410a χωρίς δυνατότητα πατήµατος στο βαλβιδάκι. 

ÏÑÅÉ×/ÍÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ 1/4ÈÕËx5/16ÁÑÓ.STAGΚωδ.: 36.02.147

RA 4042 ÓÕÓÔÏËÇ ÃÙÍÉÁ 900 áðü 1/4’’ áñó. flore óå 1/8’’ áñó.
ÍÑT ìå äõíáôüôçôá ðáôÞìáôïò (depressor) óôï âåëïíÜêé

Κωδ.: 36.04.115

Addaptor ãéÜ R410a, åõèåßï, 1/4" Á.x5/16" È. TIF
Addaptor ãéÜ R410a, ãùíßá 90, 1/4"Á.x5/16"È. TIF

Κωδ.: 36.07.350
Κωδ.: 36.07.351

Ενώνετε πανεύκολα σε οποιδήποτε λάστιχο
µετάγγισης και το µετατρέπει σε συµβατό µε
R410a

Addaptor SHUT-OFFcoup.23C ÉÓÉÏ IMPERIAL
Addaptor SHUT-OFFcoup.24C 90ï  IMPERIAL

Κωδ.: 50.06.190
Κωδ.: 50.06.191

Ενώνετε πανεύκολα σε οποιοδήποτε λάστιχο µετάγγισης και
του προσθέτει αντεπίστροφο ώστε να µην χάνει το υγρό που
βρίσκεται µέσα στην γραµµή κατά την αποσύνδεση ....1/4"

EΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
FL = Flare/ βιδωτό κώνος, ΝΡΤ = βιδωτό ΝΡΤ, Μ = Male/ αρσενικό
F = Female/ θηλυκό, Θ= Θηλυκό, Α = Αρσενικό

185

SOL177-192.qxd  18/5/2005  1:21   Page 185



186

YYËË ÉÉÊÊ ÁÁ   ÅÅÃÃÊÊ ÁÁ ÔÔÁÁ ÓÓÔÔÁÁ ÓÓÅÅÙÙÍÍ
ÄéáêëáäùôÝò (joints) ãåíéêïý ôýðïõ, õðïäéáéñÝóåùí êëéìáôéóôéêþí óõóôçìÜôùí VRF

ìå ðïëõäéáìåôñéêÜ Üêñá ãéá óõóôÞìáôá Ýùò êáé 120 Kw

Αξεσουάρ ειδικά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα για συστήµατα VRF (multi split µε µεταβαλλόµενη
ροή ψυκτικού) που µπορούν να έχουν συνολική ικανότητα εσωτερικών µονάδων έως και 112 KW (και
µεµονωµένη ικανότητα εξωτερικής µονάδας έως και 29 Kw). Κάθε κοµµάτι είναι εφοδιασµένο µε
πολυδιαµετρικά άκρα, ώστε να κόβεται στην επιθυµητή διάσταση κατά την εγκατάσταση, µε δυνατότητα
της σωλήνας που πρέπει να ενωθεί να εισχωρεί µέσα του πριν το κόλληµα. Όλα τα joints είναι
εφοδιασµένα µε µια εσωτερική ασφάλεια ώστε να κουµπώνουν τη σωλήνα που εισχωρεί από το
εσωτερικό τους. ∆ιατίθεται kit για 2-σωλήνια, 3-σωλήνια αλλά και collecteur πενταπλά και οκταπλά.

Η µόνωση
συµπεριλαµβάνεται

στην τιµή των kit

Αυτά τα joints διατίθενται σε kit για 2-σωλήνια συστήµατα έως και 30Kw, είναι
κατασκευασµένα από καθαρό χαλκό υψηλής ποιότητας και ελεγµένα, ένα προς
ένα, στα 50 bar πίεση. Οι άκρες µπορεί να προσαρµοστούν σε όλες τις
διαµέτρους που χρησιµοποιούνται συνήθως (έως και 1 1/8’’ (25,4 mm)  για αέριο
και 5/8’’ (12,7 mm) για υγρά. Το kit περιλαµβάνει 1 άκρο για υγρά, 1 για αέρια
κατάσταση, 1 addaptor και τις αντίστοιχες µονώσεις µε αυτοκόλλητες αναµονές.

kit  17.60.009
DER 30UN A  

Αέριο
A = 420 mm
B = 100 mm
C = 200 mm

Yγρό
a = 300 mm
b =   90 mm

kit  17.60.004
DER 45 A  

Αέριο
A = 420 mm
B = 100 mm

Yγρό
a = 300 mm
b =   90 mm

kit  17.60.005

Αέριο
A = 420 mm
B = 100 mm

Yγρό
a = 300 mm
b =   90 mm

kit  17.60.012
DER 90 UN A  

∆ΙΑΜΕΤΡΟΙ

Αέριο
A = 500 mm
B = 120 mm
C = 245 mm

øi   6,35
øi   9,52
øi 12,70
øi 15,88

1/4’’
3/8’’
1/2’’
5/8’’

øi 19,05
øi 22,40
øi 25,40
øi 28,57

3/4’’
7/8’’
1’’

1 1/8’’

øi 31,75
øi 38,10
øi 44,45
øi 50,80

1 1/4’’
1 1/2’’
1 3/4’’
2’’

Yγρό
a = 400 mm
b = 100 mm
c = 200 mm

DER 45 UN A  

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
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ÊáôáíåìçôÝò (collecteur), ãåíéêïý ôýðïõ õðïäéáéñÝóåùí êëéìáôéóôéêþí

óõóôçìÜôùí VRF ìå ðïëõäéáìåôñéêÜ Üêñá ãéá óõóôÞìáôá Ýùò êáé 120 KW

Αυτά τα πολυδιαµετρικά collecteur είναι
κατασκευασµένα από καθαρό χαλκό υψηλής
ποιότητας και είναι ελεγµένα, ένα προς ένα, στα
50 bar πίεση. Οι πολυ-διαµετρικές άκρες
προσαρµόζονται µέσω ενός απλού κοψίµατος σε
όλες τις συνήθως χρησιµοποιούµενες (έως και
25,4 mm για αέρα και 12,7 mm για υγρά).
Ευκολότατα µπορείτε να ενώσετε 2 collecteur
µεταξύ τους για ανάγκες διανοµής άνω των 8
εσωτερικών µονάδων ή να ταπώσετε κάποιες για
λιγότερα πολύ απλά.

Kùä.: 17.60.055
COLL-30 UN-5 µε 5 απολήξεις

COLL-30 UN-8 µε 8 απολήξεις

Kùä.: 17.60.058
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Κωδικός Περιγραφή

17.01.040
17.01.041
17.01.042
17.01.043
17.01.044
17.01.045
17.01.046
17.01.047
17.01.031
17.01.032
17.01.033

ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚ. 1/4, WE-500 "ST"
ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚ. 3/8, WE-500 "ST"
ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚ. 1/2, WE-500 "ST"
ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚ. 5/8, WE-500 "ST"
ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚ. 5/8, WE-500 "ST"
ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚ. 7/8, WE-500 "ST"
ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚ 1.1/8, WE-500 "ST"
ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚ. 1.3/8, WE-500 "ST"
ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚ. 1 5/8,
ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚ. 2 1/8,
ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚ. 2 5/8,

Ãùíßåò 90 ï

Táõ ÷áëêïý

Κωδικός Περιγραφή

17.02.030
17.02.010
17.02.033
17.02.012
17.02.013
17.02.036
17.02.015
17.02.038
17.02.039
17.02.018
17.02.019

ΤΑΥ ΧΑΛΚ. 1/4 WT-600 "ST'
ΤΑΥ ΧΑΛΚ. 3/8 
ΤΑΦ ΧΑΛΚ. 1/2 WT-600 "ST'
ΤΑΥ ΧΑΛΚ. 5/8 
ΤΑΥ ΧΑΛΚ. 3/4 
ΤΑΥ ΧΑΛΚ. 7/8 WT-600 "ST'
ΤΑΥ ΧΑΛΚ 1 1/8
ΤΑΥ ΧΑΛΚ. 1 3/8 WT-600 "ST'
ΤΑΥ ΧΑΛΚ. 1 5/8 WT-600 "ST'
ΤΑΥ ΧΑΛΚ. 2 1/8 
ΤΑΥ ΧΑΛΚ. 2 5/8

Eξαρτήµατα ποιότητας γιά όλες τις παραλλαγές, µε δυνατότητα χρησιµότητας σε
όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη για ποιοτική αλλά και γρήγορη
εγκατάσταση.

XX AA ËË ÊÊ II NN AA   EEÎÎ ÁÁ ÑÑ ÔÔÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÁÁ

ÓõóôïëÝò (ìïýöåò) ÷áëêïý

Κωδικός Περιγραφή

17.03.031
17.03.032
17.03.033
17.03.034
17.03.035
17.03.036
17.03.037
17.03.038
17.03.021
17.03.022

ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ. 3/8 WC-400-S "ST"
ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ. 1/2 WC-400-S "ST"
ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ. 5/8 WC-400-S "ST"
ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ. 3/4 WC-400-S "ST"
ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ. 7/8 WC-400-S "ST"
ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ. 1 1/8 WC-400-S "ST"
ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ. 1 3/8 WC-400-S "ST"
ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ. 1 5/8 WC-400-S "ST"
ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ. 2 1/8 
ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ. 2 5/8
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Êáìðýëåò ÷áëêïý

Κωδικός Περιγραφή

17.11.021
17.11.022
17.11.023
17.11.024
17.11.025
17.11.026
17.11.027
17.11.028
17.11.007

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚ. 3/8 WE-500-L "ST"
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚ. 1/2 WE-500-L "ST"
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚ. 5/8 WE-500-L "ST"
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚ. 3/4 WE-500-L "ST"
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚ. 7/8 WE-500-L "ST"
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚ. 1 1/8 WE-500-L "ST"
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚ. 1 3/8 WE-500-L "ST"
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚ. 1 5/8 WE-500-L "ST"
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚ. 2 1/8

Êáìðýëåò ÷áëêïý
(áñóåíéêÝò-èçëõêÝò)

Κωδικός Περιγραφή

17.11.073
17.11.074
17.11.075
17.11.076
17.11.077
17.11.102

ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ. 5/8 WE-503-L (APΣ-ΘYΛ)ST
ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ. 3/4 WE-503-L (APΣ-ΘYΛ)ST
ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ. 7/8 WE-503-L (APΣ-ΘYΛ)ST
ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ. 1.1/8 WE-503-L (APΣ-ΘYΛ)ST
ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ. 1.3/8 WE-503-L (APΣ-ΘYΛ)ST
ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ. 1 5/8 (ΑΡΣ-ΘΥΛ)

XX AA ËË ÊÊ II NN AA   EEÎÎ ÁÁ ÑÑ ÔÔÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÁÁ

ÇìéêÜìðõëá ÷áëêïý

Κωδικός Περιγραφή

17.12.000
17.12.018
17.12.019
17.12.020
17.12.021
17.12.005

ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΑ ΧΑΛΚ. 1/2 
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΑ ΧΑΛΚ. 5/8 WE-504 "ST"
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΑ ΧΑΛΚ. 3/4 WE-504 "ST"
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΑ ΧΑΛΚ. 7/8 WE-504 "ST" 
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΑ ΧΑΛΚ. 1 1/8 WE-504 "ST"
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΑ ΧΑΛΚ. 1 3/8

ÔÜðåò ñáêüñ ÷áëêïý

Κωδικός Περιγραφή

17.50.020
17.50.021
17.50.022
17.50.023
17.50.024

ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΑΠΕΣ ΡΑΚΟΡ 1/4 Α-414 "ST'
ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΑΠΕΣ ΡΑΚΟΡ 3/8 Α-415 "ST'
ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΑΠΕΣ ΡΑΚΟΡ 1/2 Α-416 "ST'
ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΑΠΕΣ ΡΑΚΟΡ 5/8 Α-485 "ST'
ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΑΠΕΣ ΡΑΚΟΡ 3/4 Α-4738"ST'

ÔÜðåò êïëëçôÝò ÷áëêïý 

Κωδικός Περιγραφή

17.50.100
17.50.108
17.50.102
17.50.103
17.50.111
17.50.112

ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΑΠΕΣ ΚΟΛΗΤΑ(ΤΕΡ/ΚΑ) 5/8  ''ST''
ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΑΠΕΣ ΚΟΛΗΤΑ(ΤΕΡ/ΚΑ) 3/4  ECLIP
ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΑΠΕΣ ΚΟΛΗΤΑ(ΤΕΡ/ΚΑ) 7/8  ''ST''
ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΑΠΕΣ ΚΟΛΗΤΑ(ΤΕΡ/ΚΑ) 1 1/8 ''ST''
ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΑΠΕΣ ΚΟΛΗΤΑ(ΤΕΡ/ΚΑ) 1 3/8 ECLI
ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΑΠΕΣ ΚΟΛΗΤΑ(ΤΕΡ/ΚΑ) 1 5/8 ECLI
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Åëáéïðáãßäåò áðü ÷áëêü

Κωδικός Περιγραφή
33.03.199
33.03.020
33.03.021
33.03.022
33.03.023
33.03.024
33.03.025

ΕΛΑΙΟΠΑΓΙ∆Α 123C, 5/8", ΧΑΛΚΙΝΗ 
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙ∆Α 123C, 3/4", ΧΑΛΚΙΝΗ 
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙ∆Α 123C, 7/8", ΧΑΛΚΙΝΗ 
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙ∆Α 123C, 1 1/8", ΧΑΛΚΙΝΗ 
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙ∆Α 123C, 1 3/8", ΧΑΛΚΙΝΗ 
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙ∆Α 123C, 1 5/8", ΧΑΛΚΙΝΗ 
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙ∆Α 123C, 2 1/8", ΧΑΛΚΙΝΗ

XX AA ËË ÊÊ II NN AA   EEÎÎ ÁÁ ÑÑ ÔÔÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÁÁ

ÓõóôïëÝò ÷áëêïý óùëÞíá
/åîÜñôçìá

Κωδικός Περιγραφή

17.09.075
17.09.070
17.09.072
17.09.071

ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ. 2 1/8-7/8 (600-2) Αρσ - Θηλ.
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ. 2 1/8-1 1/8 (600-2) Αρσ - Θηλ.
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ. 2 5/8-1 1/8 (600-2) Αρσ - Θηλ.
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ. 2 5/8-2 1/8 (600-2) Αρσ - Θηλ.

Κωδικός Περιγραφή

17.09.046
17.09.047
17.09.048
17.09.049
17.09.050
17.09.095
17.09.090
17.09.051
17.09.091
17.09.052
17.09.053
17.09.054
17.09.055
17.09.056
17.09.057
17.09.094
17.09.058
17.09.059
17.09.060
17.09.093
17.09.092
17.09.061
17.09.067
17.09.077
17.09.076
17.09.079
17.09.035

ΣΥΣΤΟΛΗ Φ10-6 ΧΑΛΚ. (10-6)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ12-Φ6 ΧΑΛΚ. (1/2-1/4) 
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ12-Φ10 ΧΑΛΚ. (1/2-3/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ15-Φ10 ΧΑΛΚ. (5/8-3/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ16-Φ12 ΧΑΛΚ. (5/8-1/2)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ18-Φ10 ΧΑΛΚ. (3/4-3/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ18-Φ12 ΧΑΛΚ. (3/4-1/2)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ19-Φ16 ΧΑΛΚ. (3/4-5/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ22-Φ12 ΧΑΛΚ. (7/8-1/2)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ22-Φ16 ΧΑΛΚ. (7/8-5/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ22-Φ19 ΧΑΛΚ. (7/8-3/4)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ28-Φ12 ΧΑΛΚ. (1 1/8-1/2)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ28-Φ16 ΧΑΛΚ. (1 1/8-5/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ28-Φ19 ΧΑΛΚ. (1 1/8-3/4)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ28-Φ22 ΧΑΛΚ. (1 1/8-7/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ35-Φ15 ΧΑΛΚ. (1 3/8-5/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ35-Φ18 ΧΑΛΚ. (1 3/8-3/4)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ35-Φ22 ΧΑΛΚ. (1 3/8-7/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ35-Φ28 ΧΑΛΚ. (1 3/8-1 1/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ42-Φ15 ΧΑΛΚ. (1 5/8-5/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ42-Φ22 ΧΑΛΚ. (1 5/8-7/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ42-Φ28 ΧΑΛΚ. (1 5/8-1 1/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ42-Φ35 ΧΑΛΚ. (1 5/8-1 3/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ. (2 1/8-1 3/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ. (2 1/8-1 5/8) 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ. (2 5/8-1 3/8)
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ. (2 5/8-1 5/8) 

ÓõóôïëÝò ÷áëêïý
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KáíÜëéá êáé áîåóïõÜñ êáëëùðéóìïý óùëçíþóåùí

YYËË ÉÉÊÊ ÁÁ   ÅÅÃÃÊÊ ÁÁ ÔÔÁÁ ÓÓÔÔÁÁ ÓÓÅÅÙÙ ÍÍ

10.25.005

10.25.015

10.25.017

10.25.008

10.25.010

10.25.000

10.25.020
10.25.080
10.25.090
10.25.030
10.25.040
10.25.021
10.25.081
10.25.091
10.25.031
10.25.041
10.25.022
10.25.082
10.25.092
10.25.032
10.25.042
10.25.024
10.25.084
10.25.094
10.25.034
10.25.044
10.25.023
10.25.083
10.25.093
10.25.033
10.25.043
10.25.025
10.25.085
10.25.095
10.25.035
10.25.045

10.25.026
10.25.086
10.25.096
10.25.036
10.25.046
10.25.087
10.25.097
10.25.099
10.25.098
10.25.060
10.25.061

Κανάλια γιά a/c 60x40 mm

Κανάλια γιά a/c 60x45 mm, 06, πλήρη κάλυψη

Κανάλια γιά a/c 80x60 mm, 08, πλήρη κάλυψη

Κανάλια γιά a/c 90x65 mm

Κανάλια για a/c 110x75 mm

Κανάλια γιά αποχέτευση a/c 32x30 DPD 

Ενωτήρας γιά 60x40 mm, SDC60  
Ενωτήρας γιά 60x45 mm, 06 
Ενωτήρας γιά 80x60 mm, 08 
Ενωτήρας γιά 90x65 mm, SDC90
Eνωτήρας για 110x75mm, SDC110
Σφιγκτήρας γιά 60x40 mm, SDCL60 
Σφικτήρας  γιά 60x45 mm, 06 
Σφικτήρας  γιά 80x60 mm, 08 
Σφικτήρας γιά 90x65 mm, SDCL90 
Σφιγκτήρας για 110x75mm, SDCL110
Γωνιά εξωτ. γιά 60x40 mm, SDΟC60  
Γωνιά εξωτ. γιά 60x45 mm, 06 
Γωνιά εξωτ. γιά 80x60 mm, 08 
Γωνιά εξωτ. γιά 90x65 mm, SDΟC90 
Γωνιά εξωτ. για 110x75mm, SDΟC110
Γωνιά εσωτ. γιά 60x40 mm, SDIC60 
Γωνιά εσωτ. γιά 60x45 mm, 06 
Γωνιά εσωτ. γιά 80x60 mm, 08 
Γωνιά εσωτ. γιά 90x65 mm, SDIC90 
Γωνιά εσωτ. για 110x75mm, SDIC110
Γωνιά πλάγια γιά 60x40 mm, SDFE60 
Γωνιά πλάγια γιά 60x45 mm, 06 
Γωνιά πλάγια γιά 80x60 mm, 08 
Γωνιά πλάγια  γιά 90x65 mm, SDFE90 
Γωνιά πλάγια για 110x75mm, SDFE110
Έξοδος τοίχου γιά 60x40 mm, SDWC60 
Έξοδος τοίχου γιά 60x45 mm, 06 
Έξοδος τοίχου γιά 80x60 mm, 08 
Έξοδος τοίχου γιά 90x65 mm, SDWC90 
Έξοδος τοίχου για 110x75mm, SDWC110
Τελείωµα τοίχου γιά 60x40mm, SDWR60 
Τελείωµα τοίχου γιά 60x45mm, 06 
Τελείωµα τοίχου γιά 80x60mm, 08 
Τελείωµα τοίχου γιά 90x65mm, SDWR90  
Τελείωµα τοίχου γιά 110x75mm, SDWR110  
Τελείωµα καναλιού, γιά 60x45mm, 06 
Τελείωµα καναλιού, γιά 80x60mm, 08 
Συστολή καναλιών, µειώνει από 80 σε 60 
Ταύ καναλιών, 0813, γιά 80x60mm, 08 
Ενωτήρας καν. αποχ/σης, connect, DPC "Cas"
Έξοδος τοίχου καν. αποχ/σης, DWPC   "Cas"

32 ì.

24 ì.

16 ì.

16 ì.

8 ì.

64 ì.

10 ôì÷.
30 ôì÷.
30 ôì÷.

áíÜ ôì÷.
áíÜ ôì÷.

10 ôì÷.
30 ôì÷.
30 ôì÷.
30 ôì÷.
12 ôì÷.

áíÜ ôì÷.
12 ôì÷.
9 ôì÷.

áíÜ ôì÷.
áíÜ ôì÷.
áíÜ ôì÷.

8 ôì÷.
6 ôì÷.

áíÜ ôì÷.
áíÜ ôì÷.
áíÜ ôì÷.

10 ôì÷.
8 ôì÷.

áíÜ ôì÷.
áíÜ ôì÷.
áíÜ ôì÷.

9 ôì÷.
6 ôì÷.

áíÜ ôì÷.
áíÜ ôì÷.
áíÜ ôì÷.

10 ôì÷.
8 ôì÷.

áíÜ ôì÷.
áíÜ ôì÷.

12 ôì÷.
9 ôì÷.

12 ôì÷.
4 ôì÷.

20 ôåì.
20 ôåì.

Ποιοτικά αξεσουάρ κλιµατιστικών για µεγαλύτερη ευκολία και ποιότητα της εγκατάστασης που προσφέρουν
ταχύτητα, φινίρισµα, εξειδίκευση, διαφοροποίηση, µείωση του συνολικού κόστους (εξαιτίας της γρηγοράδας
λόγω  του ειδικού σχεδιασµού για επαγγελµατίες) χωρίς αναγκαστικά να ανεβάζουν και τον πήχυ της
συνολικής τιµής της εγκατάστασης. Κανάλια ποιότητας διαφόρων διαστάσεων, εξαιρετική προστασία από
υπεριώδη UV ακτινοβολία από κτυπήµατα και φωτιά

Kùäéêüò ÐåñéãñáöÞ Óõóêåõáóßá

10.25.015 10.25.008 10.25.017

10.25.000

110

75
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ÓùëÞíåò êáé áîåóïõÜñ áðï÷Ýôåõóçò óõìðõêíùìÜôùí

AîåóïõÜñ óýíäåóçò ãéá ôçí áðï÷Ýôåõóç «Rigit Drain Pipe»

YYËË ÉÉÊÊ ÁÁ   ÅÅÃÃÊÊ ÁÁ ÔÔÁÁ ÓÓÔÔÁÁ ÓÓÅÅÙÙÍÍ

Σωλήνας αποχέτευσης Rigid drain pipe, µεγάλης διατοµής από PVC και ανθεκτικότατο στην υπεριώδη
ακτινοβολία (UV resistant). ∆ιατίθεται σε εξωτερικές διαστάσεις Φ20, Φ25 και Φ32 (εσωτερικές διαστάσεις
αντίστοιχα: Φ16, Φ20 και Φ27 mm). Συνιστάται η χρήση αυτού του σωλήνα για νερό χωρίς πίεση.
Συσκευασία σε σωλήνες των 2 µ. µήκος.

Φοβερή στεγανότητα µε επαναστατικές συνδέσεις µε λαστιχένια o-rings προεγκατεστηµένα στα εξαρτήµατα,
επιταχύνουν πάρα πολύ την εγκατάσταση και σας διευκολύνουν καθώς δεν χρειάζεται πλέον να
χρησιµοποιήσετε κόλλα...

10.21.160
10.21.161 
10.21.162 

EîÜñôçìá, ãùíßá 45 0, RDP20-C45 Castel
EîÜñôçìá, ãùíßá 45 0, RDP25-C45 Castel
EîÜñôçìá, ãùíßá 45 0, RDP32-C45 Castel

10.21.172
10.21.173
10.21.174

EîÜñôçìá, êëéð óôÞñéîçò, RDP20-CLIP Castel
EîÜñôçìá, êëéð óôÞñéîçò, RDP25-CLIP Castel
EîÜñôçìá, êëéð óôÞñéîçò, RDP32-CLIP Castel

10.21.166
10.21.167 
10.21.168 

EîÜñôçìá, ãùíßá 90 0, RDP20-C90 Castel
EîÜñôçìá, ãùíßá 90 0, RDP25-C90 Castel
EîÜñôçìá, ãùíßá 90 0, RDP32-C90 Castel

10.21.178 EîÜñôçìá, óýíäåóçò ðñïåãêáôÜóôáóçò,, RDP20-CÏÍ Castel

10.21.185
10.21.186
10.21.187

EîÜñôçìá, ôáõ, RDP20-Ô Castel
EîÜñôçìá, ôáõ, RDP25-Ô Castel
EîÜñôçìá, ôáõ, RDP32-Ô Castel

10.21.192
10.21.193
10.21.194

EîÜñôçìá, åíùôÞñáò, RDP20-×Ô Castel
EîÜñôçìá, åíùôÞñáò, RDP25-×Ô Castel
EîÜñôçìá, åíùôÞñáò, RDP32-×Ô Castel

10.21.150

10.21.151

10.21.152

ÓùëÞíá áðï÷åôåýóåùò RDP20 Φ20 mm Castel

ÓùëÞíá áðï÷åôåýóåùò RDP25 Φ25 mm Castel

ÓùëÞíá áðï÷åôåýóåùò RDP32 Φ32 mm Castel
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ÓùëÞíåò êáé áîåóïõÜñ áðï÷Ýôåõóçò óõìðõêíùìÜôùí
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Σωλήνας αποχετεύσεως γιά κλιµατιστικά, υψηλής ποιότητος, εύκαµπτος και απόλυτα κατάλληλος για
σκληρή χρήση χωρίς προβλήµατα µπλοκαρίσµατος της διατοµής του χάρη στους ειδικούς δακτύλιους που
το καθιστούν απόλυτα ευλύγιστο αλλά και την λεία εσωτερική του επιφάνεια που επιτρέπει στα
συµπυκνώµατα να διαφεύγουν γρήγορα και µε ασφάλεια. Ειδικό µοντέλο που συνδυάζει τη δυνατότητα
ένωσης στον ίδιο σωλήνα 2 διαµέτρων (Φ16 κ Φ18) µε ειδική πατενταρισµένη, ενσωµατωµένη συστολή κάθε
1m µήκους και πακεταρισµένο ανά 50m σε χάρτινο κουτί (γιά προστασία, ευκολία στην µεταφορά,
καθαριότητα κ.τ.λ.) εισάγεται σε φοβερή τιµή και κυριολεκτικά κάνει την διαφορά και στην σωλήνα
αποχετεύσεως.

Kùäéêüò ÐåñéãñáöÞ Óõóêåõáóßá

10.21.105

10.21.120

ÓùëÞíá áðï÷åôåýóåùò για Φ16 και Φ18 50 m
CE/AIR CONDITION σε χαρτοκιβώτιο

ÄéáêëÜäùóç áðï÷Ýôåõóçò Υ 20 ôì÷.
για Φ16-18-20

ºäéá ðïéïôéêÜ áëëÜ áðü PVC êáé óå ñïëëü áíÜ 25m êáé áíÜ 5 ñüëëïé óå óáêïýëá

10.21.030
10.21.031
10.21.032
10.21.033

ÓùëÞíá áðï÷åôåýóåùò Φ16 PVC "PLEX" 25 m
ÓùëÞíá áðï÷åôåýóåùò Φ18 PVC "PLEX" 25 m
ÓùëÞíá áðï÷åôåýóåùò Φ20 PVC "PLEX" 25 m
ÓùëÞíá áðï÷åôåýóåùò Φ22 PVC "PLEX" 25 m

Åéäéêüò óùëÞíáò ìåôáöïñÜò óõìðõêíùìÜôùí êáè' ýøïò ãéÜ áíôëßåò óõìðõêíùìÜôùí

ÅéäéêÞ õðïäï÷Þ ôñýðáò ôïß÷ïõ ãéá ðÝñáóìá óùëÞíùí ìå áóöÜëåéá êáé åðáããåëìáôéóìü

ÅéäéêÜ êïõôéÜ ðñïåãêáôÜóôáóçò óùëçíþóåùí êëéìáôéóôéêþí ìç÷áíçìÜôùí êëð. Με δυνατότητα ένωσης απ'
ευθείας του σωλήνα αποχέτευσης πάνω τους και ενσωµατωµένο σκαφάκι αποστράγγισης ή όχι τα 2 αυτά µοντέλα
δίνουν πλέον την δυνατότητα στον εγκαταστάτη να προσφέρει οργανωµένη προεγκατάσταση σωληνώσεων µε
απόλυτα εξαιρετικό φινίρισµα και τελικό αποτέλεσµα που κρύβει τέλεια τις σωλήνες εάν δεν εγκατασταθεί άµεσα το
κλιµατιστικό στο κτίριο, αλλά και επαγγελµατική αντιµετώπιση της εργασίας του µε δυνατότητα γρήγορου και
αποτελεσµατικού ελέγχου της στεγανότητας της αποχετεύσεως απο το στάδιο του τούβλου ακόµα !!!

10.21.990 ÓùëÞíá áðï÷åôåýóåùò Φ6 διαφανής γιά Αspen 25 m

10.25.900

10.25.903 Êïõôß ðñïåãêáôÜóôáóçò µε αποχέτευση Η/Ο             áíÜ ôì÷.

10.25.910 Õðïäï÷Þ ôñýðáò ôïß÷ïõ ãéÜ óùëçíþóåéò êëð. áíÜ ôì÷.

ÄéÜìåôñïò ìå öëÜíôæá 10 cm
ÄéÜìåôñïò ÷ùñßò öëÜíôæá 6,4 cm
ÌÞêïò 35,5 cm

Êïõôß ðñïåãêáôÜóôáóçò απλό χωρίς αποχέτευση      áíÜ ôì÷.
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Quick positioning clip

Κωδικός Περιγραφή
10.61.009
10.61.000
10.61.001
10.61.002
10.61.003
10.61.004
10.61.005
10.61.006
10.61.007

Κανάλι αλουµινίου (1m) για insul/Qpc, BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα QPC, S 1/4 ASPEN
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα QPC, S 3/8 ASPEN
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα QPC, S 1/2 ASPEN
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα QPC, S 5/8 ASPEN
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα QPC, S 3/4 ASPEN
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα QPC, S 7/8 ASPEN
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα QPC, S 1 1/8 ASPΕΝ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα QPC, S 1 3/8 ASPΕΝ

Πανέξυπνο σύστηµα µε δυνατότητα εύκολης & γρήγορης στήριξης πάνω σε ράγα αλουµινίου (40mm # 20mm) µε
απλό στρίψιµο επί του άξονά του στηρίγµατος κατά 90 µοίρες. Το εξάρτηµα από µόνο του παρέχει µόνωση ίση µε 9
χιλιοστά. Αντοχή απο -30 έως +1350 C. Eξαιρετική αντίσταση στο λάδι, διατίθεται σε πλήρη σειρά 8 µεγεθών απο
1/4" έως 1 3/8". Συσκευασµένο σε σακουλάκια των 10 τµχ.

Insulclamp

Παρέχουν µιά απλή αλλά εξαιρετική λύση σε προβήµατα αποτελεσµατικής στήριξης σωληνώσεων σε ψυκτικές, κλιµατιστικές αλλά και υδραυλικές
εγκαταστάσεις. Ένα ηµίσκληρο διαχωριστικό από θερµοπλαστικό υλικό συνδυάζει αποτελεσµατική στήριξη και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς
χώρους (ακόµα και σε κάθετη στήριξη) µε εξαιρετικές µονωτικές ιδιότητες που βοηθούν στην µείωση της µετάδοσης ενοχλητικών κραδασµών και
θορύβου από το µηχανοστάσιο αλλά και στην µείωση του ρίσκου από ενοχλητικές και δαπανηρές απώλειες ψυκτικού υγρού στο περιβάλλον. Το
θερµοπλαστικό υλικό αντέχει σε θερµοκρασίες από -25 έως + 125 0 C  και έχει εξαιρετική αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία και άλλα διαβρωτικά
υλικά.Τα µεταλλικά µέρη, συµπεριλαµβανοµένου της βίδας και του παξιµαδιού, είναι επιµεταλωµένα µε υψηλής ποιότητος βαφές γιά απόλυτη
προστασία στην σκουριά. Το ειδικό παξιµάδι ασφαλείας προστατεύει απο λασκαρίσµατα λόγω κραδασµών.
Πλήρης σειρά απο 14 διαστάσεις (1/4" έως 4 1/8") διατίθενται σε σακουλάκια των 10 τµχ και κουµπώνει σε
κανάλι αλουµινίου 40 # 20mm.

Griplock

10.61.020
10.61.021
10.61.022
10.61.023

Σύστηµα στερέωσης σωλήνα GRIPLOCK 1 (1/4#1/2) BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα GRIPLOCK 2 (3/8#5/8) BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα GRIPLOCK 3 (1/2#7/8) BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα GRIPLOCK 4 (5/8#1 1/8) BBJ

Σχεδιασµένα από µηχανικούς για επαγγελµατίες, γιά εσωτερική ή εξωτερική χρήση µιάς
και διαθέτουν φοβερά καλή βαφή. Υποδέχεται ζευγάρι σωληνώσεων ανά στήριγµα µε
άνεση και χωρά επίσης ταυτόχρονα καλωδιώσεις και τις σωληνώσεις της αποχέτευσης.
Συσκευασµένα σε σακουλάκι των 10 τµχ και σε 4 διαστάσεις: size 1: 54#30mm γιά 1/4"
& 1/2", size 2: 60#32mm γιά 3/8" & 5/8", size 3: 67#37mm γιά 1/2" & 7/8", size 4:
80#46mm γιά 5/8" & 1 1/8". 

SIZE 1 SIZE 2 SIZE 3 SIZE 4

παξιµάδι
ασφαλείας

ηµίσκληρο
διαχωριστικό

10.61.009
10.61.010
10.61.011
10.61.012
10.61.013
10.61.014
10.61.015
10.61.016
10.61.017
10.61.018
10.61.019

Κανάλι αλουµινίου (1m) για insul/Qpc,BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα INSULCLAMP 1/4" BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα INSULCLAMP 3/8" BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα INSULCLAMP 1/2" BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα INSULCLAMP 5/8" BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα INSULCLAMP 3/4" BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα INSULCLAMP 7/8" BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα INSULCLAMP 1 1/8"BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα INSULCLAMP 1 3/8"BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα INSULCLAMP 1 5/8"BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα INSULCLAMP 2 1/8"BBJ

SOL193-208.qxd  13/5/2005  8:08   Page 194



195

YYËË ÉÉÊÊ ÁÁ   ÅÅÃÃÊÊ ÁÁ ÔÔÁÁ ÓÓÔÔÁÁ ÓÓÅÅÙÙÍÍ

Suspender

Κωδικός Περιγραφή
10.61.030
10.61.031
10.61.032

Σύστηµα στερέωσης σωλήνα Suspender 2 γιά 3/8" κ' 5/8" διάσταση µαζί, BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα Suspender 3 γιά 1/2" κ' 7/8" διάσταση µαζί, BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα Suspender 4 γιά 5/8" κ' 1 1/8" διάσταση µαζί, BBJ

Πολύ γρήγορη & έξυπνη εγκατάσταση, αποφεύγει την ανάγκη τοποθέτησης σχάρας καλωδίων & διατίθεται σε 3
διαστάσεις. Στηρίζει τις σωληνώσεις εύκολα πάνω σε ήδη εγκατεστηµένες ντίζες 8 ή 10mm. ∆ιατίθενται σε
συσκευασία των 10 τµχ. και έχουν υπερβολικά καλή (8 microns) προστασία βαφής.

10.61.035
10.61.036
10.61.037
10.61.040

Σύστηµα στερέωσης σωλήνα ΡΙΡΕ ΤΙΕ Τ250 BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα ΡΙΡΕ ΤΙΕ Τ300 BBJ
Σύστηµα στερέωσης σωλήνα ΡΙΡΕ ΤΙΕ Τ350 BBJ
Βάση Β2 γιά ΡΙΡΕ-ΤΙΕ BBJ

Πανέξυπνη ιδέα γιά πολλαπλές στηρίξεις τα νέα υψηλής αντοχής και 3 διαφορετικών
µηκών δεµατικά της BBJ. Eφαρµόζονται εύκολα σε κανάλι ή και κατ'ευθείαν στον
τοίχο. Με φάρδος 45 mm διατίθενται σε 250, 300 & 350 mm µήκος.

Pipe hangers

10.61.130
10.61.132
10.61.134
10.61.138

10.18.200  Τσέρκι στήριξης διάτρυτο σε ρολλό των 10m
10.18.220  Ατσαλόκαρφο στήριξης τοίχου ΟΒΟ L-18mm
10.18.221  Ατσαλόκαρφο στήριξης τοίχου ΟΒΟ L-25mm
10.18.230  Ζουµπάς γιά εφαρµογή ατσαλόκαρφων ΟΒΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Στήριγµα χαλκοσωλήνα, λάστιχο, 3/8-1/2" BBJ
Στήριγµα χαλκοσωλήνα, λάστιχο, 5/8-3/4" BBJ
Στήριγµα χαλκοσωλήνα, λάστιχο, 1-1/8" BBJ
Στήριγµα χαλκοσωλήνα, λάστιχο, 1-5/8"/2-1/8" BBJ 

Στηρίγµατα βαρέως τύπου µε ενσωµατωµένο λάστιχο και πάκτωση µε στριφώνι για πανεύκολη
& σταθερή εγκατάσταση. Τα µόνα µε µασίφ λάστιχο, αντοχή κόλλησης παξιµαδιού 1500-2000
Κg, αντοχή στην στρέψη 90Ν m & θερµοκρασία αντοχής λάστιχου -40 έως +120C. H ιδανική
επιλογή για ποιοτικές εγκαταστάσεις ψύξης, κλιµατισµού & ύδρευσης.

ÓõóêåõÞ äåìáôéêþí óå ñïëü

10.15.010

10.15.018

10.15.015

Συσκευή δεµατικού PRINCE STYLOCK

Ανταλλακτικά κλιπς σύσφιξης σε µποµπίνα των 20 τµχ.

Ανταλλακτικό ταινία «BOBINE» των 20 m δεµατικού

∆ένονται παντός τύπου εξαρτήµατα, σωληνώσεις, καλώδια µε µια πολύ γρήγορη κίνηση και χωρίς ρετάλια δεµατικού

ÄéÜôñçôï ôóÝñêé óôÞñéîçò óùëÞíùí, êéâùôßùí

Pipe-tie
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Κωδικός Περιγραφή
22.01.008
22.01.005
22.01.006

22.02.004
22.02.010

22.01.015
22.01.011
22.01.012
22.01.010

22.01.029
22.01.030

ΤΑΙΝΙΑ ΑΙR-COND µε κόλλα «Sol-tape», άσπρη
ΤΑΙΝΙΑ AIR-COND µε κόλλα «BARK», άσπρη
ΤΑΙΝΙΑ AIR-COND µε κόλλα «BARK», µαύρη

ΤΑΙΝΙΑ AIR-COND χωρίς κόλλα «Sol-tape», άσπρη 
ΤΑΙΝΙΑ AIR-COND χωρίς κόλλα «BARK» ,άσπρη 

ΤΑΙΝΙΑ µονωτική «Sol-tape»
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19#20 ΛΕΥΚΗ µικρή , LOGOtape
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19#20 ΛΕΥΚΗ SUPER, LOGOtape
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΙΚΡΗ «BARK», ελληνική  

ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΛΗ,  EUROTAPE
ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ενισχυµένη µε ίνες, EUROTAPE

ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ PERMAGUM ΚΜΡ ΚΟΥΤΙ-0.91Κ σε µορφή block 
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ PERMAGUM, ΡΡ-33 ΚΜΡ σε µορφή κορδονιού 
ΤΑΙΝΙΑ PERMAGUM XYMA µε το KG σε µορφή κορδονιού (8mm)

Είναι απαραίτητες γιά όλες τις εγκαταστάσεις, καλλωπίζουν, µονώνουν και προστατεύουν τις σωληνώσεις από τις
υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου. Συνήθως απο υλικό PVC σε χρώµα µαύρο ή λευκό.

Χρησιµοποιούνται συνήθως σε εφαρµογές εξαερισµού γιά κλείσιµο αρµών στους αεραγωγούς αλλά και
σε άλλες περίτεχνες εφαρµογές. ∆ιατίθενται σε δύο τύπους, απλή και ενισχυµένη µε ίνες γιά
εφαρµογές όπου η ταινία απαγορεύεται να κοπεί.

22.02.012
22.02.014
22.02.013

Αυτοκόλλητη ταινία µε βασικό υλικό την πίσσα και 4 στα 10 µέρη φελλό. Μονώνει ψυχρούς
σωλήνες ή επιρεπείς στην υγρασία εµποδίζοντας αυτήν καθ'αυτήν την εφίδρωση.
Χρησιµοποιείται και σαν θερµοµόνωση γιά θερµοκρασίες έως και 75 0C. Απαντώνται
συνήθως να καλύπτουν θερµοεκτονωτικές βαλβίδες σε επαγγελµατικά ψυγεία αλλά και
αλλού.

Αυτοκόλλητη ταινία µε βασικό υλικό το καουτσούκ και υπερβολικά καλή ποιότητα Μ1ΝF.
Μονώνει ψυχρούς ή θερµούς σωλήνες ή επιρεπείς στην υγρασία εµποδίζοντας αυτήν καθ'
αυτήν την εφίδρωση. Χρησιµοποιείται και σαν θερµοµόνωση σε ήδη εγκατεστηµένες
σωληνώσεις. Απαντώνται συνήθως σε κάθε εφαρµογή της ψύξης,κλιµατισµού ή θέρµανσης.

ΤΑΙΝΙΑ TEFLON 1/2''x10m  10.13.060

ΘΕΡΜΟΜΑΣΤΙΧΗ SEALASTIC(7.2Kg) EXPANDITE10.03.006

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ σε υγρό SUPCO12.03.001

Χρησιµοποιείται γιά το κλείσιµο αρµών και τρυπών σε ψυγεία, αεραγωγούς και οτιδήποτε
άλλο χρειάζεται να κλείσει εγκλωβίζοντας τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν µέσα, π.χ. ψύξη
ή θέρµανση ή αέρα κ.α. ∆έν επηρρεάζει λάστιχα, πλαστικά ή άλλα ευπαθή υλικά. Είναι
εύπλαστο υλικό και δεν σκληραίνει µε το χρόνο σωληνώσεις. Απαντώνται συνήθως σε κάθε
εφαρµογή της ψύξης, κλιµατισµού ή θέρµανσης. Απαντώνται συνήθως να καλύπτουν
θερµοεκτονωτικές βαλβίδες σε επαγγελµατικά ψυγεία αλλά και αλλού.

Υλικό ειδικό γιά να διευκολύνει την µετάδοση της θερµότητας ή της ψύξης. Θερµοαγώγιµο,
εύπλαστο, διατίθεται σε δοχεία των 7,2 kg και αυξάνει κατά 400% περίπου την µετάδοση της
θερµότητος. Εφαρµόζεται µεταξύ άλλων και µε πινέλο.

Moνώνει και προστατεύει ηλεκτρικές συνδέσεις.
Μονώνει ξανά κατεστραµµένες µονώσεις καλωδίων χωρίς συνένωσή τους.
Συµπεριλαµβάνεται βουρτσάκι στο καπάκι της συσκευασίας.

Γενικής χρήσεως υλικό, κανονικής πυκνότητας (0,34gr/cm 3) σε συσκευασία
των 100 τµχ.

22.01.050 ΤΑΙΝΙΑ PRESTITE VCT-1, πισοταινία, VIRGINIA ΚΜΡ

22.01.001 ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΡΩ∆ΕΣ  Μ1 (10m), αυτοκόλλητη µόνωση, RUBAFLEX
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ÁíôéêñáäáóìéêÜ Ýäñáíá

Αντικραδασµικά έδρανα υψηλής ποιότητας γιά όλες τις εφαρµογές και όλα τα βάρη. Μιά µεγάλη ποικιλία για εφαρµογές
απο split έως κεντρικά συστήµατα κλιµατισµού ή άλλων µηχανηµάτων προσφέρουν απόσβεση των κραδασµών,
εξάλειψη των ενοχλητικών θορύβων απο συντονισµό ή και λειτουργία και απροβληµάτιστη πλέον διατήρηση των
µηχανηµάτων σε χώρους όπου πρίν η λειτουργία τους ήταν αδύνατη.

Απο ειδικό µίγµα ελαστικού µικρού όγκου, µε πολύ καλή απόσβεση κραδασµών & πολύ οικονοµικά.
Παρουσιάζουν µεγάλη υποχώρηση µε το φορτίο και χαµηλή συχνότητα συντονισµού. Τοποθετούνται
εύκολα και στερεώνονται µε περαστή βίδα. Μέγιστο φορτίο 25 kp=250N ανά τεµάχιο.
Σε συσκευασία του ενός τεµαχίου

ÁíôéêñáäáóìéêÜ VIBRO-mini Κωδικός: 10.20.000

Απο ειδικό µίγµα ελαστικού µικρού όγκου, µε πολύ καλή απόσβεση κραδασµών & πολύ οικονοµικά.
Παρουσιάζουν µεγάλη υποχώρηση µε το φορτίο και χαµηλή συχνότητα συντονισµού. 
Σε πακέτο των 4 τµχ µε όλα τα αξεσουάρ.

Γιά αντιµετώπιση κραδασµών χαµηλών συχνοτήτων (γιά µηχανές µε 300RPM και πάνω). Με
δυνατότητα αντιµετώπιση ταλαντώσεων συντονισµού και ρύθµιση ύψους γιά ευθυγράµιση του
µηχανήµατος. Το κελυφός τους είναι απο χυτό µέταλλο και στη βάση τους φέρουν ελαστική
επίστρωση γιά βελτίωση της αντικραδασµικής προστασίας. Ιδιοσυχνότητα έως 3Hz και υποχώρηση
25mm στο µέγιστο φορτίο. Σε συσκευασία του ενός τεµαχίου

Οι υπάρχουσες διαµήκεις οπές αυξάνουν την υποχώρηση και βελτιώνουν την απορρόφηση
κραδασµών. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε επάλληλες στρώσεις µε παρεµβολή
χαλυβδοελάσµατος για αντιµετώπιση ιδιοσυχνοτήτων έως και 4Ηz. Τα κόκκινα & µπλέ είναι
κατασκευασµένα απο ελαστικό ελαστοµερές ειδικής σύνθεσης. Τά πράσινα & κίτρινα είναι
κατσκευασµένα απο νεοπρένιο. Σε συσκευασία του ενός τεµαχίου

Με περιφερειακό πτερύγιο (παγκόσµια πρωτοτυπία) & µεταλλικό ενισχυµένο κάλλυµα,γαλβανισµένο
για καλύτερη προστασία απο λάδια, νερά & ήλιο. Μειώνει την επίδραση των ηλιακών ακτίνων και
µπορεί να βιδωθεί στο µηχάνηµα αλλά και στο σηµείο έδρασης. Υποχώρηση 5mm στο µέγιστο
φορτίο. Σε συσκευασία του ενός τεµαχίου

ÁíôéêñáäáóìéêÜ installpack 35B STAG Κωδικός: 10.20.060

Aνάρτηση µε τη χρήση του αντικραδασµικού ελαστικού mini. Το µεταλλικό περίβληµα απο
γαλβανισµένη λαµαρίνα µπορεί εύκολα να αλλάξει µορφή µε την πίεση ενός χεριού. Με τον τρόπο
αυτό µπορεί να βοηθήσει τον τεχνικό να το χρησιµοποιήσει σε όποια µορφή επιθυµεί. Μπορεί εύκολα
να βιδωθεί µε εκτονούµενα βίσµατα (upat) απο την οροφή. Κατάλληλο για εφαρµογές σε σηµεία µε
διεγείρουσα συχνότητα πάνω απο 15Ηz. VIBRO - CH mini γιά έως και 25kp = 250N φορτίο
Σε συσκευασία του ενός τεµαχίου

ÁíôéêñáäáóìéêÜ VIBRO-CHmini Κωδικός: 10.20.005

ÁíôéêñáäáóìéêÜ VIBRO-ÅÑ 6x6 ÌÐËÅ (2-4 Êp/cm²) Κωδικός: 10.20.010

ÁíôéêñáäáóìéêÜ VIBRO-ÅÑ 12.5x12.5 ÌÐËÅ (2-4 Êp/cm²) Κωδικός: 10.20.011

ÁíôéêñáäáóìéêÜ VIBRO-ÅÑ 6x6 ÐÑÁÓÉÍÏ (2-3 Êp/cm²) Κωδικός: 10.20.015

ÁíôéêñáäáóìéêÜ VIBRO-ÅÌ ÊÏÊÊÉÍÏ(10-40Êp) Κωδικός: 10.20.025

ÁíôéêñáäáóìéêÜ VIBRO-ÅÌ ÌÐËÅ (30-80Êp) Κωδικός: 10.20.027

ÁíôéêñáäáóìéêÜ VIBRO-ÅÌ ÁÓÐÑÏ (80-150Êp) Κωδικός: 10.20.024

H ειδική λωρίδα µε την ηµικυλινδρική διαµόρφωση είναι ένα µη ενισχυµένο ελαστοµερές σύστηµα
έδρασης. Χάρη στο ειδικά σχεδιασµένο χαρακτηριστικό προφίλ της εγκάρσιας τοµής είναι κατάλληλο
και ως ελαστικό εφέδρανο δοµικών µερών.∆ιατίθεται σε λωρίδες έως και 5m. Ελάχιστη σε µονή
στρώση ιδιοσυχνότητα 30Hz σε κατακόρυφη φόρτιση. Έχει την δυνατότητα να δεχθεί περιορισµένα
στρεπτικά φορτία και µικρές οριζόντιες δυνάµεις. Μπορεί να κοπεί εύκολα στη µέση χάρη στην ειδική
διαµόρφωση και να εφαρµοστεί σε µονή ή πολαπλές στρώσεις. ∆ιατίθεται µε το µέτρο

ÁíôéêñáäáóìéêÜ VIBRO strip TAINIA Κωδικός: 10.20.050

ÁíôéêñáäáóìéêÜ VIBRO CM/250 (250Êp ìÝã. öïñôßï) Κωδικός: 10.20.003

ÁíôéêñáäáóìéêÜ VIBRO CM/500  (500Êp ìÝã. öïñôßï) Κωδικός: 10.20.002

ÁíôéêñáäáóìéêÜ VIBRO CM/750 (750Êp ìÝã. öïñôßï) Κωδικός: 10.20.001

ÁíôéêñáäáóìéêÜVIBRO-ÅÑ 12.5x12.5 ÐÑÁÓ (2-3 Êp/cm²) Κωδικός: 10.20.016
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ÂÜóåéò ãéá åãêáôÜóôáóç êëéìáôéóôéêþí ìç÷áíçìÜôùí

Υλικό κατασκευής:
Bαφή:

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή:

Tύπος:

Αξεσουάρ:

ÂÜóç êëéìáôéóôéêïý ôïß÷ïõ 9-12000 btu ëáìáñßíá DCP - óôáèåñÞ, L-340, Üóðñç

Yπερβολικά καλή
κατασκευή, ποιοτική,
ανθεκτική και µε µια

υπέροχα
προσεγµένη βαφή.

∆ιατίθεται σε
συσκευασία ανά

δέκα σε κουτί.

80 kg

Kùä.: 16.01.070

Υλικό κατασκευής:
Bαφή: 

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή: 

Tύπος:

Αξεσουάρ: 

Yπερβολικά καλή
κατασκευή, ποιοτική,
ανθεκτική και µε µια

υπέροχα
προσεγµένη βαφή.

∆ιατίθεται σε
συσκευασία ανά

δέκα σε κουτί.

100 kg

Kùä.: 16.01.071

Λαµαρίνα ποιότητας DCP
Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
80 kg

Κατάλληλη για µηχανήµατα 9-12000 BTU
Σταθερή γωνία (πατενταρισµένη) χωρίς
συγκόλληση
................

BÜóç êëéìáôéóôéêïý ôïß÷ïõ 18-24000 btu ëáìáñßíá DCP - óôáèåñÞ, L-350, Üóðñç

Υλικό κατασκευής:
Bαφή: 

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή: 

Tύπος:

Αξεσουάρ: 

Λαµαρίνα ποιότητος D.C.P. 
Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
100kg 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 9-24000 btu
Σταθερή βάση δαπέδου (πατενταρισµένη)
χωρίς συγκόληση 
................

Yπερβολικά καλή
κατασκευή, ποιοτική,
ανθεκτική και µε µια

υπέροχα
προσεγµένη βαφή.

∆ιατίθεται σε
συσκευασία

πλαστικής σακούλας
& ανά δέκα σε κουτί.

100 kg

Kùä.: 16.01.041

BÜóç êëéìáôéóôéêïý äáðÝäïõ 9-24000 btu ëáìáñßíá DCP, Üóðñç

Υλικό κατασκευής:
Bαφή: 

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή: 

Tύπος:

Αξεσουάρ: 

Γαλβανιζέ λαµαρίνα ποιότητος  
Άβαφη 

100kg 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 9-24000 btu

Σταθερή βάση δαπέδου (πατενταρισµένη)
χωρίς συγκόληση... 
-------- 

Yπερβολικά καλή
κατασκευή, ποιοτική,
ανθεκτική και µε µια

υπέροχα
προσεγµένη βαφή.

∆ιατίθεται σε
συσκευασία

πλαστικής σακούλας
& ανά δέκα σε κουτί.

Ιδανική για περιοχές
µε υψηλή υγρασία

100 kg

Kùä.: 16.01.042

BÜóç êëéìáôéóôéêïý äáðÝäïõ 9-24000 btu áðü ãáëâáíéæÝ ëáìáñßíá, Üâáöç

Υλικό κατασκευής:
Bαφή: 

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή: 

Tύπος: 
Αξεσουάρ: 

Λαµαρίνα ποιότητος D.C.P.  
Hλεκτροστατική βαφή πούδρας
100kg 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 9-24000 btu
Σταθερή βάση δαπέδου µε συγκόληση
-------- 

Υπερβολικά καλή
κατασκευή, ποιοτική,

ανθεκτική και µε
αξιοπρεπές βάψιµο.

∆ιατίθεται χωρίς
συσκευασία

100 kg

Kùä.: 16.01.019

BÜóç êëéìáôéóôéêïý äáðÝäïõ 9-24000 btu áðü ëáìáñßíá DCP, Üóðñç êïëëçôÞ

Λαµαρίνα ποιότητος DCP 
Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
100kg 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 18-24000 btu 
Σταθερή γωνιά (πατενταρισµένη) χωρίς
συγκόλληση 
................
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ÂÜóåéò ãéá åãêáôÜóôáóç êëéìáôéóôéêþí ìç÷áíçìÜôùí

Υλικό κατασκευής:
Bαφή:

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή:

Tύπος:

Αξεσουάρ:

ÂÜóç êëéìáôéóôéêïý äáðÝäïõ 9-24000 btu ðëáóôéêÞ

Υπερβολικά καλή
κατασκευή, ποιοτική,

ανθεκτική µε αντοχή και
µε µια δυναµική που

επιτρέπει την πιο
γρήγορη εγκατάσταση

χωρίς βιδώµατα και
πανεύκολη µεταφορά και

αποθήκευση. ∆ιατίθεται
χωρίς ατοµική

συσκευασία σε σακούλα
των 45 βάσεων (90τµχ)

100 kg

Kùä.: 16.01.200
Πλαστικό PVC πολύ καλής ποιότητος 
∆ατίθεται σε χρωµατισµούς του άσπρου
και ελαφρού µπέζ 
100kg ανά πόδι στήριξης 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 9-24000 btu 
Σταθερή βάση δαπέδου πατενταρισµένη)
χωρίς βιδώµατα
--------

Υλικό κατασκευής:
Bαφή:

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή:

Tύπος:

Αξεσουάρ:

BÜóç êëéìáôéóôéêïý ôoß÷ïõ 9-12000 btu ëáìáñßíá DCP - óðáóôÞ, Ó2, Üóðñç

Υπερβολικά καλή
κατασκευή, ποιοτική,
ανθεκτική και µε µιά

υπέροχα προσεγµένη
βαφή. ∆ιατίθεται σε

συσκευασία
πλαστικής σακούλας

και ανά δέκα σε
κουτί.

80 kg

Kùä.: 16.01.047

Λαµαρίνα ποιότητος D.C.P. 
Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας 
Μέγιστο βάρος : 80kg 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 9-12000 btu 
Σπαστή γωνιά (πατενταρισµένη) µε πείρο
υψηλής ποιότητας
--------

Υλικό κατασκευής:
Bαφή:

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή:

Tύπος:

Αξεσουάρ:

ÂÜóç êëéìáôéóôéêïý ôïß÷ïõ 18-24000 btu ëáìáñßíá DCP - óðáóôÞ, Ó2, Üóðñç

Υπερβολικά καλή
κατασκευή,

ποιοτική, ανθεκτική
και µε µιά υπέροχα
προσεγµένη βαφή.

∆ιατίθεται σε
συσκευασία

πλαστικής
σακούλας και ανά

δέκα σε κουτί.

100 kg

Kùä.: 16.01.048

Λαµαρίνα ποιότητος D.C.P. 
Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. 
100kg 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 18-24000
btu ... 
Σπαστή γωνιά (πατενταρισµένη) µε
πείρο υψηλής ποιότητας
--------

ÂÜóç êëéìáôéóôéêïý äáðÝäïõ ôýðïõ block 45 cm ìÞêïõò áðü ìáóßö PVC

ÂÜóç êëéìáôéóôéêïý äáðÝäïõ ôýðïõ block 100 cm ìÞêïõò áðü ìáóßö PVC

Βάση δαπέδου απο µασίφ PVC 45cm µήκους, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία UV, άκαυστη και ανθεκτική
στα κτυπήµατα και στην σκληρή χρήση. ∆ιατίθεται κοµπλέ µε τις βίδες στήριξης και επιτρέπει µια γρήγορη και
ασφαλή εγκατάσταση. Σε χρωµατισµό ελαφρού µπέζ. Μπορεί να αντέξει κλιµατιστικά µε βάρος έως και 280 kg.
Ιδανική γιά στήριξη ηµικεντρικών µηχανηµάτων, εξωτερικών µηχανηµάτων από ντουλάπες, καναλάτα κτλ. 

Βάση δαπέδου απο µασίφ PVC 100cm µήκους, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία UV, άκαυστη και ανθεκτική
στα κτυπήµατα και στην σκληρή χρήση. ∆ιατίθεται κοµπλέ µε τις βίδες στήριξης και επιτρέπει µια γρήγορη και
ασφαλή εγκατάσταση. Σε χρωµατισµό ελαφρού µπεζ µπορεί να αντέξει κλιµατιστικά µε βάρος έως και 280 kg.
Ιδανική γιά στήριξη ηµικεντρικών µηχανηµάτων, εξωτερικών µηχανηµάτων από ντουλάπες, καναλάτα κτλ. 

140 kg

Kùä.: 16.01.210

Kùä.: 16.01.213
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ÂÜóåéò ãéá åãêáôÜóôáóç êëéìáôéóôéêþí ìç÷áíçìÜôùí

Υλικό κατασκευής:
Bαφή:

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή:

Tύπος:

Αξεσουάρ:

BÜóç êëéìáôéóôéêïý ôïß÷ïõ 9-15000btu ëáìáñßíá DCP - óðáóôÞ, Ó1, 
âáñÝùò ôýðïõ ìå áîåóïõÜñ, Üóðñç

Υπερβολικά καλή
κατασκευή,

ποιοτική,ανθεκτική και µε
µιά υπέροχα

προσεγµένη βαφή.
∆ιατίθεται σε

συσκευασία πλαστικής
σακούλας και ανά δέκα

σε κουτί.

80 kg

Kùä.: 16.01.050
Λαµαρίνα ποιότητος D.C.P. 
Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. 
80kg 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 9-15000 btu
Σπαστή γωνιά βαρέως τύπου
(πατενταρισµένη) µε πείρο υψηλής ποιότητας
σετ ούπατ & βίδες στήριξης

Υλικό κατασκευής:
Bαφή:

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή:

Tύπος:

Αξεσουάρ:

BÜóç êëéìáôéóôéêïý ôoß÷ïõ 18-24000btu ëáìáñßíá DCP - óðáóôÞ, Ó1,
âáñÝùò ôýðïõ ìå áîåóïõÜñ, Üóðñç

Υπερβολικά καλή
κατασκευή,

ποιοτική,ανθεκτική και µε
µιά υπέροχα

προσεγµένη βαφή.
∆ιατίθεται σε

συσκευασία πλαστικής
σακούλας και ανά δέκα

σε κουτί.

100 kg

Kùä.: 16.01.051
Λαµαρίνα ποιότητος D.C.P. 
Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. 
100kg 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 18-24000 btu 
Σπαστή γωνιά βαρέως
τύπου(πατενταρισµένη) µε πείρο υψηλής
ποιότητας
σετ ούπατ & βίδες στήριξης

Υλικό κατασκευής:
Bαφή:

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή:

Tύπος:

Αξεσουάρ:

BÜóç êëéìáôéóôéêïý ôoß÷ïõ 9-12000btu ãáëâáíéæÝ ëáìáñßíá DCP ìå åðéìåôÜëëùóç - 
óðáóôÞ, L240, âáììÝíç Üóðñç

Υπερβολικά καλή
κατασκευή, ποιοτική,
ανθεκτική και µε µια

υπέροχα προσεγµένη
βαφή. Προεργασία πριν

την βαφή µε
επιµετάλλωση (όπως στις

κεραίες τηλεόρασης) σε
γαλβανισµένη λαµαρίνα

µε αποτέλεσµα ένα
προϊόν που δεν θα το

δείτε να σκουριάζει ποτέ.
∆ιατίθεται σε συσκευασία
πλαστικής σακούλας και

ανά δέκα σε κουτί

80 kg

Kùä.: 16.01.046
Γαλβανιζέ λαµαρίνα ποιότητος DCP 
Επιµετάλλωση και κατόπιν
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
80kg 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 9-12000 btu 
Σπαστή γωνιά (πατενταρισµένη) µε
πείρο υψηλής ποιότητας
--------

Iδανική για
εγκατάσταση σε
περιοχές µε
υψηλή υγρασία

Υλικό κατασκευής:
Bαφή:

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή:

Tύπος:

Αξεσουάρ:

BÜóç êëéìáôéóôéêïý ôoß÷ïõ 18-24000btu ãáëâáíéæÝ ëáìáñßíá DCP ìå åðéìåôÜëëùóç - 
óðáóôÞ, L250, âáììÝíç Üóðñç

Υπερβολικά καλή
κατασκευή, ποιοτική,
ανθεκτική και µε µια

υπέροχα προσεγµένη βαφή.
Προεργασία πριν την βαφή

µε επιµετάλλωση (όπως
στις κεραίες τηλεόρασης) σε

γαλβανισµένη λαµαρίνα µε
αποτέλεσµα ένα προιόν

που δεν θα το δείτε να
σκουριάζει ποτέ. ∆ιατίθεται
σε συσκευασία πλαστικής
σακούλας και ανά δέκα σε

κουτί

100 kg

Kùä.: 16.01.045

Γαλβανιζέ λαµαρίνα ποιότητος DCP
Επιµετάλλωση και κατόπιν
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
100kg 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 18-24000 btu
Σπαστή γωνιά (πατενταρισµένη) µε
πείρο υψηλής ποιότητας
-------- 

Iδανική για
εγκατάσταση σε
περιοχές µε υψηλή
υγρασία

YYËË ÉÉÊÊ ÁÁ   ÅÅÃÃÊÊ ÁÁ ÔÔÁÁ ÓÓÔÔÁÁ ÓÓÅÅÙÙÍÍ

SOL193-208.qxd  13/5/2005  8:09   Page 200



201

ÂÜóåéò ãéá åãêáôÜóôáóç êëéìáôéóôéêþí ìç÷áíçìÜôùí

Υλικό κατασκευής:
Bαφή:

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή:

Tύπος:

Αξεσουάρ:

BÜóç êëéìáôéóôéêïý ôïß÷ïõ 9-12000btu ãáëâáíéæÝ ëáìáñßíá DCP, Ó2, Üâáöç, óðáóôÞ

Υπερβολικά καλή
κατασκευή, ποιοτική,

ανθεκτική, άβαφη
γαλβανισµένη λαµαρίνα

µε αποτέλεσµα ένα
προϊόν που δεν θα το

δείτε να σκουριάζει ποτέ.
∆ιατίθεται σε

συσκευασία πλαστικής
σακούλας και ανά δέκα

σε κουτί.

80 kg

Kùä.: 16.01.043
Γαλβανιζέ λαµαρίνα ποιότητος DCP
Άβαφη 
80kg 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 9-12000 btu 
Σπαστή γωνιά (πατενταρισµένη) µε
πείρο υψηλής ποιότητας... 
-------- 

Iδανική για εγκατάσταση σε
περιοχές µε υψηλή υγρασία

Υλικό κατασκευής:
Bαφή:

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή:

Tύπος:

Αξεσουάρ:

BÜóç êëéìáôéóôéêïý ôïß÷ïõ 18-24000btu ãáëâáíéæÝ ëáìáñßíá DCP, Ó2, Üâáöç, óðáóôÞ

Υπερβολικά καλή
κατασκευή, ποιοτική,

ανθεκτική, άβαφη
γαλβανισµένη λαµαρίνα

µε αποτέλεσµα ένα
προϊόν που δεν θα το

δείτε να σκουριάζει ποτέ.
∆ιατίθεται σε

συσκευασία πλαστικής
σακούλας και ανά δέκα

σε κουτί.

100 kg

Kùä.: 16.01.044

Γαλβανιζέ λαµαρίνα ποιότητος D.C.P.... 
Βαφή : Άβαφη... 
Μέγιστο βάρος : 100kg 
Εφαρµογή : Κατάλληλη για µηχανήµατα
18-24000 btu ... 
Σπαστή γωνιά (πατενταρισµένη) µε
πείρο υψηλής ποιότητας
-------- 

Iδανική για εγκατάσταση σε
περιοχές µε υψηλή υγρασία

Υλικό κατασκευής:
Bαφή:

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή:

Tύπος:

Αξεσουάρ:

BÜóç êëéìáôéóôéêïý ôoß÷ïõ 9-12000btu ëáìáñßíá DCP- óðáóôÞ, Ó2, inverter, Üóðñç

Υπερβολικά καλή
κατασκευή, ποιοτική,
ανθεκτική και µε µια

υπέροχα προσεγµένη
βαφή. ∆ιατίθεται σε

συσκευασία πλαστικής
σακούλας και ανά δέκα

σε κουτί.

80 kg

Kùä.: 16.01.082
Λαµαρίνα ποιότητος DCP 
Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας 
80kg 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 9-12000 btu
τύπου inverter... 
Σπαστή γωνιά (πατενταρισµένη) µε
πείρο υψηλής ποιότητας 
--------

YYËË ÉÉÊÊ ÁÁ   ÅÅÃÃÊÊ ÁÁ ÔÔÁÁ ÓÓÔÔÁÁ ÓÓÅÅÙÙ ÍÍ

Υλικό κατασκευής:
Bαφή:

Μέγιστο βάρος:
Eφαρµογή:

Tύπος:

Αξεσουάρ:

BÜóç êëéìáôéóôéêïý ôoß÷ïõ 7-24000btu ÌS-23 ìå åíóùìáôùìÝíï áëöÜäé

100 kg

Hλεκτρογαλβανισµένο σίδερο
Ηλεκτροστατική βαφή µε προσµίξεις
εποξικές για εξωτερική χρήση 
100kg 
Κατάλληλη για µηχανήµατα 7-24000 btu
Σπαστή βάση τοίχου µε κρέµαση από
µπάρα
βίδες, αντικραδασµικό σετ, αλφάδι

Απλοποιεί και
επιταχύνει την

εγκατάσταση και
συνεργάζεται

πανεύκολα µε την
κεντρική οριζόντια

µπάρα. ∆ιατίθεται σε
χάρτινο κιβώτιο ανά 1

σετ

Β= 42 cm 
C = 80cm

Kùä.: 16.01.145
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ÁîåóïõÜñ åãêáôáóôÜóåùí

YYËË ÉÉÊÊ ÁÁ   ÅÅÃÃÊÊ ÁÁ ÔÔÁÁ ÓÓÔÔÁÁ ÓÓÅÅÙÙÍÍ

Ðëáúíü êáðÜêé Gas âÜóçò äáðÝäïõ block

Kùä.: 16.01.219

∆ιατίθεται σε συσκευασία
1 σετ βάσεων

ÓôÞñéãìá äáðÝäïõ Gas âÜóçò äáðÝäïõ block

Kùä.: 16.01.220

∆ιατίθεται σε συσκευασία 1 σετ
βάσεων

Äßóêïé óõëëïãÞò óõìðõêíùìÜôùí åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò a/c

Kùä.: 16.01.240

Kùä.: 16.01.241

ÊÜëõììá ðñïóôáóßáò åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò 

10.26.001 MIKÑÏ Á 700 × Â 550 × C 270
10.26.002 MEÓÁÉÏ Á 750 × Â 600 × C 270
10.26.003 MÅÃÁËÏ Á 800 × Â 650 × C 330
10.26.004 ÐÏËÕ ÌÅÃÁËÏ Á 950 × Â 750 × C 400

ÌïíôÝëï TCCW-940Gas 
ÄéáóôÜóåéò (A=92,5, B=41 cm)

KÜëõììá ðñïóôáóßáò åîùô. ìïíÜäáò CT, PVC óå 4 äéáöïñåôéêÜ ìåãÝèç

ÌïíôÝëï TCCW-79Gas 
ÄéáóôÜóåéò (A=78, B=38,5 cm)

TáéñéÜæïõí ìå üëïõò ôïõò ôýðïõò ôùí

âÜóåùí êáé âïçèïýí óôï íá

êáôåõèýíïíôáé ôá íåñÜ óùóôÜ êáé ìå

áóöÜëåéá óôçí áðï÷Ýôåõóç

ÊÜëõììá áðü áíèåêôéêü õëéêü ðïõ ðñïóôáôåýåé ôçí åîùôåñéêÞ ìïíÜäá áðü ôéò áêôßíåò
ôïõ Þëéïõ, ôá êáéñéêÜ öáéíüìåíá êáé ôçí óêïõñéÜ óå ðåñéüäïõò ìáêñü÷ñïíçò
áðåíåñãïðïßçóçò ôïõ êëéìáôéóôéêïý

Β

C

Α

∆ιατίθεται 
ανά

τεµάχιο

Êùäéêüò ÌÝãåèïò ÄéáóôÜóåéò óå mm
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Âßäåò & ìÝóá óôåñÝùóçò

YYËË ÉÉÊÊ ÁÁ   ÅÅÃÃÊÊ ÁÁ ÔÔÁÁ ÓÓÔÔÁÁ ÓÓÅÅÙÙ ÍÍ

10.22.100

10.22.010

10.22.015

10.19.149
10.19.150
10.19.152
10.19.153
10.19.156

10.19.900

10.19.950
10.19.952

10.18.250
10.18.260

10.18.068
10.18.085
10.18.086
10.18.087
10.18.089
10.18.090
10.18.092

Êéô âßäåò êáé ïýðáô Íï6 για στήριξη πλάτης 300 ôì÷.
σε πλαστικό εύχρηστο διάφανο βαλιτσάκι

Âßäåò µε παξιµάδι 5/16x20mm 100 ôì÷.

Óôñéöüíéá ãáëâáíéæÝ 8x70 100 ôì÷.

Ïýðáô Íï5 ποιότητος DIM 100 ôì÷.
Ïýðáô Íï6 ποιότητος DIM 100 ôì÷.
Ïýðáô Íï7 ποιότητος DIM 100 ôì÷.
Ïýðáô Íï8 ποιότητος DIM 100 ôì÷.
Ïýðáô Íï10 ποιότητος DIM 50 ôì÷.

Ïýðáô Ãõøïóáíßäáò ποιότητος 52390 50 ôì÷.
Ειδικό ούπατ για γυψοσανίδες µε πανεύκολη 
τοποθέτηση και ποιοτική στήριξη. Το ειδικό εξάρτηµα 
παρέχεται σε κάθε συσκευασία

Ïýðáô για ÍÔÉÆÁ µεταλλικά ΕΑΜ8 100 ôì÷.
Ïýðáô για ÍÔÉÆÁ µεταλλικά ΕΑΜ10 50 ôì÷.
Το πιο ασφαλές ούπατ της αγοράς για ντίζες 
8 και 10 χλστ. Μεταλικό, σίγουρο, οικονοµικό

ÍÔÉÆÁ Ì8 σε βέργα των 2 m 1 ôì÷.
ÍÔÉÆÁ Ì10 σε βέργα των 2 m 1 ôì÷.

ÑÏÊÁ 5/20 στρογγυλό ποιότητος
ÑÏÊÁ 7/25 στρογγυλό ποιότητος
ÑÏÊÁ 6/25 στρογγυλό ποιότητος
ÑÏÊÁ 8/25 στρογγυλό ποιότητος
ÑÏÊÁ 10/25 στρογγυλό ποιότητος
ÑÏÊÁ 17-19/45 στρογγυλό ποιότητος
ÑÏÊÁ 22/45 στρογγυλό ποιότητος

Ένα βασικό κοµµάτι µιας γρήγορης και ποιοτικά απροβληµάτιστης εγκατάστασης είναι οι βίδες και τα µέσα
στερέωσης. Βίδες, ούπατ, παξιµάδια, ντίζες και στηρίγµατα πολύ καλές τιµές και ανυπέρβλητη ποιότητα.

Kùäéêüò ÐåñéãñáöÞ Óõóêåõáóßá
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YYËË ÉÉÊÊ ÁÁ   ÅÅÃÃÊÊ ÁÁ ÔÔÁÁ ÓÓÔÔÁÁ ÓÓÅÅÙÙÍÍ

ÓôåãáíùôéêÜ & õëéêÜ êëåéóßìáôïò ñùãìþí áëëÜ êáé ôñõðþí óå åãêáôáóôÜóåéò êëéìáôéóôéêþí

Κωδικός Περιγραφή
10.09.014

10.09.015

10.09.018

10.09.019

10.09.020

10.09.021

10.09.023

10.09.054

10.10.024

10.12.028

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ «SLA» SHILCO

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ «LOGO-33»  LOGO

Aκρυλική Σιλικόνη (γενικής χρήσης). Κορυφαίας ποιότητας σιλικονιζέ ακρυλικός

στεγανωτικός στόκος για γέµισµα αρµών που απαιτούν ελαστικότητα. Για

οικοδοµικούς αρµούς, σε µεταλλικά και ξύλινα πλαίσια, παράθυρα, σκάλες,

ταβάνια, τοίχους, είδη υγιεινής-µπανιέρες. ∆ιαρκής ελαστικότητα. Πλένεται και

βάφεται. ∆ιατίθεται σε λευκή και άχρωµη, σε σωληνάριο 310ml

ΣΙΛΙΚΟΝΗ SILICON 444 SLS ∆ΙΑΦΑΝΗ 280ml

ΣΙΛΙΚΟΝΗ LOGO 3000 ∆ΙΑΦΑΝΟ 280ml sanit

ΣΙΛΙΚΟΝΗ LOGO 1000 ∆ΙΑΦΑΝΗ 280ml

ΣΙΛΙΚΟΝΗ LOGO 1000 ΛΕΥΚΗ 280ml

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΩΛΗΝ. ∆ΙΑΦ. 65ΒΓ201 85ml LOGO

Σιλικόνη 100% (γενικής χρήσης). Κορυφαίας ποιότητας για γέµισµα και στεγάνωση

σε οικοδοµικές εφαρµογές: κουφώµατα, αρµούς, τζάµια, πλαστικά, αλουµίνια,

µέταλλα, ξύλα. Παραµένει αναλλοίωτη στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες σε

εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές. ΓΙα ισχυρή συγκόλληση ή στερέωση

δοµικών υλικών χρησιµοποιήστε την Parathane. Aντοχή σε εφελκυσµό 18bar. 

Αντιµυκητιακή Αντέχει σε θερµοκρασία µέχρι 232 0C και για µικρή περίοδο µέχρι

2600C.  Σε σωληνάριο των 310ml

ΣΙΛΙΚΟΝΗ HERCULES 602 ΛΕΥΚΗ ΣΩΛHNAΡΙΟ

Aκρυλική σιλικόνη (σε σωληνάριο). Κορυφαίας ποιότητας σιλικονιζέ ακρυλικός

στεγανωτικός στόκος για γέµισµα αρµών που απαιτούν ελαστικότητα. Για

οικοδοµικούς αρµούς, σε µεταλλικά και ξύλινα πλαίσια, παράθυρα, σκάλες,

ταβάνια, τοίχους, είδη υγιεινής-µπανιέρες. ∆ιαρκής ελαστικότητα. Πλένεται και

βάφεται. Σε λευκή (6 oz) και άχρωµη (5,5 oz).

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΑΦΡΟΣ LOGO 750ml

Aφρός διογκωµένης πολυουρεθάνης ενός συστατικού, χωρίς (Η)CFC, για θερµική

και ακουστική µόνωση. Χρήση εσωτερική και εξωτερική. Συµπαγής σύνθεση.

Στεγνώνει γρήγορα. Εξαιρετική συγκόλληση. Κατάλληλο για γέµισµα κενών -

σφήνωση και µόνωση. Επίσης κατάλληλο για διάφορες µονώσεις στην κατασκευή

και στην αναπαλαίωση κτιρίων, εξοπλισµού και άλλων κατασκευών. ∆εν βλάπτει

το όζον. Σύµφωνο µε ISO9002. 

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ LOGO-100 MULTI «LOGO»
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Êáëþäéá ðïéüôçôïò óå ðïëëÝò äéáöïñåôéêÝò äéáóôÜóåéò & ðÜ÷ç. Äéáôßèåíôáé óå åýêáìðôï êáé ìïíüêëïíï

Ößò óïýêï ðïéüôçôïò óå äýï äéáöïñåôéêÜ ó÷Ýäéá. Äéáôßèåôáé óå åõèåßï & ðëáãßáò

ÄåìáôéêÜ & âÜóåéò áõôïêüëëçôåò ãéá ôáêôïðïéçìÝíá êáëþäéá êáé åðáããåëìáôéêÝò åöáñìïãÝò

ÁêñïäÝêôåò êáëùäßùí ðïëý êáëÞò ðïéüôçôïò

Κωδικός Περιγραφή
10.16.068
10.16.056
10.16.057
10.16.059
10.16.060
10.16.061
10.16.062
10.16.067
10.16.084
10.16.065
10.16.069
10.16.086
10.16.085
10.16.063
10.16.064
10.16.082
10.16.077
10.16.078

10.16.070
10.16.076
10.16.079
10.16.066
10.16.072
10.16.081
10.16.073
10.16.074

ΚΑΛΩ∆ΙΟ 2#075 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 2#1    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 2#1.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 3#075 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 3#1   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 3#1.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 3#2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 4#Ο75 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 4#1 ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 4#1.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 4#2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 5#0.75 ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 5#1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 5#1.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 5#2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 7#1   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 7#1.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 7#2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ

ΚΑΛΩ∆ΙΟ 3#1.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΥΜ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 3#2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΥΜ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 3#4   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΥΜ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 4#1.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΥΜ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 4#2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΥΜ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 4#4   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΥΜ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 5#1.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΥΜ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ 5#2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΥΜ

10.17.064
10.17.067

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ απλό αρσενικό
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ πλαγίας εξόδου αρσενικό 

10.15.005
10.15.059
10.15.060

∆ΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 310 x 4.8mm σε λευκό χρωµατισµό
Αυτοκόλλητες βάσεις γιά δεµατικά καλωδίων 5426
Αυτοκόλλητες βάσεις γιά δεµατικά καλωδίων 5427

10.14.000
10.14.005
10.14.007
10.14.010
10.14.015
10.14.017

ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ στρογγυλοί ΜΠΛΕ No3 σε set των 10 τµχ.
ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ θηλυκοί MΠΛE  σε set των 10 τµχ.
ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ αρσενικοί MΠΛE σε set των 10 τµχ.
ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ συνδετήρες θηλυκοί MΠΛE σε set των 10 τµχ.
ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ διπλοί MΠΛE σε set των 10τµχ.
ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ διπλοί θηλυκό-αρσενικό MΠΛE

SOL193-208.qxd  13/5/2005  8:12   Page 205



206

ÊïõôéÜ ðñïöýëáîçò åîùôåñéêþí ìïíÜäùí

YYËË ÉÉÊÊ ÁÁ   ÅÅÃÃÊÊ ÁÁ ÔÔÁÁ ÓÓÔÔÁÁ ÓÓÅÅÙÙÍÍ

Μιά γκάµα απο 3 ευχάριστα αισθητικά, διακριτικά κουτιά προφύλαξης εξωτερικών µονάδων γιά προστασία απο
βανδαλισµούς & καταστροφή του πολύτιµου εξοπλισµού σας. Το πλαίσιο κατασκευασµένο απο βαµµένο αλουµίνιο και τα
πάνελ απο ατσάλι που έχει υποστεί 5 χέρια προεργασία επίστρωσης επιµετάλλωσης και βαφή φούρνου. Πανεύκολη
εγκατάσταση. Απλά στηρίζετε την πίσω πλάτη στον τοίχο, µοντάρετε τις  τέσσερις οριζόντιες µπάρες (κουµπωτά) και
κατόπιν κουµπώνετε το µπροστινό, προµονταρισµένο απο το εργοστάσιο, πανέλο. Τα πλάινα και το
πάνω καπάκι ολοκληρώνουν την εγκατάσταση. Τρία βασικά µοντέλα διατίθενται γιά εφαρµογές
δαπέδου, ενώ extra πανέλα διατίθενται γιά στήριξη ψηλά στον τοίχο. Τα κουτιά µπορούν µετά από
ειδική παραγγελία να παραδοθούν σε χρώµατα της αρεσκείας σας. Βασικό χρώµα το ζαχαρί.

Το σύστηµα στήριξης Big Foot Support Systems είναι µια απλή γενικής
χρήσης κατασκευή που µπορεί να στηρίξει οτιδήποτε σε µια οροφή.
Εϊναι ιδανικό για: µικρές συµπυκνωτικές µονάδες (split), split ή VRV
συστήµατα, µονάδες εξαερισµού κ.λπ.  Τρεις βασικές διαστάσεις είναι
ετοιµοπαράδοτες για στήριξη 2, 4 και 6 µικρών συµπυκνωτικών
µονάδων:

Βάση στήριξης Big Foot: 305 mm x 305 mm ή 450 mm x 450 mm. Συνολικό µήκος ποδιού 375 mm (575m σε περίπτωση σκαλωτής
οροφής) Ρύθµιση ύψους 245 mm - 350 mm: από πάτωµα σε σύστηµα στήριξης (245-550 mm σε περίπτωση σκαλωτής οροφής. Μέγιστο
βάρος φόρτωση 120 kg ανά πόδι 305 mm Big Foot
Για ειδικές περιπτώσεις οι µονάδες µπορούν να διπλοστηριχθούν. Για να εξυπηρετήσουµε ανάγκες διαφορετικά µεγεθών το µήκος
καιπλάτος των µονάδων του συστήµατος µπορούν να διαφέρουν ώστε να µπορέσετε να δηµιουργήσετε το δικό σας σύστηµα.
Μέσα στα πλεονεκτήµατα του συστήµατος συµπεριλαµβάνονται: Τρία συστήµατα ρυθµιζόµενα για να ανταπεξέρχονται σε διαφορετικών
διαστάσεων συµπυκνωτικές µονάδες. Απόλυτη ευελιξία συστήµατος του Big Foot System «on site», εύκολη και γρήγορη
συναρµολόγηση και ρύθµιση, όλα τα επιµέρους εξαρτήµατα και σύνδεσης; ήδη τοποθετηµένα για ευκολία, πανεύκολη συντήρηση της
ταράτσας του κτιρίου χωρίς την ανάγκη µετατόπισης των κλιµατιστικών, δεν τραυµατίζει τις επιστρώσεις στεγανοποίησης της
ταράτσας, πανέµορφη και τακτοποιηµένη εγκατάσταση, προσιτή τιµή, εξοικονοµεί χρόνο, αθάνατη κατασκευή από γαλβανισµένο
σίδερο και συσκευασία «flat pack» για εύκολη µεταφορά.

10.23.010
10.23.011
10.23.012

ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ small guard, µικρό, a/c "BBJ"
ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ medium guard, µεσαίο, a/c BBJ"
ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ large guard, µεγάλο, a/c"BBJ"

Kùäéêüò ÐåñéãñáöÞ

EÎÙÔÅÑÉÊÅÓ/ÅÓÙÔÅÑÉÊÅÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÂÁÑÇ
Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικές διαστάσεις

Προϊόν Ύψος (H) Πλάτος (W) Βάθος (D) Ύψος (H) Πλάτος (W) Βάθος (D)
600mm 800mm 350mm
1000mm 1000mm 500mm
1300mm 1000mm 500mm

Βάρος πακέτου
Βάρος

19 kg
28,5 kg
34 kg

2 συστηµάτων σύστηµα 
1 m x 1,3 m (42 kg)

4 συστηµάτων σύστηµα 
2 m x 1,3 m (70 kg) 6 συστηµάτων σύστηµα 

3 m x 1,3 m (97 kg) Λεπτοµέρεια ποδιού
στήριξης

Σταθερή στήριξη

Υποστήριξη σωλήνων εξαερισµού

ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ ÌÅ ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÅÓ ÅÐÅÊÔÁÓÇÓ

µικρό 700mm 1000mm 450mm
µεσαίο 1100mm 1100mm 600mm
µεγάλο 1400mm 1100mm 600mm

Σε συσκευασία του ενός τεµαχίου
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Ψυκτικά υγρά ποιότητος σε διάφορες συσκευασίες και σε πολύ µεγάλη ποικιλία. Αξιόπιστες λύσεις
για απροβληµάτιστες εφαρµογές. Τεχνικές πληροφορίες για µίγµατα αλλά και για τις εφαρµογές
τους.

×× ÇÇ ÌÌ ÉÉÊÊ ÁÁ
ØõêôéêÜ õãñÜ

ØõêôéêÜ õãñÜ ìå ôï kg, óå öéÜëåò ôçò åðéëïãÞò óáò (13kg, 65kg, äåîáìåíÞ ôüíïõ ê.ëð.)

13.04.002
13.04.006
13.04.008
13.04.010
13.04.017
13.04.004
13.04.005
13.04.020
13.04.022
13.04.030

ΥΓΡΟ ΜΡ39 SUVA DUPONT (KG) USA
ΥΓΡΟ R22  (KG)
ΥΓΡΟ R134 (KG)
FREON R-503 (KG) USA
ΥΓΡΟ R507 (404) AZ-50 (Kg) USA Honeywell
ΥΓΡΟ R404a (KG)
ΥΓΡΟ 407C (KG)
ΥΓΡΟ R409a (KG) USA
ΥΓΡΟ (R410a) (Kg)
ΥΓΡΟ R-413Α (KG)

Κωδικός

ØõêôéêÜ õãñÜ óå öéÜëåò ìßáò ÷ñÞóåùò

13.05.009
13.05.005
13.05.032
13.05.034
13.05.031
13.05.019
13.05.022
13.05.015
13.05.036
13.05.080

ΥΓΡΟ ΦΙΑΛΗ R23 ( 9,1kg ) 
ΥΓΡΟ ΦΙΑΛΗ ΜΡ39 (12,2kg) 
ΥΓΡΟ ΦΙΑΛΗ R134 (13,6kg ) 
ΥΓΡΟ ΦΙΑΛΗ R507 (11,3kg) 
ΥΓΡΟ ΦΙΑΛΗ R404 (10,9kg)     
ΥΓΡΟ ΦΙΑΛΗ R407c (11,3kg) 
ΥΓΡΟ ΦΙΑΛΗ R408a (10,9kg) 
ΥΓΡΟ ΦΙΑΛΗ R409a (13,6kg) 
ΥΓΡΟ ΦΙΑΛΗ R410 (11,3kg) 
ΥΓΡΟ R-600(a) ISOBUTANE (440gr) 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τα πολυεστερικά λάδια είναι υδρόφιλα. Για αποφυγή
παγοφραγµών κλείνετε προσεκτικά τα µπιτόνια µετά τη χρήση και
µην αφήνετε εκτεθειµένους τους συµπιεστές στην ατµόσφαιρα

Προτιµάται µίξη ορυκτελαίου και αλκυλοβενζολίου
κατά 50/50*
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Fresh Force (1 lt)
Fectant (1 lt)
sol D-200 (5 lt)
Sol-Brite (5 lt)
Acti-Brite (4 lt)
Sol-Clean (5 lt)
Acti-Clean (4 lt)
Pura-Clean 
Filter, Fan & Vent (1 lt)

Smelly Jelly citrus (tab)
Smelly Jelly Herbal (tab)
Smelly Jelly Floral (tab)
Smelly Jelly Morning (tab)
Smelly Jelly Mountain (tab)
Kleen-Air (8 oz)
Quik Treat (16 ταµπλέτες)
Stay Clean (6 ταµπλέτες)

12.07.001
12.07.002
12.07.003
12.07.004
12.07.005
12.03.000
12.07.020
12.07.025

Derket (5 lt)
Brag (5 lt)
MKR (1 lt)
Ice Machine cleaner ( 0,5 lt)
Ice Machine Cleaner (4 lt)
Anti-Foam (0,5 lt)

12.01.002
12.01.014
12.99.009
12.02.008
12.02.009
12.02.001

Ånviro coil (5 lt)
Koil-Klenz (5 lt)
Etch-Tec (5 lt)
Odd-Job (5 lt)
Shiny Side (1 lt)
Coil-max  (σκόνη)

12.04.100
12.01.000
12.01.003
12.99.023
12.01.007
12.02.000

RTU Üóðñï
RTU ìðëå
RTU ðñÜóéíï
RTU êßôñéíï

12.04.020
12.04.021
12.04.022
12.04.025

DJC 201
PCE
logo 100
Healthy air

12.99.003
10.12.073
10.12.028
12.03.290
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ΚΩ∆ΙΚΟΣΠΡΟΪΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

×× ÇÇ ÌÌ ÉÉÊÊ ÁÁ

Mε µεγάλη αναλογία ανάµειξης µε νερό

Kαθαριστικά έτοιµα για χρήση µε ενσωµατωµένο ψεκαστήρα

Kαθαριστικά σε spray

Aποµάκρυνση αλάτων

Απόσµηση

12.01.012
12.99.020
12.02.205
12.02.200
12.02.005
12.02.201
12.02.004
12.04.910 
12.04.900
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×× ÇÇ ÌÌ ÉÉÊÊ ÁÁ

Easy care (500 ml)
Easy clean (500 ml)
Easy coat (500 ml)
Easy foam (500 ml)
Grease Gobler (500 ml)
Easy finish (500 ml)
Gloss extra
Mighty Kwik
Philips øõêôéêü
Fridge Air
Auto-air
Blast-a-coil
Easy-find

Cold Right (4 οz)
Tawzon (1 οz)
Tawzon (4 οz)
Spot-It (σαπουνάδα)
Trace 2 (βαφή κόκκινη)
(4 οz)
Quick check (1 τµχ.)
(µιας χρήσης)
Quick shot
(αποµάκρυνση οξέων)
Acid alert kit (1 τµχ.)
Total test 1 (kit)
(και υγρασία)
Super Flush (1 lt)
Super Flush (1gal)
Mantek S (5 lt)
Electra 40 (1 lt)
Citrex plus (400 gr)
Lemon lotion (500 ml)
Hercules (µαντήλια)
Big-Tex (1 lt)
Red streak (1 lt)
Flyer (1 lt)
Passage (1 lt)
Porpoise (1 lt)
Zing (650 ml)
Leak lock (σωληνάριο)
Leak lock gold (µε
τεφλόν) (σωληνάριο)
Táéíßá ôåöëüí
Robinair gel 13490
(32oz)
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ΚΩ∆ΙΚΟΣΠΡΟΪΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Καθαριστικά σε spray
12.04.000
12.04.002
12.04.004
12.04.001
12.04.006
12.04.003
12.05.007
12.06.020
10.12.100
12.05.010
12.05.012
12.05.030
12.04.005

12.03.005
12.03.011
12.03.012
12.02.050
12.03.017

12.99.100

12.99.105

12.02.007
50.24.001

12.02.016
12.02.017
12.03.020
12.03.025
12.06.010
12.06.012 
12.06.015
12.99.029
12.99.011
12.01.020
12.01.022
12.99.050
12.99.052
10.13.028
10.13.025

10.13.060
10.13.038

Ειδικών εφαρµογών
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∆ιατίθεται µια τεράστια ποικιλία από υγρά καθαρισµού για όλες τις εφαρµογές (µε ανάµιξη ή & σε σπρέυ) από τα πιο φθηνά της
αγοράς έως και τα πιο έξυπνα και δραστικά. Επικοινωνήστε µαζί µας για να µας µιλήσετε για την ανάγκη σας και αφήστε µας να σας
προτείνουµε το πιο κατάλληλο και ταυτόχρονα το πιο οικονοµικό για την συγκεκριµένη περίπτωση. Γιατί η σωστή επιλογή χηµικού και
θα σας κάνει την δουλειά ανεβάζοντάς σας στα µάτια των πελατών σας, αλλά και θα σας εξοικονοµήσει χρήµατα γιατί θα σας δώσει
περισσότερο υλικό στα ίδια λεφτά, θα αποφύγετε ζηµιές σε ευαίσθητα υλικά & θα αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις που
προκύπτουν συνήθως από την κακή εντύπωση ότι ένα κόκκινο ή ένα πράσινο είναι τα µόνα που κυκλοφορούν.

Πανίσχυρο καθαριστικό αφρίζον για χρήση και στο
εσωτερικό & στο εξωτερικό τµήµα του κλιµατιστικού.
Βιοδιασπώµενο, µή τοξικό και φοβερά φιλικό προς τα
υλικά κατασκευής επιτίθεται µόνο στην βρωµιά και όχι
στο κλιµατιστικό!!! Η µεγάλη διαλυτότητά του το καθιστά
εκτός απο ποιοτικό και πολύ οικονοµικό.

Απολυµαντικό - καθαριστικό για εξωτερικά SPLIT, πύργους ψύξεως,
κυκλωµάτων νερού FAN COILS. Υποχρεωτικό σήµερα. Καθαρίζει τη
µούχλα, τη µυρωδιά και κάνει απολύµανση στα σηµεία  που έρχονται
σε επαφή µε το νερό. Ανάµιξη 1:10 µε νερό.

Καθαριστικό λαδιών, αποσµητικό, καλύπτει οσµές
καναλιών, ψυγείων, κάδων απορ/των. Κατάλληλο για
καθαρισµό εξατµιστών µε απόσµηση πορτοκάλι. Ανάµιξη
1:8 µε νερό.

To κλασικό πράσινο γιά τα εσωτερικά µε διαλυτότητα 1:4.
Ελληνικής προελεύσεως

To κλασικό πράσινο γιά τα εσωτερικά µε διαλυτότητα 1:4.
Αµερικανικής  προελεύσεως

Ειδικά κατασκευασµένο
καθαριστικό για φίλτρα
κλιµατιστικών και εξαερισµού.
Βιοδιασπώµενο, µη τοξικό,
εύχρηστο, φιλικό προς το
περιβάλλον και αβλαβές για τον
χρήστη.

ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÙÍ

ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÙÍ

Κωδ.:  12.01.012

Καθαριστικό για εναλλάκτες, αφαιρεί εντελώς το λάδι. Καθαριστικό
µαρµάρων χωρίς να προκαλεί  αγριάδα. Κατάλληλο και γιά
εξατµιστές αλλά και γιά συµπυκνωτές. Ανάµιξη 1:25 µε νερό.

Καθαριστικό εναλλακτών, ελαφρύ, δεν πειράζει τα χέρια.
Χρησιµοποιείται και χωρίς ξέπλυµα. Παχύρευστο,
κατάλληλο γιά µέσα & έξω. Ανάµιξη 1:50 µε νερό.

Κωδ.:  12.01.003

Κωδ.: 12.04.100

To κλασικό κόκκινο γιά τα εξωτερικά µε διαλυτότητα 1:4.
Ελληνικής προελεύσεως

ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ SOL BRITE RΚωδ.: 12.02.200

Καθαριστικό για air-condition µε δηµιουργία αφρού. Ανάµιξη
1:25 µε νερό. ∆εν πειράζει το αλουµίνιο και το χαλκό και δεν
έχει όξινη βάση.

ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ SHINY SIDE (1lt)Κωδ.: 12.01.007

Καθαριστικό καµµένων λαδιών, air - condition,
πατωµάτων µε λάδι, θαλάµων, αλουµινίου,
κουζίνας. Ανάµιξη 1:100.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ !!! 

To κλασικό κόκκινο γιά τα εξωτερικά µε διαλυτότητα 1:4.
Αµερικανικής προελεύσεως

ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ACTI BRITE
(ΚΜΡ) VIRGINIA

Κωδ.: 12.02.005

Iσχυρό καθαριστικό µε ελεγχόµενο άφρισµα
αντίστοιχο του κόκκινου απο πλευράς δυνατότητας
καθαρισµού) σε µορφή σκόνης γιά αποφυγή
δυσάρεστων καταστάσεων απο χύσιµο υγρού.
Φιλικό πρός το περιβάλλον, άοσµο, πανεύκολο
στήν χρήση και στον καθαρισµό, µειώνει
δραµατικά το κόστος χρήσης (ανάµιξη περίπου 1
προς 32 µε νερό), µεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς
οξύ και µε εµφανέστατο πλεονέκτηµα
αποθήκευσης.

ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ COIL-ΜΑΧ (ΣΚΟΝΗ)Κωδ.: 12.02.000

Κωδ.: 12.02.201

Κωδ.: 12.02.004

Κωδ.: 12.04.900

Κωδ.:  12.01.000

To κλασικό κίτρινο γιά εσωτερικό πλύσιµο & απολύµανση
µε διαλυτότητα 1:4. Ελληνικής προελεύσεως

ΧΗΜΙΚΟ ODD JOB (5lt)Κωδ.: 12.99.023

Χηµικό Enviro-coil "Green"5lt Advanced Κωδ.:  12.99.020 Χηµικό FECTANT-3 (1 lt)

Χηµικό υγρό SOL CLEAN G

Χηµικό υγρό FRESH FORCE (1lt)

Χηµικό υγρό "SOL"D200
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

Κωδ.: 12.02.205

Χηµικό υγρό ACTI CLEAN
(ΚΜΡ) VIRGINIA

Καθαριστικό φίλτρου SUPCO
(Highside)

Ένα φίλτρο πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίζει τον αέρα πριν αυτός µπει στους αγωγούς
ή στο χώρο του στοιχείου. Οποιαδήποτε βελτίωση στην
αποδοτικότητα του φίλτρου θα µειώσει την ποσότητα βρωµιάς και
µικροβίων που θα φτάσουν στο στοιχείο µε αποτέλεσµα την
δραµατική βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Όταν ψεκάσουµε σε
οποιοδήποτε µη ηλεκτροστατικό φίλτρο, το Pura Clean θα
δηµιουργήσει µια ηλεκτροστατική επιφάνεια βελτιώνοντας τη

δυνατότητα κατακράτησης κατά 300% των: αεροµεταφερόµενων συστατικών
πρόκλησης αλεργίας, βακτηρίων, πίσας, µικροβίων κ.ά. ∆εν µειώνει την ροή του αέρα
διαµέσου του φίλτρου, δεν είναι εύφλεκτο.

Κωδ.: 12.04.910 Pura clean Προστασία ηλεκτροστατικών φίλτρων

Χηµικό υγρό ETCH TEC (5 lt)

Χηµικό υγρό KOIL KLENZ
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ÊáèáñéóôéêÜ Ýôïéìá ðñïò ÷ñÞóç

Ðñïóôáóßá áðü ïóìÝò êáé âáêôçñßäéá, ìïý÷ëá, fungus ê.ëð.

óå åý÷ñçóôç óõóêåõáóßá øåêáóôÞñá 1 lt

Η γκάµα µας των έτοιµων προς χρήση καθαριστικών χηµικών και συναφών υλικών (RTU) παρέχει
όλες τις ικανότητας καθαρισµού των κοινών χηµικών αλλά ήδη αναµεµιγµένα και σε εύχρηστη
συσκευασία ψεκαστήρας 1 lt (πολύ καλής ποιότητας). Πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες
(βρετανικά πρότυπα) BS/EN/040 βς βακτηριδιοκτόνα και BS/EN 1275 ως απολυµαντικά (fungi).

Πρόκειται για ένα προϊόν, αντιβακτηριδιακό spray, που αποµακρύνει τις οσµές από
όλα τα κλιµατιστικά και ταυτόχρονα εξαλείφει την µούχλα και το fungus, αφήνοντας
ένα ευχάριστο άρωµα όλη µέρα. Περιέχει np10, αλκοόλ, άρωµα και quaternary
αµµωνία.
Τα φίλτρα του κλιµατιστικού είναι το ιδανικό µέρος για τα βακτηριδία: υπάρχει υγρασία,
σκόνη και διαφορετικές θερµοκρασίες (εναλλαγή ζεστού-κρύου) που βοηθούν στην
ανάπτυξη των βακτηριδίων. Έχουµε όλοι παρατηρήσει ότι πολλές φορές ανάβοντας το
κλιµατιστικό αναδύεται µια έντονη µυρωδιά που προέρχεται συνήθως από τα βακτηρίδια
που επικάθονται στο φίλτρο. Μετά από λίγο διάστηµα η µυρωδιά φαίνεται να χάνεται αλλά
αυτό το λάθος που λίγο ή πολύ το κάνουµε όλοι µας αιτιάζεται στο ότι συνηθίζουµε στη
µυρωδιά και όχι στο ότι αυτή εξαφανίζεται. Κάποιος που θα µπει από έξω στον χώρο το
καταλαβαίνει.
Το Healthy air  µε ένα απλό ψέκασµα εξουδετερώνει άσχηµες οσµές, σκοτώνει τα
βακτηρίδια, µούχλα και fungus και αφήνει µια ευχάριστη µυρωδιά φρεσκάδας σε
όλο το χώρο. Το µόνο που χρειάζεται είναι να ψεκάσετε στο φίλτρο του
κλιµατιστικού πάνω από τις γρίλιες. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους
κλιµατιστικών, οροφής, δαπέδου, τοίχου, παραθύρου, ηµικεντρικά και κεντρικά και
χρησιµοποιείται σε όλο το εύρος των θερµοκρασιών (ψύξη και θέρµανση).

Kαθαρίζει εσωτερικά στοιχεία όλων των
τύπων. ∆εν χρειάζεται ξέπλυµα.

Aποµακρύνει όλες τις ακαθαρσίες
δηµιουργώντας αφρό µε φοβερές
καθαριστικές ικανότητας (heavy duty) και
απλό ξέπλυµα κατόπιν µε νερό.

Συνδυασµός καθαριστικού εξατµιστών και
απολυµαντικού. Ιδανικό και απαραίτητο όταν
καθαρίζουµε στοιχεία συσκευών σε
ευαίσθητες περιοχές, όπως π.χ.
παρασκευαστήρια τροφίµων κ.ά.

Μια γρήγορη και απλή λύση εύρεσης των
απωλειών ψυκτικών υγρών. Όταν ψεκάζετε σε
υποπτες περιοχές εξαρτηµάτων ή ενώσεων,
κολλά σε όλες τις επιφάνειες και παράγει
φυσαλίδες για πολύ χρόνο κατόπιν. Κατάλληλη
για όλα τα ψυκτικά υγρά και πεπιεσµένο αέρα.

Κωδ.: 12.04.020 Καθαριστικό εξατµιστών 
(RTU evaporator cleaner)

Κωδ.: 12.04.022 Καθαριστικό συµπυκνωτών 
(RTU condenser cleaner)

Κωδ.: 12.04.021 Συνδυασµός καθαριστικού χηµικού
εξατµιστών & απολυµαντικού
(RTU evaporator cleaner & disufectant)

Κωδ.: 12.03.290 Spray αντιβακτηριδιακό healthy air, SUPCO USA

Κωδ.: 12.04.025 Χηµικό εύρεσης απωλειών (µε φυσαλίδα
(RTU Bubble-up leak detedor)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Healthy Air δεν αντικαθιστά την ανάγκη για καθρισµό των φίλτρων περιοδικά
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ÊÁÈÁÑÉÓÔÉÊÁ ÓÅ SPRAY      (χωρίς ανάγκη ξεπλύµατος της επιφάνειας)

Πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τις οδηγίες ΒS/EN1040
& BS/EN1275 ώς καθαριστκό & απολυµαντικό υλικό
κατάλληλο να εξολοθρεύει βακτήρια και µύκητες.
Εφαρµόζεται, πανεύκολα, µε ψεκασµό και µπορείτε
να είστε ήσυχοι όπου το χρησιµοποιείτε ότι η
συσκευή σας πλέον θα είναι καθαρή και ασφαλής.
∆έν προκαλεί παρενέργειες, σκοτώνει τα µικρόβια
της λεγεονέλλας, της σαλµονέλας και της λιστέρια
µεταξύ άλλων και δεν χρειάζεται ξέπλυµα. Το ιδανικό χηµικό γιά
αποτελεσµατικά και γρήγορα service.

Εφαρµόζεται πανεύκολα µε ψεκασµό, καί δηµιουργεί ένα φίλµ αφρού
που περιέχει αντιδιαβρωτικές ουσίες. Χωρίς να περιέχει
οξέα,χαρακτηρίζεται ώς ένα καθαριστικό βαριάς χρήσης που αφαιρεί
πολύ εύκολα την επίµονη βρωµιά. Πολύ ασφαλές γιά χρήση ακόµα
και σε πλαστικά, µειώνει την πίεση λειτουργίας των συσκευών
καθαρίζοντας τους συµπυκνωτές τους και αποµακρύνεται µε ξέπλυµα
µε καθαρό νερό.

Κωδ.: 12.04.001

Κωδ.: 12.04.000 Spray εσωτερικής απολύµανσης
Easy Care Advanced (500ml)

Spray εξωτερικός αφρός
Easy Foam Advanced (500ml)   *

Το καθαριστικό και γιά εσωτερικά αλλά και εξωτερικά
µέρη του κλιµατιστικού (εξατµιστές & συµπυκνωτές)
και όχι µόνο. ∆εν είναι καυστικό και δεν περιέχει οξέα.
Επιτίθεται µόνο στη βρωµιά και όχι στα στοιχεία και
δεν χρειάζεται ξέπλυµα. Με µόνο ένα χηµικό όλα,
αλλά και εφαρµογή πανεύκολα µε ψεκασµό και χωρίς
ξέπλυµα.

Εφαρµόζεται πανεύκολα µε ψεκασµό, καί δηµιουργεί
ένα φίλµ αφρού που περιέχει αντιδιαβρωτικές ουσίες.
Χωρίς να περιέχει οξέα,χαρακτηρίζεται ώς ένα
καθαριστικό βαριάς χρήσης που αφαιρεί πολύ εύκολα
την επίµονη βρωµιά. Πολύ ασφαλές γιά χρήση ακόµα
και σε πλαστικά, µειώνει την πίεση λειτουργίας των
συσκευών καθαρίζοντας τους συµπυκνωτές τους και
αποµακρύνεται µε ξέπλυµα µε καθαρό νερό.

Κωδ.: 12.04.003

Κωδ.: 12.04.002 Spray εξωτερικό/εσωτερικό
EasyClean Advanced (500ml)

Spray καθαρισµού πλαστικών 
Easy Finish Advanced (500ml)

Προστατεύει τα κοντέσερ & τους εξατµιστές, σε
επιβαρυνµένες ατµοσφαιρικές συνθήκες (όξινες,
βιοµηχανικές ή παραθαλάσιες περιοχές) από
σκουριά και διάβρωση ή ακόµα και από όξινη
βροχή. Εφαρµόζεται µε ψεκασµό,πανεύκολα και
προστατεύει τα ευαίσθητα φύλλα αλουµινίου και τις
σωληνώσεις επεκτείνοντας θεαµατικά την
προσδοκώµενη ζωή της συσκευής σας.

Εφαρµόζεται στο πιθανό σηµείο απώλειας, πανεύκολα
µε ψεκασµό, και δηµιουργεί ένα φίλµ αφρού που γιά
περίπου ένα 5 λεπτά ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες,
παραµένει σε κατάσταση να φουσκώσει φυσαλίδα στο
σηµείο της απώλειας υποδεικνύοντάς την. Το µοναδικό
που µπορεί να παραµείνει στην επιφάνεια που το
ψεκάζετε, ακόµα και εντελώς κάθετα, χωρίς να τρέχει
δηµιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις γιά ασφαλείς &
εύκολες έρευνες γιά απώλεια ακόµα και σε συνθήκες πολύ χαµηλής
πίεσης. ∆εν περιέχει αλκοόλ ή διαλυτικές ουσίες και δεν επηρρεάζει τις
επιφάνειες µε τις οποίες έρχεται σε επαφή.

Κωδ.: 12.04.005

Κωδ.: 12.04.004 Spray προστασίας κοντέσερ
EasyCoat  Advanced (500ml)

Σχεδιασµένο γιά εφαρµογές σε πολύ επιβαρυµένες επιφάνειες απο
λάδια, τσίκνες, γράσα κ.α. σε κουζίνες, ψησταριές αλλά και άλλες
εφαρµογές. Με βάση διαλυτικές ουσίες αποτελεί ένα ισχυρότατο
αλλά και πολύ γρήγορο χηµικό καθαριστικό. Εφαρµόζεται µε
ψεκασµό και διαλύει τέτοιου είδους βρωµιές αµέσως µόλις έλθει σε
επαφή µαζί τους. ∆έν χρειάζεται ξέπλυµα, στεγνώνει πολύ εύκολα,
δεν είναι εύφλεκτο και αγώγιµο. Φοβερή λύση, ξανανοιώνει τους
συµπυκνωτές και µειώνει την πίεση λειτουργίας τους.

Κωδ.: 12.04.006 Spray λάδι/γράσο 
GreaseGobler Advanced (500ml)

Spray απωλειών
Easy Find Advanced (500ml)

* ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ «ΞΕΠΛΥΜΑ»
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Κωδ.: 12.05.001 ΣΠΡΕΥ ELECTRA SEAL

Κωδ.: 12.05.007 ΣΠΡΕΥ GLOSS EXTRA 
(γυαλισµα inox) 

Κωδ.: 12.07.001 Ταµπλέτα αρωµατική SmellyJelly Citrus

Κωδ.: 12.07.002 Ταµπλέτα αρωµατική SmellyJelly Herbal

Κωδ.: 12.07.003 Ταµπλέτα αρωµατική SmellyJelly Floral

Κωδ.: 12.07.020 Ταµπλέτα αντι-µύκητες, QwikTreat Advanced (16τ)

Κωδ.: 12.07.004 Ταµπλέτα αρωµατική SmellyJelly Morning

Κωδ.: 12.07.005 Ταµπλέτα αρωµατική SmellyJelly
Mountain

Κωδ.: 12.05.010 ΣΠΡΕΥ FRIDGE AIR ΑΥΤ. (ΜΑΚΡΥ ΣΩΛ.) 

Κωδ.: 12.05.012 SPREY AUTO AIR ΑΥΤ.  (ΜΑΚΡΥ ΣΩΛ) 

Eφαρµόζεται µε ψεκασµό και επικαλύπτει όλα τα ηλεκτρονικά
ή ηλεκτρικά εξαρτήµατα µε ένα λεπτό φίλµ που ουσιαστικά
όχι µόνο καλύπτει αλλά και στεγανοποιεί αυτά.

Γυαλιστικό για ανοξείδωτα σε spray. Γυαλίζει & φρεσκάρει τις
ανοξείδωτες επιφάνειες...

Ειδική αρωµατική ταµπλέτα που εφαρµόζεται µε ειδικά στηρίγµατα στην είσοδο ή την έξοδο του αέρα των κλιµατιστικών
αρωµατίζοντας ανάλογα τον αέρα και κατ' επέκτασιν τον χώρο. Όµορφα διακριτικά αρώµατα κίτρου, λουλουδιών, πρωινού,
βουνού κ.α. ∆ιαρκεί σχεδόν ένα έτος αλλά µπορεί και να τεµαχιστεί, µικραίνοντας ανάλογα και την διάρκεια δράσης της, γιά
να χρησιµοποιηθεί σε περισσότερα απο ένα µηχανήµατα, µειώνοντας και το κόστος µονάδος. Ιδανικό γιά φινίρισµα του serv-
ice αλλά ακόµα και βελτίωση της δυσοσµίας του κλιµατιστικού σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης δεν πληρώνει γιά
απολύµανση της συσκευής του αλλά παραπονιέται γιά δυσοσµία. Ιδανικό γιά χώρους µε µεγάλες συγκεντρώσεις πληθυσµού
όπως καφετέριες, κινηµατογράφοι, καφενεία, γραφεία κ.α.

Ένα βρώµικο, σκοτεινό, υγρό σκαφάκι συµπυκνωµάτων ενός κλιµατιστικού αλλά ακόµα και µιάς αντλίας συµπυκνωµάτων είναι
ο ιδανικός χώρος ανάπτυξης µικροβίων. Αυτό κατ'επέκταση οδηγεί σε µείωση της ποιότητας του αέρα και σε δηµιουργία
δυσοσµίας απο την ανάπτυξη µυκήτων και µικροβίων. Η απάντηση είναι καθαρισµός µε απολυµαντικό χηµικό ή ταµπλέτες
QwikTreat. Toποθετούνται στην σκάφη συµπυκνωµάτων και σιγά-σιγά αποδεσµεύουν ένα χηµικό απολύµανσης µε αποτέλεσµα
την αποµάκρυνση αλλά και την διατήρηση καθαρής της σκάφης για διάστηµα 3 µηνών. Γρήγορο, υγιεινό & πανεύκολο service.
∆ιατίθεται σε συσκευασία 16 τµχ.

Κωδ.: 12.07.025 Ταµπλέτα αντι-µύκητες, StayClean Advanced (6τ)

Αντίστοιχο αποτέλεσµα διατήρησης της καθαρότητος µετά απο καθαρισµό σε σκάφες συµπυκνωµάτων αλλά µε διάρκεια
τουλάχιστον διπλάσια από του Qwiktreat δίνουν οι λωρίδες StayClean. Iκανότητα καθαρισµού γιά 6 µήνες µετά το service,
διατίθενται σε συσκευασία των 6 τµχ.

Κωδ.: 12.03.000 Απορροφητικό οσµών KLEEN-AIR SUPCO (8oz)

Κωδ.: 12.99.130 AB-400CS - Acid buster injection kit / Oυδετεροποίηση των οξέων - Προλαµβάνει το κάψιµο των συµπιεστών

Κωδ.: 12.99.132 ΑΒ-8 Ανταλλακτική κάψουλα µιας χρήσης για συνεργασία µε το AB-400CS

Χρησιµοποιείται πολύ εύκολα και έχει τη δυνατότητα να απορροφά τις δυσάρεστες οσµές απο το περιβάλλον. Απλά ανοίγετε το ειδικό
καπάκι του και το αφήνετε στο χώρο απο όπου θέλετε να αποµακρύνετε τις δυσάρεστες οσµές. ∆εν αρωµατίζει τον χώρο και είναι άοσµο.
Φανταστικό για χρήση σε ψυγεία, θαλάµους και σε οικιακά όπου λόγω βλάβης ή ακαταλληλότητος έχετε αποθηκεύσει προιόντα τα οποία
σάπισαν και έχουν ποτίσει µε την δυσάρεστη οσµή τους τον χώρο. ∆ιάρκεια φιαλιδίου: περίπου 10 - 12 µήνες.

Εξουδετερώνει τη δηµιουργία οξέων στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιµατισµού. Χρησιµοποιείται µε όλα τα γνωστά ψυκτικά
υγρά και ψυκτέλαια (ορυκτέλαιο, πολυεστερικά και αλκυλοβενζόλιο) µε διπλάσια ικανότητα αποτελεσµάτων από τα αντίστοιχα
του ανταγωνισµού. Απόλυτα συµβατό µε κλειστούς και ηµίκλειστους συµπιεστές. Ενώνεται και εισχωρεί απευθείας στα
συστήµατα χάριν στο BIGEZ injector χωρίς την ανάγκη αντλίας λαδιού. Προγεµισµένο, µίας χρήσης κάψουλες,
πανεύκολες στη χρήση. Χρησιµοποιείστε µόνο 2oz (58gr) για κάθε γαλόνι (3,78 lt) ψυκτελαίου και σωθήκατε!!!

Καθαριστικό air-condition, σπιτιών, αυτοκινήτων. Απολυµαντικό,
καταπολεµά µυρωδιά και µικρόβια χωρίς να θέλει ξέπλυµα.

Ίδιο µε το fridge air. Συνοδεύεται µε µακρύ ακροφύσιο & δεν χρειάζεται
ξέπλυµα...Eφαρµόζεται µε ψεκασµό σε εξατµιστές

κλιµατιστικών και καθαρίζει άµµεσα χωρίς να
χρειάζεται ξέπλυµα. Αφήνει µιά διακριτική
µυρωδιά λεµονιού αλλά δεν πρέπει να έρχεται
σε επαφή µε τα πλαστικά ή τις σκάφες
συµπυκνωµάτων γιατί τις αλλοιώνει.

×× ÇÇ ÌÌ ÉÉÊÊ ÁÁ
×çìéêÜ ðñïúüíôá êáèáñéóìïý êáé óõíôÞñçóçò

ÊÁÈÁÑÉÓÔÉÊÁ ÓÅ SPRAY

AÐÏÓÌÇÔÉÊÁ - ÌÕÊÇÔÏÊÔÏÍÁ

ÏÎÕÔÇÔÁÓ ËÁÄÉÙÍ

Κωδ.: 12.05.030 ΣΠΡΕΥ ΚΟΝΤ.BLAST-Α-COIL
BAC20 ΚΜΡ
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×× ÇÇ ÌÌ ÉÉÊÊ ÁÁ
×çìéêÜ ðñïúüíôá êáèáñéóìïý êáé óõíôÞñçóçò

ÊÁÈÁÑÉÓÔÉÊÁ ÁËÁÔÙÍ

ÏÎÕÔÇÔÁÓ ËÁÄÉÙÍ

Καθαριστικό αλάτων για ατµό σίδερα, καφετιέρες,
πλυντήρια, παγοµηχανές, µάρµαρα (πλακάκια -
σκουριά).

Κωδ.: 12.99.009 ΧΗΜΙΚΟ MKR PRIME (1lt)

Kαθαριστικό, ιδανικό γιά αποµάκρυνση αλάτων, από πύργους ψύξεως,
παγοµηχανές, αντιστάσεις κ.ά. Ανάµιξη µε νερό 1:3.

Μειώνει δραµατικά την δηµιουργία αφρού από την χρησιµοποίηση χηµικών κατά
των αλάτων σε υδρόψυκτα συστήµατα, δίνοντας έτσι την δυνατότητα εύκολου
ξεπλύµατος των σωληνώσεων ή των κοντέσερ & πύργων ψύξεως.

Κωδ.: 12.02.008 ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ - ICE MACHINE CLEANER 
ΚΜΡ Η-418 (0,5 lt)

Κωδ.: 12.02.009 ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ- ICE MACHINE CLEANER 
ΚΜΡ Η-419 (4 lt)

Κωδ.: 12.02.001 ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ANTIFOAM ΚΜΡ VIRGINIA

Κωδ.: 12.02.025

Χαρτάκια µέτρησης του επιπέδου pH σε υδρόψυκτες εφαρµογές. Συσκευασία των
100 τµχ.

Κωδ.: 12.99.005 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΗ SPECIAL 0-14 MERCK

Αποτελείται απο ένα φιαλίδιο µισογεµάτο µε διάφανο χηµικό υγρό. Γεµίζετε έως την κορυφή του φιαλιδίου µε ψυκτέλαιο που
παίρνετε απο το κάρτερ του συµπιεστού που ελέγχουµε. Ταπώνετε και ανακινείτε το φιαλίδιο. Ανάλογα µε το χρώµα που θα
πάρει το χηµικό υγρό καταλαβαίνετε εάν υπάρχει οξύτητα στα λάδια ακολουθώντας τις οδηγίες της συσκευασίας.

Κωδ.: 12.02.007

H δηµιουργία οξέως σε ψυκτικά και κλιµατιστικά συστήµατα µπορεί να µειώσει δραµατικά την ζωή του συµπιεστού και του
ψυκτικού µέσου. Τα νέου τύπου συνθετικά ψυκτέλαια, που χρησιµοποιούνται µε τα νέου τύπου ψυκτικά υγρά, όταν
εκτεθούν σε περιβάλλον υγρασίας µπορεί να προκαλέσουν πολύ σοβαρά προβλήµατα. Επιπλέον εφ'όσον υπάρξει
κάψιµο συµπιεστού το ψυκτέλαιο έχει γίνει πολύ όξινο. Εάν τα υπολείµατα του λαδιού δεν αναγνωριστούν ώς όξινα και
δεν αφαιρεθούν απο το κύκλωµα θα προκαλέσουν κάψιµο και του νέου συµπιεστού. Τώρα ελένξτε γιά οξέα µε το
επαναστατικό QwikCheck. Είναι ακαριαίο, ακριβές στην πρόβλεψη και οικονοµικό. ∆εν χρειάζεται να παίρνετε δείγµατα
απο τα λάδια γιά να τα ελένξετε και να δηµιουργείτε ακαθαρσίες. Απλά πιέστε το στην υποδοχή επίσκεψης της µονάδος (βαλβιδάκι
πλήρωσης) και ακαριαία αλλάζοντας τον χρωµατισµό του ενσωµατωµένου χαρτιού σας υποδεικνύει την ύπαρξη οξέως.

Κωδ.: 12.99.100

Η ανάγκη γιά αφαίρεση του οξέως απο τα ψυκτικά & κλιµατιστικά συστήµατα οδηγεί σε πολύωρες, δαπανηρές και
ακάθαρτες αλλαγές λαδιών που συνήθως πρέπει και να γίνονται στο σηµείο που βρίσκεται ο συµπιεστής ,µακριά
απο το συνεργείο σας και τις ευκολίες που σας παρέχει η QwikShot. O πατενταρισµένος µοναδικός σχεδιασµός
του αναγκάζει το οξύ να προωθηθεί και να σταµατήσει στο φίλτρο απ' όπου και το οξύ αλλά και το χηµικό θα
αποµακρυνθούν µε την αλλαγή του χωρίς να αφήσουν υπολείµατα. Κατάλληλο γιά µικρά και µεγάλα
συστήµατα (1 µπουκαλάκι διαχερίζεται συστήµατα ψυκτικής ισχύος έως και 3 ton. Πολλαπλασιάζοντας τα
µπουκαλάκια που βάζετε στο σύστηµα πολολαπλασιάζετε και τους ψυκτικούς τόνους που διαχειρίζεστε.
Εισαγάγετε το QwikShot είτε µε σύριγγα, είτε µε ειδικές συσκευές injector απο την εταιρεία "ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ".

Κωδ.: 50.24.000 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΑ∆ΙΩΝ ΤΤ1-001 (SET 5 τµχ.)

Αποτελείται απο µία σύριγγα στην οποία εφαρµόζουµε µιάς χρήσεως γυάλινη αµπούλα µε
διαβαθµίσεις. Εφαρµόζουµε την σύριγγα στην υποδοχή επίσκεψης της µονάδος µας (βαλβιδάκι).
Βιδώνουµε έως ότου η αρσενική υποδοχή της σύριγγας πιέσει και κατεβάσει την βελόνα shraeder.
To ψυκτικό ανάµικτο µε ψυκτέλαιο έρχεται σε επαφή µε την γυάλινη αµπούλα και αντιδρώντας µε τις
διαβαθµίσεις αλλάζει το χρώµα τους καταλαβαίνοντας εάν υπάρχει οξύτητα ή υγρασία στα λάδια
ακολουθώντας τις οδηγίες της συσκευασίας.

Κωδ.: 50.24.001 ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΑ∆ΙΩΝ TOTAL TEST 1-001

Ιδανικό για καθαρισµό αλάτων, λεβήτων,
πύργων ψύξεως καθώς και σε υδρόψυκτα
συστήµατα & παγοµηχανές. Ανάµιξη µε
νερό 1:6.

Κωδ.: 12.01.002 ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ DERKET (5lt)

Ίδιο µε το DERKET αλλά πιό ήπιο µε τα µέταλλα και ιδανικό
γιά πύργους γαλβανιζέ. Ανάµιξη µε νερό 1:6.

Κωδ.: 12.01.014 ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ
BRAG 

Σέτ ανταλλακτικών γυάλινων αµπουλών των 5τµχ. για το όργανο ανάλυσης λαδιών. Τotal Test 1-001

Εξελιγµένο για να αντικαταστήσει το R11 σαν καθαριστικό το EndoFlush είναι οικολογικό και η χαµηλή
πυκνότητά του επιτρέπει την εύκολη κυκλοφορία του µέσα στο σύστηµα µε µια αντλία και
αποµάκρυνσής του µε άζζωο... ∆ιαλύει επικαθήσεις, λάδια, λάσπη, γλίτσα και τα προωθεί έξω από τις
σωληνώσεις, αφήνοντάς τες πεντακάθαρες. Ιδανική λύση για Retrofit κ.ά.

Κωδ.: 12.99.105 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΞΕΩΝ ΛΑ∆ΙΩΝ QWIKSHOT ADVANCED 

TEST ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΛΑ∆ΙΟΥ QWIKCHECK ADVANCED

ΛΑ∆ΙΟΥ ACID ALERT ΚΙΤ «TEST» ALCO

EΝDO-FLUSH
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Κωδ.: 12.06.010 ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
CITREX PLUS (400 gr)

Κωδ.: 12.06.020 ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
MIGHTY KWIK 

Κωδ.: 12.06.012 ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
LEMON LOTION (500 ml)

Κωδ.: 12.06.015 ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
HERCULES (δoχειo)

Αποµακρύνει τις επίµονες βρωµιές από τα χέρια, εµποδίζει
την εµφάνιση δερµατίτιδας από τη σκληρή βρωµιά. Έχει
αντισηπτικές ιδιότητες.

Πανεύκολο καθάρισµα των χεριών απο οποιαδήποτε βρωµιά
από ένα πολύ φιλικό πρός τα χέρια καθαριστικό σε spray.

ΧΗΜΙΚO SUPERFLUSH ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (4lt)

Χηµικό πού αντικαθιστά το απαγορευµένο πλέον R11 και βοηθά στην αποµάκρυνση και καθαρισµό των εσωτερικών
κυκλωµάτων των ψυκτικών & κλιµατιστικών εγκαταστάσεων απο υγρασία, οξέα, επικαθήσεις στα τοιχώµατα των
σωληνώσεων, υπολείµατα άνθρακος, οργανικά αλλά και οξέα απο ορυκτέλαια, λάσπη, γράσσο κ.ά .Είναι βιοδιασπώµενο,
εύκολο στην χρήση, δεν περιέχει βάσεις διαλύτου, φιλικό πρός το περιβάλλον, µη εύλεκτο, συµβατό µε όλα τα ψυκτικά υγρά
& ψυκτέλαια και καθαρίζει απο την πρώτη εφαρµογή. Συστήνεται να χρησιµοποιείτε πρίν το retrofit (µετατροπή δηλαδή απο
τα παλαιά στα νέα ψυκτικά υγρά µιάς µονάδος) αλλά και µετά από κάψιµο συµπιεστού γιατί έχει την µοναδική δυνατότητα
να µηδενίζει την πυκνότητα των λαδιών και να τους επιτρέπει να οδηγηθούν έξω απο τις σωληνώσεις µε το πρεσάρισµα.

ΧΗΜΙΚO SUPERFLUSH ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (1lt)

Κωδ.: 12.03.025 ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ELECTRA 40 (1lt)

Καθαριστικό ηλεκτρικών από κόλλα, αυτοκόλλητα, µελάνι. Ειδικό για καθαρισµό σωλήνων εσωτερικά
(ψύξη - κλιµατισµό) µε γρήγορη εξάτµιση.

Καθαριστικό εσωτερικών κυκλωµάτων από FREON - λάδια. Μπορεί να αντικαταστήσει το R11.

Κωδ.: 12.03.020 ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ S (5lt)

Καθαρίζει, ενυδατώνει, περιποιείται καιπροστατεύει τα χέρια.
Ιδανική για συνεργεία.

Καθαρίζει από λίπη, λάδια, πίσσα, σιλικόνες κ.ά. Επίσης αφαιρεί τις
βρωµές από ρούχα, υφάσµατα και άλλες επιφάνειες.

×× ÇÇ ÌÌ ÉÉÊÊ ÁÁ
×çìéêÜ ðñïúüíôá êáèáñéóìïý êáé óõíôÞñçóçò

ÊÁÈÁÑÉÓÔÉÊÁ ×ÅÑÉÙÍ

ÊÁÈÁÑÉÓÔÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ ÊÕÊËÙÌÁÔÙÍ

Κωδ.: 12.03.005 ΞΥΛΟΠΝΕΥΜΑ «GOLD RIGHT» SUPCO (4oz tawzon)

Κωδ.: 12.03.011 ΤΑΟΥΖΕΝ ΜΙΚΡΟ USA (1oz)  

Κωδ.: 12.03.012 ΤΑΟΥΖΕΝ ΜΕΓΑΛΟ  USA (4oz)
Η καλύτερη λύση για διάσπαση παγοφραγµών άµεσα.
Αποµακρύνει υγρασίες καθώς κολλά χηµικά πάνω τους.

Βοηθά στη σωστή επιστροφή των λαδιών σε
συστήµατα χαµηλών θερµοκρασιών.

Συµβατό µε όλα τα ψυκτικά υγρά και ψυκτέλαια.

Προλαµβάνει τη δηµιουργία οξέων.
∆εν περιέχει µεθανόλη.
Οικολογικό, ασφαλές, βιοδιασπώµενο.

Απλώς προσθέτετε 1/8 oz (3,75 ml) για κάθε λίµπα
ψυκτικό υγρό µε τον ειδικό ijector.

ÄÉÁÓÐÁÓÇ ÐÁÃÏÖÑÁÃÌÙÍ

Κωδ.: 12.02.050

Κωδ.: 12.03.017 ∆ιεισδύει στο σύστηµα και κυκλοφορεί µαζί µε το
ψυκτικό υγρό, χρωµατίζοντας κόκκινο το σηµείο απ' όπου θα διαφύγει από το σύστηµα. Κατάλληλο γιά όλα τα ψυκτικά

υγρά, παλιά & νέα. Υπό προϋποθέσεις αντανακλά και στην δέσµη των ανιχνευτών µε υπεριώδη ακτινοβολία.

Κωδ.: 10.13.028 Ειδική πάστα για σπειρώµατα που αντικαθιστά
το τεφλόν. Εφαρµόζεται πανεύκολα, στεγανοποιεί απόλυτα και δεν στερεοποιείται ποτέ. Πανεύκολο ξεβίδωµα όταν χρειαστεί.
Το απόλυτο αµερικάνικο στεγανωτικό...

ÃÉÁ ÁÐÙËÅÉÅÓ

Κωδ.: 12.02.017
Κωδ.: 12.02.016

Εφαρµόζεται στο πιθανό σηµείο απώλειας µε το ειδικό
πινέλο που είναι ενσωµατωµένο στο καπάκι, δηµιουργεί ένα αδιόρατο φίλµ που για περίπου ένα λεπτό ανάλογα µε τις καιρικές

συνθήκες, παραµένει σε κατάσταση να φουσκώσει φυσαλίδα στο σηµείο της απώλειας υποδεικνύοντάς την.

ΣΑΠΟΥΝΑ∆Α ΑΠΩΛΕΙΩΝ SPOT-ΙΤ SUPCO

ΧΗΜΙΚΟ TRACE2 ΜΕΓΑΛΟ USA (4oz)

ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ Leak-lock Αµερικής

Ίδια χαρακτηριστικά µε το µπλε αλλά πολλαπλάσια δυνατότητα στεγανοποίησης που της δίνει το telfon
που υπάρχει στη σύνθεσή του.

ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ Leak-lock Gold Αµερικής µε τεφλόνΚωδ.: 10.13.025
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ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÅÙÍ

Αποφρακτικό ζεστού νερού για οχετούς, σιφόνια, λιποπαγίδες.Κωδ.: 12.99.011 ΧΗΜΙΚΟ RED STREAK (1lt)
Αποφρακτικό µε ζεστό ή κρύο νερό, χωρίς µυρωδιά. ∆εν πειράζει
πλαστικά - νίκελ.

Κωδ.: 12.01.020 ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ FLYER (1lt)

ØõêôÝëáéá
ØõêôÝëáéá ðïéüôçôïò áìåñéêáíéêÞò ðñïåëåýóåùò óå äï÷åßá ôùí 1lt, 4lt, 20lt ê.ëð.

11.02.000
11.02.010
11.02.003
11.02.004
11.02.011
11.02.005

ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ SUNISO 3GS L316 (1 lt)
ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ SUNICO 3GS (20 lt) USA
ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ SUNICO 3GS L318 (4 lt) 
ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ SUNICO 4GS L319 (4 lt) 
ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ SUNICO 4GS (20 lt) USA
ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ SUNICO 5GS L320 (4 lt) κατάλληλο για  αµµωνία για θερµοκρασίες εξάτµισης πάνω από -20 0 C

Συντηρητικό αποχετεύσεων µε ένζυµα, διασπαστικό για λίπη
και αποσµητικό αποχετεύσεων.

Κωδ.: 12.01.022 ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ PASSAGE ΙΙ (1lt)

ÃÅÍÉÊÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ

Καθαριστικό λαδιών και τσιγάρου αλλά και πλαστικών περιβληµάτων κλιµατιστικών. Σε συνδυασµό µε GLOSS EXTRA
γυαλίζει τα ανοξείδωτα. Ανάµιξη 1:5  µε νερό.

Κωδ.: 12.99.029 ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ BIG ΤΕΧ (1lt)

Καθαριστικό αντιοξειδωτικό επιφανειών αυτοκινήτων, ψυγείων, τζαµιών, θαλάµων. Χωρίς τρίψιµο και σκούπισµα, χωρίς να
αφήνει λεκέδες .

Κωδ.: 12.99.050 ΧΗΜΙΚΟ PORPOISE (1lt) 

Καµένα λάδια σε κουζίνα. Είναι παχύρρευστο και χρησιµοποιείται  µόνο σε ζεστή επιφάνεια .

Κωδ.: 12.99.052 ΧΗΜΙΚΟ ZING (650ml) 

Καθαριστικό ηλεκτρικών - ηλεκτρολογικών πινάκων - κινητήρων (πλακέτες, µοτέρ) στεγνώνει γρήγορα.

Κωδ.: 12.99.003 ΧΗΜΙΚΟ DJC 201

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

11.02.019
11.02.020
11.02.022
11.02.023
11.02.030
11.02.031
11.02.032

ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ LE32H1 R134(a) ΨYΓ. 1lt VIRGINI
ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ LE68H1 R134(a) AYT. 1lt VIRGINI
ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ LE32S1 R134/R404  4lt VIRGINI
ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ LE68H1 R134(a) AYT. 4lt VIRGINI
ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ ΚΜΡ (ΜΡ..s) ΑΒ150  ΜΙΓΜΑΤΑ, 4lt
ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ ΚΜΡ (ΜΡ..s) ΑΒ200Α ΜΙΓΜΑΤΑ, 4lt
ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ ΚΜΡ (ΜΡ..s) ΑΒ300  ΜΙΓΜΑΤΑ, 4lt

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ

11.03.030
11.03.031

ΛΑ∆Ι ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ 1lt (1/4 gal) PROVAC USA
ΛΑ∆Ι ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ 4lt (1 gal) PROVAC USA

ΛΑ∆ΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ

Κωδικός

πολυεστερικό λάδι κατάλληλο για ψυκτικά
υγρά R134a, R404A

κατάλληλο για ψυκτικά υγρά R11, R12,R22, R502, R13,
R113, R114, αµµωνία, προπάνιο, για όλες τις
θερµοκρασίες εξάτµισης
κατάλληλο για ψυκτικά υγρά R11, R12, R13, αµµωνία,
προπάνιο, για όλες τις θερµοκρασίες εξάτµισης

αλκυλοβενζόλιο, κατάλληλο για όλα 
τα µίγµατα όπως: MP39, HP 80 κ.λπ.

}

}

}

}

50.24.006 RA14388  Αντλία λαδιού ποιότητας

Υψηλής ποιότητος ραφιναρισµένο ορυκτέλαιο, ειδικά για όλες τις
αντλίες κενού που χρησιµοποιούνται στις ψυκτικές εγκαταστάσεις

Σχεδιασµένη για πρόσθεση ψυκτελαίου σε συστήµατα υπό πίεση. Επιτρέπει
την πλήρωση απ' ευθείας από το δοχείο και µπορεί να τροµπάρει λάδι περίπου 90ml την διαδροµή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τα πολυεστερικά λάδια είναι υδρόφιλα. Για αποφυγή παγοφραγµών κλείνετε προσεκτικά τα µπιτόνια
µετά τη χρήση και µην αφήνετε εκτεθειµένους τους συµπιεστές στην ατµόσφαιρα
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Küëëåò ãéá óôåãáíïðïßçóç áðùëåéþí

PRO - POXY 20 ΚΟΛΛΑ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ  
Στόκος δύο συστατικών, που όταν ενωθούν σε ενιαίο µείγµα µετά από 20 λεπτά, κολλάει, επισκευάζει και
στεγανοποιεί µοναδικά, σχεδόν τα πάντα ακόµη και κάτω από νερό. ΚΑΝΕΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΣΑΝ
''ΑΤΣΑΛΙ''. Αντοχή σε θερµοκρασία 150° C. Αντοχή σε πίεση 1270 bar. Εφελκυσµό 420 bar.

PRO-POXY 20 Κωδ.: 29.03.011

ΜΑΛΑΚΗ ΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Συγκολλά µε χαµηλή θερµοκρασία χαλκό - αλουµίνιο, αλουµίνιο - αλουµίνιο, σε ψυκτικά, κλιµατιστικά, φύλλα

µετάλλων, κατασκευές και επισκευές οργάνων, σε  κράµατα ψευδαργύρου και ενώσεις ανόµοιων µετάλλων.
Επίσης εφαρµόζεται και σε ανοξείδωτο αλουµίνιο. Αντοχή σε εφελκυσµό 22.000 psi (1500 kg / cm²).

ÌáëáêÞ êüëëçóç áëïõìéíßïõ Κωδ.: 29.03.005

HEAT SEAL - STΙK  ΚΟΛΛΑ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ 
Έτοιµη για χρήση µετά από 90 δευτερόλεπτα (1,5 λεπτά). Αντέχει πιέσεις έως και 450 psi και θερµοκρασίες

έως και 300° C . Συνεργάζεται µε όλα τα κράµατα αλουµινίου, χαλκού  και µε τα περισσότερα µέταλλα.
Εξοικονοµεί χρόνο και χρήµα. Η γνωστή  ''κιµωλία'' κυκλοφορεί και λύνει τα προβλήµατα του ψυκτικού για
περισσότερο από 30 χρόνια στην αγορά. Φοβερά αξιόπιστη.

HEAT SEAL-STICK Κωδ.: 29.03.009

Μεγάλη ποικιλία, υψηλή αξιοπιστία, λογικές τιµές και προϊόντα δοκιµασµένα στο χρόνο, από την εταιρεία
µας και στις επισκευές απωλειών.

Ψυχρή εποξική κόλλα 2 συστατικών για όλα τα µέταλλα. Στεγνώνει εντελώς και είναι έτοιµη για χρήση εντός
24 ωρών. Αξιοπιστία και ασφαλές αποτέλεσµα σε όλες τις περιπτωσεις.

Küëëá DEV CON Κωδ.: 29.03.012

ΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - LOW TEMP  
1,6 mm πάχος, σπιράλ µε ενσωµατωµένο βόρακα. Λιώνει σε πάρα πολύ χαµηλή θερµοκρασία µε αποτέλεσµα
να µην κινδυνεύει το αντικείµενο που κολλάµε από λιώσιµο. Κολλάει άµεσα δυνατά και σίγουρα. Για τα
περισσότερα κράµατα αλουµινίου.

Êüëëçóç áëïõìéíßïõ Κωδ.: 29.01.006

ΚΟΛΛΗΣΗ ΑΣΗΜΙ -  LOW TEMP  
1,6 mm πάχος, σπιράλ µε ενσωµατωµένο βόρακα. Λιώνει σε πάρα πολύ χαµηλή θερµοκρασία µε αποτέλεσµα
να µην κινδυνεύει το αντικείµενο που κολλάµε από λιώσιµο. Κολλάει άµεσα δυνατά και σίγουρα. Για όλες τις
εφαρµογές χαλκού, διαφορετικών µετάλλων, σιδήρου κ.ά.

Σε συνδυασµό µε την LOW TEMP - αλουµινίου µπορεί να κολλήσει απόλυτα χαλκό µε αλουµίνιο.

Êüëëçóç áóÞìé Κωδ.: 29.01.005
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ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ 95/5 (χωρίς µόλυβδο) 200gr / 2,37 mm 
Απόλυτα ασφαλής για σωληνώσεις χαλκοσωλήνων σε υδραυλικά - ψύξη - θέρµανση -
βιοµηχανία ηλεκτρονικά. Από καθαρό Κασσίτερο 95% και Αντιµόνιο 5%.

Êüëëçóç ÷áëêïóùëÞíùí Κωδ.: 29.01.008

Αντοχή σε διάτµηση 6.200 psi
( 443 bar )  Θερµοκρ. Τήξης

234 - 240° C

ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΕ (Φώσφορος 7,5% - Υπόλοιπο χαλκός ) 
Συγκολλά οικονοµικά χαλκό - χαλκό χωρίς flux. Σε κράµατα χαλκού, ορείχαλκο και µπρούτζο απαιτείται
Brazing flux. Σκληραίνει στους 710° C. Σηµείο Ροής 732° C ASTM A260. Για υδραυλικά, ψυκτικά, κλιµατισµό, ηλεκτρικούς
αγωγούς. Σε συγκολλήσεις σωλήνων, εφαρµόζεται όταν τα εξαρτήµατα είναι σφικτά µε χάρη µέχρι 0,04 mm.

×áëêïêüëëçóç ðëáêÝ Κωδ.: 29.01.001
Θερµ. τήξης 793° C 

Για εξαιρετικά ισχυρές συγκολλήσεις και όπου απαιτείται πολύ λεπτή ροή. 
Συγκολλά νικελιούχα, ανθρακούχα και άλλα κράµατα χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, σιδηρούχα και µη
κράµατα. Ιδανική για ανοµοιογενή µέταλλα, µε χρήση brazing flux. Μη τοξική, καλή ολκιµότητα. Κατάλληλη για
µέταλλα ευαίσθητα στην υψηλή θερµοκρασία. Αντοχή σε εφελκυσµό 69.000 psi (54 kgr / mm²). Σκληραίνει στους
662° C ASME SFA5,8. Εφαρµόζεται όταν τα εξαρτήµατα είναι σφικτά έως λίγο χαλαρά µε χάρη µέχρι 0,08 mm.

Êüëëçóç áóÞìé 20% Κωδ.: 29.01.002
Κωδ.: 29.01.016

∆ιατίθεται και µε
ενσωµατωµένο βόρακα

Συγκολλά αλουµίνιο µε αλουµίνιο κάθε τύπου, όπως σωλήνες λεπτού πάχους, ελάσµατα,
αλουµινένιους σκελετούς οχηµάτων και άλλες κατασκευές αλουµινίου. Αντοχή σε εφελκυσµό
2500 kg/cm². Θερµοκρασία λειτουργίας 575° C.

ÓêëçñÞ êüëëçóç áëïõìéíßïõ Κωδ.: 29.01.015

Κωδ.: 29.02.000
Βόρακας σκληρής

κόλλησης αλουµινίου

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΛΑΚΩΝ ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΕΩΝ JEL - FLUX  4 oz
Κορυφαίας ποιότητας αποξειδωτικό καθαριστικό για όλες τις µαλακές κολλήσεις σε χαλκό, ορείχαλκο, ψευδάργυρο . Μη
τοξικό, χωρίς µόλυβδο, δε χύνεται.  Εξασφαλίζει γρήγορες και ασφαλείς συγκολλήσεις.

Êáèáñéóôéêü ìáëáêþí ÷áëêïêïëëÞóåùí Κωδ.: 29.02.009

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΛΗΡΩΝ ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΕΩΝ BRAZING FLUX 8 oz
Καθαριστικό σε πάστα ειδικό για σκληρές χαλκό κολλήσεις και ασηµοκολλήσεις σε χαλκό, ορείχαλκο, ασήµι και σιδηρούχα
ή µη µέταλλα. Ποιοτικά ανώτερο και αποτελεσµατικότερο από το βόρακα.

Êáèáñéóôéêü óêëçñþí áóçìïêïëëÞóåùí Κωδ.: 29.02.015

Καθαριστικό σε  σκονη  ειδικό για σκληρές χαλκό κολλήσεις και ασηµοκολλήσεις σε χαλκό, ορείχαλκο, ασήµι και
σιδηρούχα ή µη µέταλλα. Κυκλοφορεί ευρύτατα την τελευταία 15ετία και θεωρείται το πιο γνωστό καθαριστικό σε σκόνη.

Âüñáêáò Harris Κωδ.: 29.02.007

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΙΒΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
Ταινία υφασµάτινη, εµποτισµένη µε ειδική ρητίνη, για εύκολο τρίψιµο χαλκοσωλήνων και
άλλων επιφανειών. Μεγάλη αντοχή. Εύχρηστη. Πλένεται και επαναχρησιµοποιείται.
Σε καρτελάκι µε 4 τεµάχια ταινίες τριβής. ∆ιαστάσεων 3,8x15cm.

Ôáéíßá ôñéâÞò Κωδ.: 29.01.850

ΗΑΝDEE PADS Σφουγγαράκι τριβής (Ατσαλόµαλλο)
Ιδανικό για τρίψιµο και καθαρισµό χαλκοσωλήνων, πριν τη συγκόλληση καθώς και άλλων επιφανειών.
Έχει µεγάλη αντοχή. Πλένεται, επαναχρησιµοποιείται.

ÓöïõããáñÜêé ôñéâÞò Κωδ.: 29.01.851

Τρίβει χαλκοσωλήνες Φ15, Φ18, Φ22, εσωτερικά-εξωτερικά και προετοιµάζει την
επιφάνεια για καλύτερη συγκόλληση.

Κωδ.: 29.01.852Âïýñôóá ôñéâÞò ÷áëêïóùëÞíùí
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Εύκαµπτοι αεραγωγοί υψηλής ποιότητας µονωµένοι & αµόνωτοι 
Υψηλής ποιότητος αεραγωγοί µονωµένοι & αµόνωτοι, αλουµινίου & πολυεστερικοί, από
4", Φ10  έως 24", Φ60
Για θερµοκρασίες από -30 έως +140 0 C, σύµφωνα µε τα U.S.standard UL181. Από τριπλά
φύλλα αλουµινίου/πολυεστέρα καλυµµένα µε φλογοεπιβραδυντική στρώση &
ενθυλακωµένο χαλύβδινο ελικοειδές σύρµα. Ελάχιστη εσωτερική ακτίνα καµπυλότητος
ίση µε την διάµετρο του αγωγού. Κατάλληλοι για συστήµατα εξαερισµού και
κλιµατισµού.

Oι µονωµένοι αεραγωγοί εχουν µανδύα από πολλαπλές στρώσεις αλουµινίου, ενισχυµένο και σε 4 στρώσεις µε
φλογοεπιβραδυντική επεξεργασία. Θερµοµονωµένα µε κόκκινο υαλοβάµβακα, πάχους 25mm & πυκνότητας
18kg/κυβ.µέτρο. Οι ηχοαπορροφητικοί αλουµινίου εχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά όπως οι προαναφερθείσες ενώ
επιπλέον φέρουν στην επιφάνειά τους µικροοπές & φύλλο αλουµινίου πλήρως αεροστεγές. Επίσης ανάµεσα στον
πυρήνα & τον υαλοβάµβακα υπάρχει λεπτό πολυεστερικό διαχωριστικό για αποφυγή διείσδυσης ινών.

Αντικραδασµικός σύνδεσµος αεραγωγών

Εύκαµπτος σύνδεσµος για ελαστική σύνδεση αεραγωγών κυκλικής ή ορθογωνικής διατοµής µε το κιβώτιο του
εξαεριστήρα & το σύστηµα των αεραγωγών. Πλαϊνά από χαλυβδοέλασµα 45mm µε ενδιάµεση ταινία από ύφασµα
βινυλίου 60mm. Για θερµοκρασίες από -30C έως +85C. ∆ιατίθεται µε το µέτρο.

10.51.010 Εύκαµπτη συνένωση, µεταλλική µε ενδιάµεσο αντικραδασµικό λάστιχο.

Μεταλλικοί σφιγκτήρες αεραγωγών

Μεταλλική ταινία γαλβανιζέ και συνδετήρες (κλίπς) συγκράτησης.

10.15.115  ΚΟΛΛΑΡΟ inox σε κασετίνα ταινίας των 30m
10.15.120  Συνδετήρες inox σε κουτί των 50 τµχ.

10.15.130  Μεµονωµένα µεταλλικά κολάρα διαµέτρου 110mm Veryglex
10.15.131  Μεµονωµένα µεταλλικά κολάρα διαµέτρου 215mm Veryglex
10.15.132  Μεµονωµένα µεταλλικά κολάρα διαµέτρου 325mm Veryglex

Αµόνωτοι Μονωµένοι
∆ιάσταση ∆ιάµετρος αλουµινίου πολυεστερικοί αλουµινίου αλουµινίου Συσκευασία

Ηχοαπορροφητικοί

4" Φ10,2 10.50.030 10.50.064 10m
5" Φ12,7 10.50.058 10.50.041 10m
6" Φ15,2 10.50.032 10.50.042 10m
7" Φ17,8 10.50.059 10.50.043 10m
8" Φ20,3 10.50.034 10.50.044 10m
9" Φ22,9 10.50.060 10.50.045 10m

10" Φ25,4 10.50.036 10.50.046 10m
12" Φ30,5 10.50.038 10.50.048 10m
14" Φ35,6 10.50.040 10.50.049 10m
16" Φ40,6 10.50.028 10.50.065 10m
18" Φ45,7 10.50.061 10.50.066 10m
20" Φ50,8 10.50.029 10.50.067 10m

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
210 2281026, 210

2280384

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
210 2281026, 210

2280384
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Σφιγκτήρες εύκαµπτων αεραγωγών από PVC

Πλαστικές ταινίες σύσφιξης κατάληλες για σύσφιξη εύκαµπτων αεραγωγών σε διαµέτρους από 
102mm έως 315mm ενώ η διάµετρος µεγαλώνει µε συνδυασµό 2 ή περισσοτέρων τεµαχίων.

10.15.005  ∆εµατικά αεραγωγών νάυλον 315mm x 4.8mm φάρδος 
10.15.100  ∆εµατικά αεραγωγών νάυλον 715mm x 7.8mm φάρδος 
10.15.103  ∆εµατικά αεραγωγών νάυλον 910mm x 9.0mm φάρδος 

Αυτοκόλλητες ταινίες συνδέσεως αλουµινίου 
Ταινία αλουµινίου, αυτοκόλλητη, υψηλής ποιότητας για σύνδεση και µόνωση στα σηµεία ένωσης, στεγάνωσης των
αεραγωγών. Έχουν εξαιρετική δυνατότητα συγκόλλησης σε διάφορες επιφάνειες και η εξωτερική τους πλευρά είναι από
προστατευτικό, ανακυκλώσιµο υλικό. ∆ιατίθεται σε απλή & ενισχυµένη (µε ίνες)

22.01.029  ΤΑΙΝΙΑ αλουµινίου απλή
22.01.030  ΤΑΙΝΙΑ αλουµινίου ενισχυµένη µε ίνες

∆ιάτρητο τσέρκι στήριξης σωλήνων, κιβωτίων

10.18.200  Τσέρκι στήριξης διάτρυτο σε ρολλό των 10m
10.18.220  Ατσαλόκαρφο στήριξης τοίχου ΟΒΟ L-18mm
10.18.221  Ατσαλόκαρφο στήριξης τοίχου ΟΒΟ L-25mm
10.18.230  Ζουµπάς γιά εφαρµογή ατσαλόκαρφων ΟΒΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Ρυθµιστές στροφών - διακόπτες 3 ταχυτήτων - Αισθητήρια ποιότητας αέρα

Κατάλληλοι για πολλές εφαρµογές αξονικών , φυγοκεντρικών αλλά και  ανεµιστήρων 
παραθύρου. Για εφαρµογές έως και 2Hp , 220Volt.

10.07.041  Pοοστάτης ιταλικός, RVM1.5, 1.5 Amp
10.07.042  Pοοστάτης ιταλικός, RVM3, 3 Amp
10.07.040  Pοοστάτης ιταλικός, RVM5, 5 Amp
10.07.043  Pοοστάτης ιταλικός, RVM9, 9 Amp

10.07.015  ∆ιακόπτης  3 ταχυτήτων RAB390, 16Amp. Siemens
10.07.016  ∆ιακόπτης  3 ταχυτήτων + Box, 20Amp. «Rap»

Oι αισθητήρες ποιότητας αέρα είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας,
κατορθώνοντας µε λογικές τιµές να παρέχουν εξελιγµένες µεθόδους ελέγχου της ποιότητας της ατµόσφαιρας σε πλειάδα
εφαρµογών όπως καφετέριες, εστιατόρια, µπάρ, γραφεία, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, δηµόσια κτίρια, επαγγελµατικούς
χώρους και τόσα άλλα. Ανάλογα µε το ποσοστό επιβάρυνσης του χώρου (ρύποι), ξεκινά ή κόβει τον εξαερισµό,
εξοικονοµώντας έτσι χρήµατα αλλά και εξισοροπώντας την ιδανική απόδοση του κλιµατισµού του χώρου που ελέγχει.
Με ηλεκτρονική οθόνη για εύκολο χειρισµό (ρύθµιση επιθυµητού ορίου) αλλά και παρακολούθηση της επιβάρυνσης του
χώρου, καθώς και µε ταυτόχρονη δυνατότητα ελέγχου προοδευτικού damper εισαγωγής νωπού. Επιτρέπει στον
εξαερισµό να λειτουργεί µόνον όταν είναι απαραίτητο και αποσβένει το κόστος του αµέσως.

25.04.750  Aισθητήρας ποιότητος αέρα, 20 Αmp , GAQ , Meitav
25.04.751  Πλακέτα ελέγχου και εφαρµογής καλωδιώσεων για το GAQ

... åîáåñéóìïý

Νέος διακόπτης 3 ταχυτήτων µε

φανταστικό σχεδιασµό & απαράµιλλη

ποιότητα κατασκευής από την

ASPEN Αγγλίας

για συστήµατα απαγωγής &

προσαγωγής

διαθέσιµα 4 µοντέλα σε 3 και 5 Amp

επίτοιχα ή χωνευτά

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ 2005
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Στόµια παντός τύπου

Τεράστια ποικιλία στοµίων κατόπιν παραγγελίας σε σύντοµες παραδόσεις & ασυναγώνιστες τιµές ανάλογα την
περίπτωση. Επίσης ετοιµοπαράδοτα πλαστικά στόµια εισαγωγής αέρα αλλά και απαγωγής γενικής χρήσεως
αµερικανικής προελεύσεως µε ενσωµατωµένο damper & δυνατότητα άµεσης εφαρµογής 3 διαστάσεων εύκαµπτων
αγωγών (Φ15,Φ20.Φ25) σε πολύ συµφέρουσα τιµή

10.52.000  ΣΤΟΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ MV-2εξόδων µε πολαπλές διαστάσεις εφαρµογής εύκαµπτων 
10.52.001  ΣΤΟΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ MV-3εξόδων µε πολαπλές διαστάσεις εφαρµογής εύκαµπτων 
10.52.002  ΣΤΟΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ MV-4εξόδων µε πολαπλές διαστάσεις εφαρµογής εύκαµπτων 
10.52.006  ΣΤΟΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ MV-360 ,στρογγυλό, µε πολαπλές διαστάσεις 

εφαρµογής εύκαµπτων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ υψηλής ποιότητος 

Τα φίλτρα αέρος της εταιρείας µας διατίθενται µε το τετραγωνικό µέτρο, δίνοντας έτσι την δυνατότητα της εύκολης
αντικατάστασης σε οποιαδήποτε εφαρµογή. Αυθεντικό γιαπωνέζικο φίλτρο τύπου σίτας από ανθεκτικό πλαστικό
(πλενόµενο) για όλα τα κλιµατιστικά ή σαν πρόφιλτρο καθώς και αφρώδες φίλτρο αντοχής για µεγαλύτερες απαιτήσεις ή
ειδικές εφαρµογές

32.02.300  ΦΙΛΤΡΟ AIR COND JAPAN  ΣΙΤΑ (πλενόµενο) µε το m² σε µαύρο χρωµατισµό
32.02.300  ΦΙΛΤΡΟ AIR COND JAPAN  ΣΙΤΑ (πλενόµενο) µε το m² 

σε άσπρο χρωµατισµό

32.02.305  ΦΙΛΤΡΟ AIR COND F/1150 αφρώδους ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
µε το m² σε άσπρο/µπλέ συνδυασµό χρωµατισµού

32.02.310  ΦΙΛΤΡΟ AIR COND «σφουγγάρι» µαύρο µε το m² 
σε φύλλο 2mx1m

Kατάλληλο για: οσµές εστιατορίων,
οσµές εργαστηρίων, βιολογικούς
καθαρισµούς. Συσκευασία σε σάκους
25kg.

Κατάλληλα για συγκράτηση σωµατιδίων
από 45%-95%
∆ιαστάσεις (σε cm):
59,2x28,7x53,5
59,2x59,2x53,5

Κλιµατιστικών µονάδων
Μονάδων ενεργού άνθρακα
∆ιαστάσεις (σε cm):
59x29
59x59

... åîáåñéóìïý

ΠΡΟΦΙΛΤΡA

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ

ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ

221
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Τελευταία όλο και περισσότερη έµφαση δίνεται στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα µιάς
και ο χρόνος που περνά ένας µέσος άνθρωπος µέσα είναι περίπου 70-90% της ηµέρας
του. Απειλές όπως η άτυπη πνευµονία (SARS), η λεγεονέλλα, ο ιός Turbocullosis κ.α.
τραβούν την προσοχή στις αεροµεταφερόµενες επιδηµίες καθιστώντας επιτακτικό πλέον
τον έλεγχο τους καθώς επίσης και άλλων επικίνδυνων βιολογικών και χηµικών ρύπων.
Η LIFA προσφέρει πλέον και τα µέσα (όλα τα συστήµατα καθαρισµού, αναρρόφησης και
συντήρησης των συστηµάτων) αλλά και την τεχνολογία εξυγίανσης των χώρων και
διατήρησης µε τα ποιοτικά φίλτρα της, τεχνολογίας 3G.
Πρόκειται γιά προηγµένης συγκράτησης, υψηλής απόδοσης φίλτρων αέρα πού
αφαιρούν και σωµατίδια αλλά και αέριους ρύπους απο τον παρεχόµενο αέρα χωρίς να
παρακάµπτουν τις προδιαγραφές των κτιρίων. Ο φοβερός σχεδιασµός τους
µεταφράζεται σε µοναδικά προνόµια ασφαλείας & οικονοµίας.  

Φίλτρα καθαρισµού αέρα 3G έως και 99,5% καθαρότητα

Μολυσµένος
ατµοσφαιρικός

αέρας

Μολυσµένος
ατµοσφαιρικός

αέρας

Φίλτρο υψηλής
ασφάλειας

LIFA

Φίλτρο 
3G LIFA

Παραγωγή
ρύπων

Παραγωγή
ρύπων

Κτιριακό συγκρότηµα 
χωρίς προστασία

Κτιριακό συγκρότηµα µε φίλτρα 3G
και υψηλής ασφάλειας της LIFA

Φίλτρο 3G LIFA

Το φίλτρο 3G της LIFA είναι

σχεδιασµένο να συντηρεί τον

αέρα σε εσωτερικούς χώρους

υγιεινό, αποτρέποντας τις

αεροµεταφερόµενες

προσµείξεις που υπάρχουν σε

αφθονία σε περιβάλλον πόλης,

όπως ρύπους πάσης φύσεως,

σωµατίδια, οσµές και VOCS να

εισέλθουν στον χώρο µας.

Ικανότητα φιλτραρίσµατος.

>99,5% για σωµατίδια

µεγέθους 0,1 µm.

>95% για αέριες προσµείξεις.

Πολύ χαµηλή αντίσταση ροής

αέρα.

Τυπικός χρόνος ζωής: 12

µήνες.

Φίλτρο υψηλής ασφάλειας
LIFA
Το φίλτρο ασφάλειας της LIFA
είναι σχεδιασµένο για να παρέχει
προστασία ενάντια σε
βιολογικούς, αλλά και χηµικούς
κινδύνους.

Ικανότητα φιλτραρίσµατος.
>99,99% για σωµατίδια
µεγέθους 0,1µm.
Υψηλή απόδοση
φιλτραρίσµατος για αέρια
>99,5%.
Εφοδιασµένο µε τη
δοκιµασµένη και κοινά
αποδεκτή τεχνολογία
υπεριώδους ακτινοβολίας
(nanoelectric uv light).
Φίλτρα ενεργού άνθρακα
τύπου NBC µπορούν να
εφαρµοστούν κατά παραγγελία
για προστασία εναντίον
διαφόρων τύπων αέριων
προσµείξεων

Ασφαλείς λύσεις για καλύτερη ποιότητα
αέρα σε εσωτερικούς χώρους

Ο µοναδικός υπερυψηλής τεχνολογίας

σχεδιασµός των φίλτρων 3G και υψηλής

ασφάλειας της LIFA µεταφράζεται σε

απόλυτη ασφάλεια και οικονοµικά οφέλη.

Υψηλότατη προστασία από

αεροµεταφερόµενες προσµείξεις.

Υπέρτατη ικανότητα φιλτραρίσµατος

∆ραστική µείωση κόστους συντήρησης

Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας

Πανεύκολη εγκατάσταση σε ήδη

υπάρχοντα συστήµατα ψύξης,

εξαερισµού και κλιµατισµού

Πολλαπλές επιλογές εγκατάστασης του

φίλτρου

Επικοινωνήστε µε την εταιρεία ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ για
πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα αγοράς των
παραπάνω συστηµάτων...
Τεχνικές πληροφορίες, συµβουλές και πιστοποιητικά
καταλληλότητας και συµβατότητας διαθέσιµα...
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H πρωτοπόρος αυτή φινλανδική εταιρεία είναι
ότι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η Ευρώπη σε
συσκευές καθαρισµού & συντήρησης
αεραγωγών παντός τύπου σχεδιασµένες &
συµβατές σύµφωνα µε τους πιό αυστηρούς
κανονισµούς της ευρωπαικής ένωσης και
γενικότερα ποιοτικού ελέγχου περιβάλλοντος
εντός κτιρίων.

Απλά στην χρήση >          Αναγνώριση χώρου,
επιλογέας λειτουργιών, εύχρηστο µενού.
Εργονοµική κατασκευή >  Μεγάλη οθόνη όπου
χρειάζεται, στιβαρή κατασκευή & προστασία χρηστών.
Ακριβή & αξιόπιστα >       Εµφανίζουν τις ατέλειες
των εγκαταστάσεων, βοηθούν στη διατήρηση της
υγείας των εµπλεκοµένων στον χώρο, αυξάνουν τη
διάθεση για εργασία και εξοικονοµούν χρήµατα καθώς
µειώνουν το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

To 40% των ρύπων στους
εσωτερικούς χώρους
εισέρχονται µε τον φρέσκο αέρα
που βάζει µέσα τους ο
εξαερισµός. Οι αποστάσεις
µεταξύ των φίλτρων στους
αεραγωγούς αυτούς συνήθως
είναι πολύ µεγάλη και ο
ακάθαρτος αέρας µπορεί εύκολα
να τα διαπεράσει και να
εισχωρήσει στο
σύστηµα.Άσχετα µε τα φίλτρα
του εξαερισµού,κάποιοι
εξειδικευµένοι ρύποι απο το
περιβάλλον θα εισχωρήσουν
στο σύστηµα και θα
επικαθήσουν στις εσωτερικές
επιφάνειες του εξαερισµού. Και
αυτά δεν είναι τα µόνα. Ρύποι
και µικρόβια θα επικαθήσουν
κατά την κατασκευή, µεταφορά,
αποθήκευση και της
εγκατάστασης των εξαρτηµάτων
του συστήµατος εξαερισµού ή
a/c µειώνοντας έτσι απο την
αρχή την ποιότητα του
εισερχόµενου αέρα. Οι αρχικές
προσµίξεις κατα την κατασκευή
των εξαρτηµάτων
περιλαµβάνουν και υπολείµατα
λαδιού στους αεραγωγούς. Όλα
τα εξαρτήµατα που µεταφέρονται
χωρίς ειδική συσκευασία και
αποθηκεύονται χωρίς
προστασία  µπορούν πολύ
εύκολα να µολυνθούν απο τον

εξωτερικό αέρα και το έδαφος.
Κατά την διάρκεια τώρα της
εγκατάστασης, συγκεκριµένα
απόβλητα όπως τσιµέντο,
σκόνη, µεταλλικά ρινίσµατα
εισέρχονται και επικάθονται στις
επιφάνειες. Η βρωµιά που
µαζεύετε στα εξαρτήµατα του
εξαερισµού ή στα τοιχώµατα των
αερααγωγών και σε συνθήκες
εναλαγής θέρµανσης, ψύξης,
ύγρανσης, αφύγρανσης κτλ
λειτουργεί επίσης σαν εστία
παραγωγής µικροβίων (legionel-
la).  Τα διάφορα προβλήµατα
ποιότητας του εσωτερικού αέρα
λοιπόν αναπαράγονται κυρίως
απο έλλειψη κανονισµών και
συντήρησης και λιγότερο απο
κακό προγραµµατισµό. Σχεδόν
οτιδήποτε µπορούν να βρεθούν
σε αγωγούς εξαερισµού &
κλιµατισµού που δεν έχουν
καθαριστεί ποτέ από απόβλητα
του κτιρίου έως περιττώµατα
πουλιών, ποντικιών κτλ. Οι
είσοδοι του αέρα µολύνονται
κυρίως απο οργανικά απόβλητα
που µπορούν πανεύκολα να
γίνουν αποικίες µικροβίων και
µικροοργανισµών που θα
εξαπλωθούν µέσω του
εξαερισµού σε ολόκληρο το
κτίριο.

Περισσότερα από 10 στάνταρ µοντέλα
µηχανηµάτων καθαρισµού & απολύµανσης

Ειδικές συσκευές απορρόφησης αρνητικής πιέσεως,
θηριώδεις σε απόδοση, µικρές σε διάσταση

Ροµπότ καθαρισµού ή επίσκεψης.
Κατευθυνόµενο τροχήλατο µηχάνηµα γιά επίσκεψη & βιντεοσκόπηση των
αγωγών, υποδεικνύοντας την ανάγκη καθαρισµού, προστατεύοντας τις βούρτσες
αλλά και αποδεικνύοντας την δουλειά που έγινε κατόπιν.

Συστήµατα ελέγχου καθαρισµού 
& απολύµανσης αεραγωγών

MM EEÈÈ ÏÏ ÄÄ ÏÏ ÉÉ  &&   ÕÕËË ÉÉÊÊ ÁÁ
ÃÃÉÉÁÁ   ««ÊÊ ÁÁ ÈÈ ÁÁ ÑÑÁÁÁ »»   ÊÊ ÔÔÉÉÑÑ ÉÉÁÁ

Ένα αυτόµατου χειρισµού σύστηµα
ηλεκτρονικής κάµερας και video, µε έναν

ενσωµατωµένο mini τράκτορα, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για οπτικό έλεγχο

ποιότητας καθαρισµού ή ανίχνευση
επικίνδυνων καταστάσεων και µικροβίων

µέσα στους αεραγωγούς ή σε άλλα
δύσκολα να εποπτευθούν σηµεία.

Χρησιµοποιώντας διάφορα αξεσουά
µπορεί επίσης να πραγµατοποιήσει: α)

µέτρηση θερµοκρασίας, β) µέτρηση
ταχύτητας αέρα, γ) µέτρηση σχετικής
υγρασίας, δ) δειγµατοληψία σκόνης ή
βροµιάς, ε) άµεση ένδειξη µετρήσεων

αερίων

Hydramaster
Πανίσχυρη ασύρµατη και υδραυλικά ελεγχόµενη

συσκευή καθαρισµού, µε κατά παραγγελίαν
ενσωµατωµένη κάµερα στην κεφαλή καθαρισµού για

επίβλεψη καθαρισµού σε πραγµατικό χρόνο.
Παρέχεται υποστηριζόµενη από µια τεράστια γκάµα

εξαρτηµάτων και αξεσουάρ.

Ιδανικές για απορρόφηση όλων των τύπων ρύπων, από ασβέστη έως βακτηρίδια

Special Cleaner 20
Ηλεκτρικά ελεγχόµενη συσκευή καθαρισµού µε

υποστήριξη µιας τεράστιας γκάµας εξαρτηµάτων και
αξεσουάρ. Ιδανική για µικρούς αεραγωγούς.

Hepa Clean 4000
Mια συσκευή απορρόφησης χαµηλής πιέσεως

που προσαρµόζεται πανεύκολα στο άνοιγµα
συντήρησης ή στο στόµιο του αεραγωγού. Τα

υπόλοιπα ανοίγµατα κατόπιν καλύπτονται.
Πρώτα καθαρίζονται οι κύριοι αγωγοί του

συστήµατος εξαερισµού χρησιµοποιώντας µια
περιστρεφόµενη βούρτσα. 

Πανίσχυρη ροή αέρα (10-20 m/s) χρειάζεται για
να προωθήσει την αποκολλούµενη βροµιά µέσα

στη σακούλα περισυλλογής µε το ενσωµατωµένο
φίλτρο της συσκευής απορρόφησης χαµηλής

πιέσεως. Στη συνέχεια, ο φιλτραρισµένος αέρας
προωθείται έξω από το κτίριο. Εάν δεν υπάρχει

δυνατότητα απόρριψης του αέρα έξω από το
κτίριο, τότε χρησιµοποιούµε ένα υψηλής

απορροφητικότητας φίλτρο αέρα (ΗΕΡΑ).

Επικοινωνήστε µε την εταιρεία ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ για πληροφορίες
σχετικά µε τα προγράµµατα αγοράς ή ενοικίασης των
παραπάνω συστηµάτων...
Τεχνικές πληροφορίες, συµβουλές και πιστοποιητικά
καταλληλότητας και συµβατότητας διαθέσιµα...
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Προβλήµατα γράσσου/λίπους;

Η λύση είναι ο σχεδιασµός αποµάκρυνσης

γράσσου/λίπους της LΙFA Φινλανδίας

Ιδανικό για όλους τους τύπους
γράσσου/λίπους
Χαµηλό κόστος επένδυσης
Χαµηλό κόστος λειτουργίας

Ούτε διαρροές ή στάλες από τις ενώσεις µετά ή και κατά
τη διάρκεια του καθαρισµού

Συσκευές πολλαπλών χρήσεων που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και σε άλλες εφαρµογές

Συσκευές συνδυασµού βούρτσας και ψεκασµού αέρα/χηµικού
σε µία
LIFA SpecialCleaner 30 Multi
LIFA CombiClean 40
Συσκευή ψεκασµού κόκκων ειδικών
για απορρόφηση λαδιών/γράσσου
Ειδικό λάστιχο 10 µ. µε εξάρτηµα

εφαρµογής σε όλες τις συσκευές της
LIFA air

Μηχανές αναρρόφησης αρνητικής πίεσης µε πολλαπλές
επιλογές φίλτρων
LIFA HepaClean 2500
LIFA HepaClean 4000
Μονάδα φιλτραρίσµατος cyclone /βαρύτητας (δύο τύποι,

πλαστικός σάκος 120lt για αποµάκρυνση γράσσου-λίπους
και άλλης βρωµιάς

Damper (αξεσουάρ για συσκευή HepaClean, προκειµένου
να 

ελεγχθεί η ταχύτητα αέρα
Εύκαµπτος αγωγός αναρρόφησης
5 mx2 τµχ.
Ταύ σύνδεσης ειδικού σχεδιασµού

Νέα µέθοδος ξηρής αποµάκρυνσης...

Φίλτρα

Ύψιστη ικανότητα φιλτραρίσµατος
Μπορεί να φιλτραριστούν επίσης δυσοσµίες
Εξαιτίας της ύπαρξης φίλτρων δεν χρειάζεται να
κατευθυνθεί ο απορροφούµενος αέρας έξω

Φίλτρο
σωµατιδίων

Φίλτρο
σωµατιδίων

& οσµής

Απόλυτο φίλτρο Hepa
Σακόφιλτρο F7

Κουτί προφίλτρου
Προφίλτρου πανί G4

Σχεδιασµός αποµάκρυνσης γράσσου λίπους της LIFA Φινλανδίας

Εξοπλισµός πλευράς προώθησης:

Εξοπλισµός πλευράς αναρρόφησης:
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Μηχανές καθαρισµού αγωγών

6420281012709
Kωδ.: 10.88.008

6420281012938
Kωδ.:
Eπικοινωνήστε µαζί
µας

6420281010064
Kωδ.: 10.88.000

6420281012648
Kωδ.: 10.88.003

6420281012228
Kωδ.: 
Eπικοινωνήστε µαζί
µας

6420281010071
Kωδ.: 
Eπικοινωνήστε µαζί
µας

6420281010149
Kωδ.: 10.88.010

Special Cleaner 2 (o σωλήνας κίνησης δεν συµπεριλαµβάνεται ) Μικρό, αυτόνοµο σέτ ιδανικό γιά
χρήση σε µικρού µεγέθους εφαρµογές και γιά βούρτσες έως και 400 mm των σειρών Μ12. Μεταφέρεται
πανεύκολα ακόµα και µε δίκυκλο και συνήθως χρησιµοποιείται από καθαριστές καπνοδόχων, σε µικρής
διατοµής αγωγών εξαερισµού ή σαν δευτερεύων µηχανή σε µεγάλα σέτ.

SpecialCleaner 20 PE. Μικρό, αυτόνοµο σέτ ιδανικό γιά χρήση σε µικρού µεγέθους εφαρµογές και
γιά βούρτσες έως και 500 mm όλων των σειρών. Μεταφέρεται πανεύκολα, πολύ µικρό σε όγκο και ελαφρύ,
διαθέτει 20m σωλήνα κίνησης και συνήθως χρησιµοποιείται γιά επαγγελµατική χρήση σε αγωγούς παντός
τύπου ή σαν δευτερεύων µηχανή σε µεγάλα σέτ ...       

SpecialCleaner 30 Multi (συνοδεύεται απο σετ µύτες γιά ψεκασµό πεπιεσµένου αέρα ή υγρών χηµικών
γιά τετράγωνούς αλλά και στρογγυλούς αγωγούς...). Το "best seller" της εταιρείας,απολύτως αυτόνοµο
σέτ ιδανικό γιά χρήση σε κάθε µεγέθους εφαρµογές και γιά βούρτσες έως και 1000mm όλων των σειρών.
Μεταφέρεται πανεύκολα, διαθέτει ρόδες και δίνει κίνηση µέσω ενός πανίσχυρου µοτέρ µε δυνατότητα
ρύθµισης στροφών, διαθέτει 30m συνδυασµένο σωλήνα κίνησης (µέσω του ιδίου πρεσάρουµε και αέρα
ή χηµικά απολυµαντικά) και συνήθως χρησιµοποιείται γιά επαγγελµατική & βιοµηχανική χρήση σε αγωγούς
παντός τύπου. Ενσωµατωµένη δυνατότητα χειρισµού µε το πόδι (δεξιά ή αριστερή περιστροφή), συνεργάζεται
µε πλειάδα αξεσουάρ γιά γρήγορη & ασφαλή λειτουργία.  

Hydmaster with camera. Τό υπέρτατο όπλο µε ενσωµατωµένη κάµερα γιά επιτόπια αναγνώριση τού
χώρου αλλά και γρήγορους, λεπτοµερείς καθαρισµούς (συνοδεύεται απο σετ µύτες γιά ψεκασµό πεπιεσµένου
αέρα ή υγρών χηµικών γιά τετράγωνούς αλλά και στρογγυλούς αγωγούς).  Το θηριώδες µηχάνηµα της
εταιρείας,απολύτως αυτόνοµο σέτ ιδανικό γιά χρήση σε κάθε µεγέθους εφαρµογές και γιά όλες τις βούρτσες,
όλων των σειρών. Μεταφέρεται πανεύκολα, διαθέτει ρόδες και δίνει κίνηση υδραυλικά, µέσω ενός πανίσχυρου
µοτέρ µε δυνατότητα ρύθµισης στροφών, διαθέτει 40m συνδυασµένο σωλήνα κίνησης (µέσω του ιδίου
πρεσάρουµε και αέρα ή χηµικά απολυµαντικά) και συνήθως χρησιµοποιείται γιά επαγγελµατική & βιοµηχανική
χρήση σε αγωγούς παντός τύπου. Ενσωµατωµένη δυνατότητα χειρισµού µε το πόδι (δεξιά ή αριστερή
περιστροφή) συνεργάζεται µε πλειάδα αξεσουάρ γιά γρήγορη & ασφαλή λειτουργία.

Hydmaster without camera. Ακριβώς το ίδιο µηχάνηµα µε τις τεράστιες δυνατότητες αλλά και σε
έκδοση χωρίς ενσωµατωµένη κάµερα γιά µείωση του κόστους αγοράς.

Combi Clean 40 Θηριώδες µηχάνηµα (σε αποδόσεις),γιά αγωγούς απο 25 έως 330cm διάµετρο ή και
τετράγωνους αντίστοιχα,απολύτως αυτόνοµο σέτ ιδανικό γιά χρήση σε κάθε µεγέθους εφαρµογές και γιά
όλες τις βούρτσες,όλων των σειρών...Μεταφέρεται πανεύκολα,διαθέτει ρόδες και δίνει κίνηση πνευµατικά
,µέσω ξεχωριστού συµπιεστού 600 l/min στα 100psi, δυνατότητα ρύθµισης στροφών απο 0-760rpm,
διαθέτει 40m συνδυασµένο σωλήνα κίνησης (µέσω του ιδίου πρεσάρουµε και αέρα ή χηµικά
απολυµαντικά),συνοδεύεται απο σετ µύτες γιά ψεκασµό πεπιεσµένου αέρα ή υγρών χηµικών,χειροκίνητος
έλεγχος & διακόπτες ροής,κίνηση δεξιόστροφα (εµπρός) και αριστερόστροφα (πίσω), συνήθως χρησιµοποιείται
γιά επαγγελµατική & βιοµηχανική χρήση σε αγωγούς παντός τύπου .....συνεργάζεται µε πλειάδα αξεσουάρ
γιά γρήγορη & ασφαλή λειτουργία  

AirJet Combi 20 Συνδυασµένη δυνατότητα ψεκασµού αέρα & υγρού χηµικού αλλά χωρίς την
δυνατότητα περιστροφής βούρτσας...Ιδανική συσκευή γιά καθαρισµό µονωµένων αεραγωγών κλιµατισµού
µε σπογγώδη µονωτικό αλλά και σαν συµπλήρωµα των µηχανών βούρτσας σε πιό δυσκίνητες εφαρµογές
ή σε εγκαταστάσεις όπου πλέον η ταχύτητα εκτέλεσης του έργου είναι απαιτητή,δηλ.το µηχάνηµα
βούρτσας προχωρεί σε άλλους τοµείς ενώ άλλο ζευγάρι καθαρίζει και απολυµαίνει µε αυτό. ∆ιαθέτει
20 µέτρα σωλήνα & συνοδεύεται απο kit απο µύτες πρεσαρίσµατος & χηµικού καθαρισµού. 
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6420281010279
Kωδ.: 10.88.013

6420281010330
Kωδ.: 10.88.012

6420281012945
6420281010231
6420281010246
6420281022814
6420281010255
6420281022159
6420281022876
6420281010262
6420281022883
6420281012921

Driller shaft 8 m (σωλήνας κίνησης βούρτσας, πάχους 10 mm, ειδικά σχεδιασµένος να εφαρµόζει και να λειτουργεί µε
οποιοδήποτε κοινό τρυπάνι - σχεδιασµένο επίσης να προσαρµόζεται και να επιµηκύνεται µε το 4m που ακολουθεί).
Συνεργάζεται µε τις νέου τύπου µαλακές βούρτσες, Μ12 µε διάµετρο έως και 340mm.** 

Driller shaft 4m (σωλήνας κίνησης βούρτσας, πάχους 10mm, ειδικά σχεδιασµένος να εφαρµόζει και να λειτουργεί µε
οποιοδήποτε κοινό τρυπάνι - σχεδιασµένο επίσης να προσαρµόζεται και να επιµηκύνεται µε το 4m πιό πάνω). Συνεργάζεται
µε τις νέου τύπου µαλακές βούρτσες, Μ12 µε διάµετρο έως και 340mm.**

Kωδ.:  [Eπικοινωνήστε µαζί µας] Driller shaft   1 m (Το αυτό αλλά µε άλλο µήκος)
Kωδ.: [ Eπικοινωνήστε µαζί µας] Driller shaft   2 m  (Το αυτό αλλά µε άλλο µήκος)
Kωδ.: [ Eπικοινωνήστε µαζί µας] Driller shaft   3 m (Το αυτό αλλά µε άλλο µήκος)
Kωδ.: [ Eπικοινωνήστε µαζί µας] Driller shaft   5 m (Το αυτό αλλά µε άλλο µήκος)
Kωδ.: [ Eπικοινωνήστε µαζί µας] Driller shaft   6 m (Το αυτό αλλά µε άλλο µήκος)
Kωδ.: [ Eπικοινωνήστε µαζί µας] Driller shaft   7 m  (Το αυτό αλλά µε άλλο µήκος)
Kωδ.: [ Eπικοινωνήστε µαζί µας] Driller shaft   9 m (Το αυτό αλλά µε άλλο µήκος)
Kωδ.: [ Eπικοινωνήστε µαζί µας] Driller shaft 10 m  (Το αυτό αλλά µε άλλο µήκος)
Kωδ.: [ Eπικοινωνήστε µαζί µας] Driller shaft 11 m (Το αυτό αλλά µε άλλο µήκος)
Kωδ.: [ Eπικοινωνήστε µαζί µας] Driller shaft 12 m  (Το αυτό αλλά µε άλλο µήκος)

** To εικονιζόµενο τρυπάνι και
βούρτσα δεν συµπεριλαµβάνονται

Μηχανές καθαρισµού αγωγών

6420281011092
Kωδ.: 
[Eπικοινωνήστε µαζί
µας]

6420281012723
Kωδ.: 10.88.025

6420281022685
Kωδ.: 
[Eπικοινωνήστε µαζί
µας]

6420281012457
Kωδ.: 
[Eπικοινωνήστε µαζί
µας]

6420281024245
Kωδ.: 
[Eπικοινωνήστε µαζί
µας]
7720281060151
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]
6420281024870
Kωδ.: 10.88.215

6420281024986
Kωδ.: 10.88.028

Duct Control  Maxi Σύστηµα κάµερας επιθεώρησης που περιλαµβάνει δύο κάµερες ( µία ενσωµατωµένη
σε όχηµα και µία µικρή drop camera, ειδική γιά κατακόρυφα τµήµατα ) - ένα έγχρωµο monitor 14" - µία
συσκευή video καθώς και όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και χειριστήρια. Όλα αυτά έρχονται σε ειδικό
κουτί προφύλαξης & µεταφοράς µε ρόδες γιά εύκολη µετακίνηση. 

Duct Control Mini Σύστηµα κάµερας επιθεώρησης που περιλαµβάνει µία κάµερα ενσωµατωµένη
σε όχηµα, ένα έγχρωµο monitor lcd 6" - κεντρική µονάδα ελέγχου µε ειδική έξοδο γιά µαγνητοσκόπηση
καθώς και όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και χειριστήρια. Όλα αυτά έρχονται σε ειδική αλουµινένια
βαλίτσα προφύλαξης & µεταφοράς γιά εύκολη µετακίνηση.

Duct Control Mini χωρίς την οθόνη lcd 6" Aκριβώς η ίδια βαλίτσα µε επάνω χωρίς όµως την
οθόνη lcd 6"

Duct Control manual (µε κάµερα για κατακόρυφα τµήµατα, χωρίς ροµπότ, αλλά µε όλα τα άλλα
εξαρτήµατα, ίδια όπως στο duct control mini

Lifa Drop Camera. Πρόσθετη κάµερα κατάλληλη γιά κατακόρυφη επιθεώρηση µε ενσωµατωµένο
φωτισµό µε led's και υποδοχή γιά άµµεση ένωση µε τα Duct control συστήµατα.

Duct Truck. Mίνι όχηµα (ροµπότ).

Glass fibre rod 10m with reel for Drop Cam Καρότσι µε σκληρή, εύκαµπτη ειδική βέργα 10m
σε καρούλι, που χρησιµοποιείται γιά χρήση µε την κατακόρυφη drop camera. Βοηθά γιά εισχώρηση &
χειρισµό της κάµερας ακόµα και σε δύσκολα σηµεία του δικτύου αγωγών κάθε εφαρµογής.

GrabBee X USB 2.0 Συσκευή που µετατρέπει το αναλογικό σήµα σε dgtl, ιδανικό γιά χρήση σε
φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Βοηθά, ώστε να καταγραφεί το σήµα της κάµερας στην µνήµη του
ηλεκτρονικού σας υπολογιστή,αποτυπώνοντας την εικόνα σε cdrom κ.α.

Συστήµατα κάµερας (ροµπότ) επιθεώρησης αγωγών 

x
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TIF 8600, 8600D
>  Πατενταρισµένος αισθητήρας απορόφησης αερίου µε
διπλή δέσµη εξασφαλίζουν µακρόχρονη σταθερότητα και
αξιοπιστία
>  Μικρό σε διαστάσεις, εξασφαλίζει φορητότητα,
µετακίνηση & ευελιξία
>  Μεγάλη, ευανάγνωστη ηλεκτρονική οθόνη
>  Ενδείξεις CO 2 σε ppm, θερµοκρασία σε C ή F, και
σχετική υγρασία επι τοίς % 

>  Ένδειξη  επιπέδων αερισµού σε CFM ανά άτοµο
>  Έως και 80 ώρες χρήση χρησιµοποιώντας δύο
αλκαλικές µπαταρίες "ΑΑ"
>  Εξωτερικός µετασχηµατιστής AC γιά συνεχής
παρακολούθηση
>  Γρήγορη και πολύ απλή διαδικασία καλιµπραρίσµατος 
>  Ειδική βάση στήριξης γιά εύκολη παρακολούθηση

ΗYGICULT TPC  (Total plate
count) Dip stick µε θρεπτικό υλικό
για τον µικροβιακό (κοινά βακτήρια)
έλεγχο στερεών (επιφανειών),
υγρών ή ηµίρρευστων υλικών.
Σε συσκευασία 10 tests.

Όρια
∆ιοξείδιο του άνθρακος ( CO 2) 0 - 10000ppm
Θερµοκρασία 00C - 500C
Θερµοκρασία σε καταγραφή δεδοµένων ..-200C + 700C
Σχετική υγρασία σε καταγραφή δεδοµένων 25% - 95%

Ακρίβεια
∆ιοξείδιο του άνθρακος ( CO 2) ±50ppm ή 5% της ενδείξεως
Θερµοκρασία ±10C
Θερµοκρασία σε καταγραφή δεδοµένων ±0.70C
Σχετική υγρασία σε καταγραφή δεδοµένων ±5%

Χρόνοι απόκρισης
∆ιοξείδιο του άνθρακος ( CO 2) <60 δευτερολέπτων
Θερµοκρασία 20 έως 30 λεπτά
Θερµοκρασία σε καταγραφή δεδοµένων τυπικά 15 λεπτά
Σχετική υγρασία σε καταγραφή δεδοµένων τυπικά 10 λεπτά στον αέρα

Οθόνη οθόνη υγρών κρυστάλλων 
µε διπλές ενδείξεις

Θερµοκρασία λειτουργίας 00C - 500C
Παροχή 4 αλκαλικές µπαταρίες "ΑΑ" 

ή µετασχηµατιστής 6Vdc
Μπαταρία 80 ώρες µε αλκαλικές µπαταρίες
∆υνατότητα καταγραφής µε ειδικό κιτ καταγραφής TIF8602

Χαρακτηριστικά

ΤΙF 8600

ΤΙF 8600D

Kùä.: 50.20.053

6420281021237
Kωδ.:  10.88.800

6420281021367
Kωδ.:  10.88.801

Kùä.: 50.20.054

ÅÅÓÓÙÙ ÔÔÅÅÑÑ ÉÉÊÊ ÙÙÍÍ   ×× ÙÙÑÑÙÙÍÍ
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Åîïðëéóìüò åëÝã÷ïõ õãéåéíÞò êáé äéáðßóôùóçò åðéâÜñõíóçò áðü âáêôçñßäéá/ìýêçôåò ê.ëð.

CULTURA M  Eπωαστικός κλίβανος 4lt, 25-450 C. Ελαφριά πλαστική κατασκευή (ABS, πόρτα PC) µε συνοδευτικό θερµόµετρο.
Τάση λειτουργίας 220 V (για επώαση Hygicult)
Βαµβακοφόροι ξύλινοι στυλεοί λήψης δειγµάτων, αποστειρωµένη σε ατοµική συσκευασία. Συσκευασία που
περιέχει 100 τεµάχια.

Kωδ.:  [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]
Kωδ.:  [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]

ΗΥGICULT Y&F  (Yeasts & Fungi)
10 tests. Dip stick µε θρεπτικό υλικό
για τον µικροβιακό (µύκητες,
ζυµοµύκητες) έλεγχο στερεών
(επιφανειών), υγρών ή ηµίρρευστων
υλικών. Σε συσκευασία 10 tests.

Ðáñáêïëïýèçóç åðéðÝäùí åîáåñéóìïý, èåñìïêñáóßáò, õãñáóßáò & äéïîåéäßïõ (CO 2)
êáé êáèáñüôçôáò ðåñéâÜëëïíôïò åóùôåñéêþí ÷þñùí

10.88.800
[Eπικοινωνήστε
µαζί µας]
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Αξεσουάρ γιά καθαρισµό αεραγωγών εξαερισµού & κλιµατισµού

Telescope lifting set Ειδικό τηλεσκοπικό σέτ ανύψωσης & εφαρµογής του εύκαµπτου αγωγού εξαγωγής
από το καθαριζόµενο κανάλι πρός την σκούπα χαµηλής πιέσεως

clamp for the telescope lifting set 
Ρυθµιζόµενο στεφάνι συγκράτησης εύκαµπτου αγωγού εξαγωγής

Εύκαµπτος αεραγωγός γιά σύνδεση µε σκούπες χαµηλής πίεσης & άλλα εξαρτήµατα διατοµής
305 mm & µήκους 10 m. Από πολύ ανθεκτικό υλικό,δεν συµπιέζεται καθώς οι πολύ δυνατές σκούπες
της LIFA αναροφούν, και αποσβαίνουν πλήρως το κόστος τους χάριν στην µεγάλη διάρκεια ζωής τους σε
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
Εύκαµπτος αεραγωγός γιά σύνδεση µε σκούπες χαµηλής πίεσης & άλλα εξαρτήµατα διατοµής
254 mm & µήκους 10 m. Από πολύ ανθεκτικό υλικό, δεν συµπιέζεται καθώς οι πολύ δυνατές σκούπες
της LIFA αναροφούν, και αποσβαίνουν πλήρως το κόστος τους χάριν στην µεγάλη διάρκεια ζωής τους σε
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες 

Low Pressure Spraying Unit 5 l stainless steel Ψεκαστήρας από ανοξείδωτο, υψηλής
αντοχής µέσω του οποίου ,µε την βοήθεια κοµπρεσέρ αέρος και συνεργαζόµενος µε τις µηχανές
καθαρισµού (air jeting20, special clener 30, Hydmaster κ.α.), διοχετεύονται τα χηµικά πρός το
καθαριζόµενο κανάλι γιά απολύµανση, καθαρισµό κ.τ.λ.

Σέτ απο µύτες ψεκασµού γιά συνεργασία µε το SpecialCleaner 30 Multi
(µία γιά ψεκασµό αέρα-air-jetting, µία γιά υγρά ,µία γιά αφρό & µία γενικής χρήσεως) 

Brush Adapter / brush with nylon center Ειδικοί προσαρµογείς γιά χρήση µε
τα µεγάλα µηχανήµατα Sc30multi,Hydmaster,Combi 40 έτσι ώστε να µπορούν να
δέχονται τις σειρές βουρτσών µε το πλαστικό κεντρικό κοµµάτι (Νylon center)

Brush Adapter flexible, M12 Ειδικός προσαρµογέας γιά χρήση µε όλα τα µηχανήµατα & συσκευές
έτσι ώστε να µπορούν να δέχονται τις σειρές βουρτσών Μ12 .Με αυτό το κοµµάτι πετυχαίνετε την απόλυτη
ευελιξία της βούρτσας να µπορεί να ελίσσεται σε κλειστές µικρές γωνίες µιάς και εφαρµόζεται µεταξύ
αυτής και του σωλήνα κίνησης και µε το ενσωµατωµένο ελατήριο βοηθά στην απρόσκοπτη κίνηση µέσα
και στίς πιό µικρές ή περίπλοκες διαδροµές

Centering Device 40, pneumatical Πνευµατική συσκευή κεντραρίσµατος της βούρτσας µέσα στους
αγωγούς,ειδική να εξασφαλίζει εύκολη κίνηση & απόλυτο αποτέλεσµα µιάς και οι βούρτσες αποδίδουν το
100% µε την πρώτη καθαρίζοντας οµοιόµορφα το εσωτερικό και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν µακροζωία
στην βούρτσα και ευκολία στην κίνηση του σωλήνα...Συνεργάζεται µε το Hydmaster µε ή χωρίς κάµερα

Centering Device 30, mechanical (γιά το SpecialCeaner 30 Multi) Μηχανική συσκευή κεντραρίσµατος 
της βούρτσας µέσα στους αγωγούς,ειδική να εξασφαλίζει εύκολη κίνηση & απόλυτο αποτέλεσµα µιάς και
οι βούρτσες αποδίδουν το 100% µε την πρώτη καθαρίζοντας οµοιόµορφα το εσωτερικό και ταυτόχρονα
εξασφαλίζουν µακροζωία στην βούρτσα και ευκολία στην κίνηση του σωλήνα. Συνεργάζεται µε το Spe-
cialCleaner 30 multi

Centering Device 20, mechanical (γιά το SpecialCeaner 20PE ). Μηχανική συσκευή κεντραρίσµατος
της βούρτσας µέσα στους αγωγούς,ειδική να εξασφαλίζει εύκολη κίνηση & απόλυτο αποτέλεσµα µιάς και
οι βούρτσες αποδίδουν το 100% µε την πρώτη καθαρίζοντας οµοιόµορφα το εσωτερικό και ταυτόχρονα
εξασφαλίζουν µακροζωία στην βούρτσα και ευκολία στην κίνηση του σωλήνα. Συνεργάζεται µε το Spe-
cialCleaner 20PE

Tri Angle Y-Gear Ειδική πνευµατική συσκευή µε διπλή µπροστινή κεφαλή. Συνεργάζεται µε τα Hyd-
master δινοντάς τους την δυνατότητα να δουλεύουν ταυτόχρονα δύο βούρτσες και έτσι να καλύπτουν
µεγαλύτερη επιφάνεια µε ένα µόνο πέρασµα σε όλους τους παραλληλόγραµµους αγωγούς

Τσιµπίδα συγκράτησης & προστασίας σωλήνος κίνησης "shaft holder"  Κουµπώνει πάνω
στο άνοιγµα του αγωγού, και προστατεύει τον σωλήνα κίνησης αλλά και τα χέρια σας, λειτουργώντας
µέσα απο αυτήν,απο την συνήθως κοφτερή επιφάνεια της λαµαρίνας του αγωγού

6420281012716
Kωδ.: 10.88.110

6420281021206
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]
6420281010941
Kωδ.: 10.88.113

6420281010972
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]

7720281060038
Kωδ.: 10.88.100

6420281012006
Kωδ.: 10.88.120

6420281010309
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]

6420281010316
Kωδ.: 10.88.125

6420281010088
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]

6420281021824
Kωδ.: 10.88.105

6420281010095
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]

6420281013010
Kωδ.: 10.88.140

6420281012341
Kωδ.: 10.88.130
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6420281010026
Kωδ.: 10.88.015

7720281060236
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]

6420281010033
Kωδ.: 10.88.018

6420281010040
Kωδ.: 10.88.019

6420281010057
Kωδ.: 10.88.020

Hepa Clean 500 Η µικρότερη της σειράς διατίθεται ιδανικά γιά καθαρισµούς ασβέστη,
αµιάντου καθώς και "καθαρές ανακαινίσεις" (χωρίς σκόνη), όπως επίσης τζάκια και καπνοδόχους
αλλά δεν συνίσταται γιά καθαρισµούς εξαερισµών.                                                                

Hepa Clean 800 Μηχανή αναρρόφησης χαµηλής πιέσεως καθώς και καθαρισµού αέρα
γιά µικρές εφαρµογές. Έυρος µέγιστης παροχής αέρα απο 300 έως 800m³/ώρα , 220v,
10Αmps µε µοτέρ 190watts. Eύκολη στην χρήση, φορητή, διατίθεται τεράστια γκάµα αξεσουάρ
και φίλτρων, ενώ γιά τον καθαρισµό αέρα χρησιµοποιεί φίλτρα της σειράς F7 & F8, ή ακόµα
και απόλυτα ενώ δηµιουργούν αρνητική πίεση και σε χώρους εργασίας.  

HepaClean 2500 Μηχανή αναρρόφησης χαµηλής πιέσεως καθώς και καθαρισµού αέρα
γιά µεσαίες εφαρµογές. Είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε δύο ή περισσότερες συσκευές να
µπορούν να ενωθούν µεταξύ τους (η µία πάνω στην άλλη) και µε αυτό τον τρόπο να
δηµιουργούν κατάλληλες συνθήκες γιά µεγαλύτερο φιλτράρισµα σε πολύ ακάθαρτες συνθήκες.
Εύρος µέγιστης παροχής αέρα χωρίς φίλτρα 2800m³/ώρα. Eύκολη στην χρήση, διατίθεται
τεράστια γκάµα αξεσουάρ και φίλτρων, ενώ γιά τον καθαρισµό αέρα από σωµατίδια
χρησιµοποιεί φίλτρα της σειράς F7 & F8 γιά τον καθαρισµό αερίων φίλτρα ενεργού άνθρακα
ή ακόµα και απόλυτα, ενώ δηµιουργούν αρνητική πίεση και σε χώρους εργασίας.  

Hepa Clean 4000 Μηχανή αναρόφησης χαµηλής πιέσεως καθώς και καθαρισµού αέρα
γιά όλες τις εφαρµογές. Η απόλυτη λύση γιά καθαρισµό σε εφαρµογές κλιµατισµού &
εξαερισµού. Εύρος µέγιστης παροχής αέρα χωρίς φίλτρα 3850m³/ώρα. Eύκολη στην χρήση,
διατίθεται τεράστια γκάµα αξεσουάρ και φίλτρων, ενώ γιά τον καθαρισµό αέρα απο σωµατίδια
χρησιµοποιεί φίλτρα της σειράς F7 & F8 γιά τον καθαρισµό αερίων απόλυτα φίλτρα, ενώ
δηµιουργεί αρνητική πίεση και σε χώρους εργασίας.     

Air Clean 8000Η συσκευή αυτή αποτελεί την τελευταία,µεγαλύτερη και πιό αποτελεσµατική
µηχανή αναρόφησης χαµηλής πιέσεως καθώς και καθαρισµού αέρα της οικογένειας της
Lifa. Eίναι ιδανική γιά όλες τις εφαρµογές αλλά κυρίως γιά µεγάλες εγκαταστάσεις όπου ο
όγκος του αέρα που θα µετακινηθεί απαιτεί τροµερά µεγάλη αρνητική πίεση π.χ. µεγάλες
και µε πολλές διακλαδώσεις δίκτυα εξαερισµού ή κλιµατισµού και άλλες παρόµοιες. Η
απόλυτη λύση γιά καθαρισµό σε εφαρµογές κλιµατισµού & εξαερισµού. Εύρος µέγιστης
παροχής αέρα χωρίς φίλτρα 6200m³/ώρα. Eύκολη στην χρήση,διατίθεται τεράστια γκάµα
αξεσουάρ και φίλτρων , ενώ γιά τον καθαρισµό αέρα απο σωµατίδια χρησιµοποιεί φίλτρα
της σειράς F7 & F8 γιά τον καθαρισµό αερίων δύο απόλυτα φίλτρα, ενώ δηµιουργεί αρνητική
πίεση και σε χώρους εργασίας. Απαιτείται τριφασικό ρεύµα, 380-400v, 16Amps, µε µοτέρ
4kw / 5,3Hp.             

Μηχανές αναρροφήσεως χαµηλής πιέσεως
Οι σκούπες αρνητικής πιέσεως / φιλτραρίσµατος αέρα της Lifa είναι σχεδιασµένες
γιά εφαρµογή σε χώρους κατασκευής,ανακαίνισης ή συντήρησης καθώς και
σε εφαρµογές κλιµατισµού. Οι συσκευές είναι ιδανικές στο να διαχειρίζονται
ξηρό αέρα µε προσµίξεις σκόνης απο ασβέστη, ξύλο, υαλοβάµβακα ή ακόµα
µικροοργανισµούς, µούχλα,και άλλων βακτηριδίων. Είναι φορητές, αθόρυβες
και γενικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµα και σε µικρούς χώρους. Είναι
εξοπλισµένες µε πανίσχυρους ανεµιστήρες και πολύ καλής κατασκευής,
ανθεκτικά απόλυτα φίλτρα καθώς έτσι επιτυγχάνουν πολύ υψηλές αποδόσεις.
Μπορούν να αντέξουν σε δύσκολες συνθήκες αναρρόφησης αυξάνοντας έτσι
την ζωή των φίλτρων χωρίς ταυτόχρονα να χάνουν σε απαιτούµενη αρνητική
πίεση. Όταν οι συνθήκες απαγορεύουν την απόρριψη του αποροφούµενου
αέρα στο εξωτερικό περιβάλλον και επιβάλλεται αυτός να είναι πλήρως καθαρός
(π.χ. νοσοκοµεία,µικρο-ηλεκτρονικά κ.τ.λ.) όλες οι σκούπες της Lifa µπορούν
να εφοδιαστούν µε απόλυτα φίλτρα. Είναι επίσης εφικτό να χρησιµοποιηθούν δύο διαφορετικά κουτιά φίλτρων ενωµένα
µεταξύ τους µε διακλάδωση σε άλλη µηχανή αρνητικής πιέσεως έτσι ώστε να µεγιστοποιήσουµε την ποσότητα αέρα

που αποροφά η µηχανή µας. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται σε ανακαινίσεις µε απαιτήσεις (πλήρης απουσία σκόνης) σε συνδυασµό µε ύπαρξη
αµιάντοτσιµέντου ή άλλων επικίνδυνων γιά την ανθρώπινη υγεία ουσιών. Η µέθοδος αυτή έχει τελειοποιηθεί σε συνεργασία της Lifa µε το φινλανδικό
ερευνητικό κέντρο έτσι ώστε κάθε συσκευή να είναι ελεγµένη και εγγυηµένη ότι δεν θα υπάρξει καµµία διαρροή.
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Dry & Clean 3 συσκευές σε µία. Πρόκειται γιά µιά φανταστική συσκευή
πολλαπλών λειτουργιών ειδικά σχεδιασµένη γιά αφύγρανση, φιλτράρισµα αλλά
και διατήρηση αρνητικής πίεσης κατά την ανακαίνιση ή επισκευή κτιρίων απο

πληµύρα, υγρασίες & µούχλες. Χρησιµοποιείται επίσης σε εφαρµογές ελέγχου υγρασίας, σκόνης και
αναθυµιάσεων σε νεόδµητα κτίρια και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Επιδιορθώσεις σε κτίρια µε µούχλα
ή επεκταµένη υγρασία συχνά οδηγούν σε µαζική διάδοση µικροβίων στον αέρα του περιβάλλοντος
εκθέτοντας σε κινδύνους τόσο τους ιδιοκτήτες όσο  και τους εργαζόµενους στην συγκεκριµένη δουλειά.
Με τη χρήση της συσκευής Lifa Dry & Clean οι κίνδυνοι για την υγεία εξαιτίας της έκθεσης σε βιο-αεροζόλ
και µεταβολισµικούς παράγοντες απο µικρο-οργανισµούς µπορούν να εξαλειφθούν. Η διάδοση των
µολυσµατικών παραγόντων µπορεί να αποφευχθεί αποτελεσµατικά µε τον αποκλεισµό του χώρου
εργασίας και δηµιουργία µικρής αρνητικής πιέσεως σε αυτόν. Ο απορριπτόµενος αέρας µπορεί να φιλτραριστεί απο την συσκευή Dry & Clean.
Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η συγκέντρωση σκόνης στον φιλτραρισµένο αέρα απο την συσκευή αυτή ήταν κάτω απο 0,005 mg/m 3 κάτι που
αποδεικνύει ότι η απόδοσή της είναι ακόµα καλύτερη από τη συνήθη ποιότητα αέρα εσωτερικά.

ÐÐ ÏÏ ÉÉÏÏ ÔÔÇÇ ÔÔÁÁ   ÁÁ ÅÅÑÑÁÁ

Μηχανές αναρροφήσεως χαµηλής πιέσεως

Φίλτρα για µηχανές αναρροφήσεως χαµηλής πιέσεως

6420281010811
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]
6420281010835
Kωδ.:10.88.030

6420281010842
Kωδ.:18.88.031

6420281022746
Kωδ.:10.88.042

6420281022838
Kωδ.:10.88.043

6420281022500
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]

6420281022517
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]

6420281022821
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]

6420281022845
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]

6420281011047
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]

6420281010880
Kωδ.:10.88.048

6420281022539
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε µαζί µας]
6420281022647
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε µαζί µας]

Hepa filter H13, 305 x 305 x 292Απόλυτο φίλτρο γιά σκούπες χαµηλής πιέσεως τύπου
Hepa Clean 800.

Hepa filter H13, 450x450x292 mm Απόλυτο φίλτρο γιά σκούπες χαµηλής πιέσεως
τύπου Hepa Clean 2500.

Hepa filter H13, 610x610x292 mm Απόλυτο φίλτρο γιά σκούπες χαµηλής πιέσεως
τύπου Hepa Clean 4000.

F7 filter, 450x450x300 mm Σακόφιλτρο σωµατιδίων γιά σκούπες χαµηλής πιέσεως
τύπου Hepa Clean 2500.

F7 filter, 600x600x300 mm Σακόφιλτρο σωµατιδίων γιά σκούπες χαµηλής πιέσεως
τύπου Hepa Clean 4000.

F7 filter, 300x300x300 mm Σακόφιλτρο σωµατιδίων γιά σκούπες χαµηλής πιέσεως
τύπου Hepa Clean 800

Lifa Fp7 oσµών ενεργού άνθρακα και σωµατιδίων 305x305x305 mm

Lifa Fp7 oσµών ενεργού άνθρακα και σωµατιδίων 450x450x305 mm 

Lifa Fp7 oσµών ενεργού άνθρακα και σωµατιδίων 600x600x305 mm

G3 filter 600x600x300 mm

Ρολλό πρόφιλτρο, G3, 1x20 m / σε ρολλό

Πρόφιλτρο γιά µοντέλα  HC 500

Πρόφιλτρο γιά µοντέλα  HC 800

6420281010002
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]

SOL225-240.qxd  13/5/2005  10:46   Page 230



231
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Είδη ατοµικής προστασίας

6420281021800
Kωδ.:  10.88.900

6420281011689
Kωδ.:  10.88.990

73125500000038
Kωδ.:  10.88.991

6416759116857
Kωδ.:  10.88.923

4026056000203
Kωδ.:  10.88.920

6416759526700
Kωδ.:  10.88.928

6416759426703
Kωδ.: [Eπικοινωνήστε µαζί
µας]

5010027790209
Kωδ.:  [Eπικοινωνήστε
µαζί µας]

6420281011191
Kωδ.:  10.88.950

6420281011221
Kωδ.:  10.88.955

Ολόσωµη ελαφριά φόρµα «Tritex» ∆ιατίθεται ανά τµχ

Γυαλιά προστασίας µε φακούς Zekler διαφανούς απόχρωσης

Γυαλιά προστασίας µε φακούς Zekler κίτρινης απόχρωσης

Μάσκα προστασίας «FULL face» µε ενισχυµένο πλαστικό τζάµι

Μάσκα προστασίας «Μύτης-στόµατος» Sillner Xρησιµοποιεί 
ανταλλακτικά φίλτρα

Φίλτρο τύπου P3 γιά µάσκες «Sillner and Sari» κατάλληλο και γιά 
επικίνδυνες ουσίες (againts hazardous fibres)  ∆ιατίθεται ανά τµχ

Φίλτρο τύπου A2P3 γιά µάσκες «Sillner and Sari» κατάλληλο και γιά 
επικίνδυνες ουσίες αλλά και γιά αέρια (Againts hazardous fibres and gases) 
∆ιατίθεται ανά τµχ

Μισή µάσκα τύπου «3M 9332» κατάλληλο και γιά επικίνδυνες ουσίες 
(P3, againts hazardous fibres) ∆ιατίθεται ανά τµχ. Χρησιµοποιείται και 
µετά την χρήση πετιέται

Σέτ γάντια ελαφριάς χρήσης. ∆ιατίθεται ανά τµχ

Σέτ γάντια βαριάς χρήσης Nitrile Handyman. ∆ιατίθεται ανά τµχ

ÐÐ ÏÏ ÉÉÏÏ ÔÔÇÇ ÔÔÁÁ   ÁÁ ÅÅÑÑÁÁ

H ανάγκη γιά ποιοτικό αέρα εσωτερικά οδηγεί στην  καλύτερη εταιρεία παγκοσµίως και στον σχεδιασµό της ...την LIFA AIR απο την
Φινλανδία.
Προκειµένου να καταστεί µιά εφαρµογή καθαρή και υγιεινή όµως εκτός τον σχεδιασµό και τα κατάλληλα µηχανήµατα χρειάζεται και
ο ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος καλείται χρησιµοποιώντας τα να φέρει σε πέρας την αποστολή αυτή. Κινείται λοιπόν και
εργάζεται συνήθως σε πολύ επιβαρυνµένη ατµόσφαιρα, την οποία έχει καλεστεί να καθαρίσει προκειµένου να ζήσουν υγιεινά οι
συνανθρωποί του. Γιά αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, τους εργαζοµένους έχει γίνει ειδική µέριµνα προκειµένου να συντηρούν και
να ευχαριστούν τους συνανθρώπους τους.
Στολές, µάσκες προστασίας, γάντια, γυαλιά είναι τα απαραίτητα µέσα προστασίας που επιτέλους πρέπει να χρησιµοποιούν και οι
Έλληνες εργαζόµενοι, ώστε να κινούνται και να εργάζονται σε συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής. Έτσι ανάλογα µε την φύση της
δουλειάς σας, επιλέξτε τα µέσα που θα σας επιτρέπουν να κινείστε και να εργάζεστε και εσείς αλλά και οι υπάλληλοι σας γνωρίζοντας
ότι πλέον η δουλειά σας δεν επιβαρύνει την υγεία σας.
Καί όλα αυτά χωρίς καµµιά ιδιαίτερη επιβάρυνση του προϋπολογισµού σας µιάς και οι τιµές αυτών των ειδών είναι και προσιτές
αλλά και τα προϊόντα ανθεκτικά έτσι ώστε να χρησιµοποιούνται σε πολαπλές εργασίες.
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ΖΗΤΕΙΣΤΕ 
ΤΟ ΝΕΟ CD
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ÇëåêôñïíéêÝò öïñçôÝò 
óõóêåõÝò ãéá...

...åöáñìïãÝò øýîçò,
åîáåñéóìïý & êëéìáôéóìïý

H νέα σειρά φορητών συσκευών, σχεδιασµένες & κατασκευασµένες στην Γαλλία απο την ΚΙΜΟ, είναι συµβατές µε όλους
τους κανονισµούς λειτουργίας της βιοµηχανίας Ψύξεως, εξαερισµού  & κλιµατισµού. Πρωτοποριακά, αξιόπιστα & εύκολα
στήν λειτουργία τους, συναντούν τις πιο απλές έως τις πιο σύνθετες απαιτήσεις.

Απλά στην χρήση > Αυτόµατη αναγνώριση αισθητήρα, επιλογέας λειτουργιών, εύχρηστο µενού.
Εργονοµική κατασκευή > Μεγάλη οθόνη, αυτ/τος φωτισµός οθόνης, θήκη µεταφοράς & προστασίας hands free.
Ακριβή & αξιόπιστα > Εµφανίζει την ηµεροµηνία καλιµπραρίσµατος της συσκευής & των αισθητήρων στην οθόνη

πανεύκολη αλλαγή αισθητήρων SMARTpro, παρέχονται µε θήκη µεταφοράς & µε
πιστοποιητικό καλιµπραρίσµατος.

class 50 Aπλά & οικονοµικά, τα όργανα της σειράς 50, είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει η αγορά σε
όργανα ποιότητος µε πλήρη γκάµα πού διατίθεται όµως χωρίς βαλίτσα µεταφοράς. Συνοδεύονται
µε πιστοποιητικό ρύθµισης.
Μικροµανόµετρα - Θερµόµετρα - Ανεµόµετρα - Υγρόµετρα - Μετρητές στροφών.

class 100 Aπλά στην χρήση, αποτελεσµατικά & οικονοµικά, τα όργανα της σειράς 100 να µετρούν & να
εµφανίζουν στην οθόνη δύο παραµέτρους ταυτοχρόνως. Εργονοµικά, είναι εφοδιασµένα µε οθόνη
2 γραµµών και µπορούν να φορέσουν ειδική ελαστοµερή θήκη προστασίας. Αξιόπιστα, µπορούν
να χρησιµοποιηθούν σε όλες τις εφαρµογές της βιοµηχανίας ψύξης,εξαερισµού & κλιµ/µου κάτω
απο τις πιό δύσκολες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Συνοδεύονται µε βαλίτσα µεταφοράς &
πιστοποιητικό καλιµπραρίσµατος.
Μικροµανόµετρα - Θερµόµετρα - Ανεµόµετρα - Υγρόµετρα - Μετρητές στροφών.

class 200 Αξιόπιστα, στιβαρά & αποδοτικά, τα όργανα της σειράς 200 µπορούν να µετρούν, να
καταγράφουν, να αποθηκεύουν & να εκτυπώνουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε εκτυπωτή  4
παραµέτρους ταυτόχρονα.Έχουν αυτόµατη αναγνώριση των αισθητήρων SMARTpro πού τα
αφορούν. Εργονοµικά µε επιλογέα λειτουργιών,οθόνη γραφικών και µπορούν προαιρετικά να
εφοδιαστούν µε θήκη µεταφοράς hands free. Συνοδεύονται µε βαλίτσα µεταφοράς & πιστοποιητικό
καλιµπραρίσµατος.
Μικροµανόµετρα - Θερµόµετρα - Ανεµόµετρα - Υγρόµετρα.

class 300 Eπιπλέον των οργάνων της σειράς 200, οι συσκευές της σειράς 300 µπορούν να µετρήσουν
αρκετές παραµέτρους ταυτόχρονα σε µιά τεράστια οθόνη γραφικών και µπορεί να αναγνωρίζει
αυτόµατα όλους τούς αισθητήρες SMARTpro.Όπως η σειρά 200 έτσι καί η "σειρά 300" µπορούν
να µετρούν, να καταγράφουν,να αποθηκεύουν & να εκτυπώνουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή
σε εκτυπωτή.Εργονοµικά µε επιλογέα λειτουργιών µπορούν  προαιρετικά να εφοδιαστούν µε
θήκη µεταφοράς hands free. Συνοδεύονται µε βαλίτσα µεταφοράς & πιστοποιητικό
καλιµπραρίσµατος.
Πίεση - Θερµοκρασία - Ταχύτητα αέρα - Όγκο αέρα - Υγρασία - µέτρηση στροφών.
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Class 50
Aπλά & οικονοµικά, τα όργανα της σειράς 50, είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει η αγορά σε όργανα ποιότητος µε πλήρη γκάµα πού
διατίθεται όµως χωρίς βαλίτσα µεταφοράς. Συνοδεύονται µε πιστοποιητικό ρύθµισης.
Μικροµανόµετρα - Θερµόµετρα - Ανεµόµετρα - Υγρόµετρα - Μετρητές στροφών.

Κωδικός Περιγραφή

23.13.003

23.13.004

23.13.006

23.13.008

23.13.011

23.13.012

Θερµο-Ανεµ/τρο "vane" (ανεµ/κι), LV50,Φ70+ adjusting cert. ΚΙΜΟ
Ανεµόµετρο από 0.4 - 35m/s & θερµοκρασία από -20/+80C. Μετρά ταχύτητα,
θερµοκρασία, όγκο αέρα, µέση τιµή, hold, min/max, επιλογέα µονάδων.
Παρέχεται µε ανεµ/κι Φ70mm & πιστοποιητικό ρύθµισης.

Θερµο-Ανεµ/τρο "hotwire" (βέργας),VT50,Φ8 + adjusting cert. ΚΙΜΟ
Ανεµόµετρο από 0 - 30m/s & θερµοκρασία από -20/+80C. Μετρά ταχύτητα,
θερµοκρασία, όγκο αέρα µε κώνο, µέση τιµή, hold, min/max, επιλογέα µονάδων.
Παρέχεται µε ανοξείδωτο αισθητήρα Φ8mm hotwire (βέργα) & πιστοποιητικό
ρύθµισης.

Θερµο-Υγρόµετρο,HD50,hygr + adjusting cert. ΚΙΜΟ
Υγρασία από 5-95% & θερµοκρασία -20/+80C. Μετρά σχετική υγρασία, θερµ/σια,
dew point, hold, min/max & διαθέτει επιλογέα µονάδων. Παρέχεται µε αισθητ.
υγρασίας, πιστοποιητικό ρύθµισης.

Ταχύµετρο, CT50, optical (υπερύθρων ) + adjusting cert.  ΚΙΜΟ
Ταχύµετρο µέ οπτικό αισθητήρα από 60 - 50000 στροφές (Rpm) & 4 - 2500m/min.
Hold, min/max & επιλογέα µονάδων. Παρέχεται µε οπτικό αισθητήρα, ταινία reflec-
tive 1m, & πιστοποιητικό ρύθµισης. ∆ιαθέσιµος επίσης και αισθητήρας επαφής
κατά παραγγελία.

Μικροµανόµετρο, ΜΡ50, pressure + Φ6 + adjusting cert.  ΚΙΜΟ
Mικροµανόµετρο από 0-1000mmH2O. Mετρά πίεση έχοντας παράλληλα
δυνατότητα αυτόµατου µηδενισµού, επιλογή µονάδων, hold καί αποθήκευση
min/max αποτελέσµατος.Παρέχεται µε αισθητήρα πίεσης, σωληνάκι σιλικόνης
2x1m & πιστοποιητικό ρύθµισης.

Θερµόµετρο Pt100,TR50P,-100/+400°C  + adjusting cert. ΚΙΜΟ
Από -100/+400C µε ανάλυση 0.1C απο -50 έως +250°C καί 1C κατόπιν. Επιλογή
µονάδων, hold καί αποθήκευση, min/max. Παρέχεται µε τον αισθητήρα (pt100)
"STPP150" & µε πιστοποιητικό ρύθµισης.
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Η νέα σειρά εργαλείων ποιότητας & πιστότητας απο την εταιρεία ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ περιλαµβάνει ανεµόµετρα που
µετρούν πίεση αέρα & ταχύτητα µε σωλήνα pitot, θερµόµετρα ηλεκτρονικά µε αισθητήρες pt100 ή
Thermocouple µε 1 ή 2 κανάλια, ανεµόµετρα µε δυνατότητα µέτρησης είτε µε ανεµ/κι ώς αισθητήρα αλλά και
µε κώνο ή hotwire (βέργα), υγρόµετρα σχετικής υγρασίας & dew point αλλά καί ταχύµετρα µε οπτικό
αισθητήρα ή επαφής.

Κωδικός Περιγραφή
23.13.017

23.13.031
23.13.032

23.13.023

23.13.024

23.13.025

23.13.026

Ανεµο-Μαν/τρο,ΜΡ120,pres+Φ6+cal.c  ΚΙΜΟ
Ανεµοµανόµετρο από 0-1000Pa & 2- 40 m/sec. Mετρά πίεση
& ταχύτητα αέρα µε σωλήνα pitot, έχοντας παράλληλα
δυνατότητα αυτόµατου µηδενισµού, επιλογή µονάδων, hold
καί αποθήκευση min/max αποτελέσµατος. Παρέχεται χωρίς
τον pitot, µε αισθητήρα πίεσης, σωληνάκι σιλικόνης
2x1m,ανοξείδωτο ακροφύσιο Φ6 µήκους 10cm,
πιστοποιητικό καλιµπραρίσµατος & θήκη µεταφοράς.

Θερµ/τρο,TR100,1καν.ΧΣ,-100/400,calKIMO
Θερµ/τρο,TR102,2καν.ΧΣ,-100/400,calKIMO
Από -100/+400C µε ανάλυση 0.1C απο -50 έως +250 καί
1C κατόπιν. Επιλογή µονάδων, hold καί αποθήκευση
min/max. Παρέχεται χωρίς τον αισθητήρα (pt100), µε
πιστοποιητικό καλιµπραρίσµατος & θήκη µεταφοράς. To
ΤR102 έχει 2 κανάλια καί δίνει αποτέλεσµα διαφοράς
µεταξύ των καναλιών (delta t). Η σειρά ΤΚ χρησιµοποιεί
αισθητήρες τύπου thermocouple µε δυνατότητα µέτρησης
από -200 / 1300C.

Θερµο-Ανεµ/τρο,LV110,Φτε.Φ100+cal.cKIMO
Ανεµόµετρο από 0.2-35m/s & θερµοκρασία από -20/+80C.
Μετρά ταχύτητα, θερµοκρασία, όγκο αέρα, µέση τιµή, hold,
min/max, επιλογέα µονάδων. Παρέχεται µε ανεµ/κι Φ100,
πιστοποιητικό καλιµπραρίσµατος & θήκη µεταφοράς.

Θερµο-Ανεµ/τρο,VT100,hotwire+cal.c ΚΙΜΟ
Ανεµόµετρο hotwire (βέργας) από 0-30m/s & θερµοκρασία
από -20/+80C. Μετρά ταχύτητα, θερµοκρασία, όγκο αέρα µε
κώνο, µέση τιµή, hold, min/max, επιλογέα µονάδων.
Παρέχεται µε ανοξείδωτη βέργα Φ8mm, πιστοποιητικό
καλιµπραρίσµατος και θήκη µεταφοράς.

Θερµο-Υγρόµετρο,HD100,hyg+cal.cert ΚΙΜΟ
Υγρασία από 5-95% & θερµοκρασία -20/+80C. Μετρά σχετική υγρασία,θερµ/σια,dew point,hold,min/max &
διαθέτει επιλογέα µονάδων.Παρέχεται µε αισθητ.υγρασίας, πιστοποιητικό καλιµπραρίσµατος & θήκη µεταφοράς.

Ταχύµετρο,CT100o,optical+cal.cert  ΚΙΜΟ
Ταχύµετρο µέ οπτκό αισθητήρα από 60 - 50000 στροφές (Rpm) & 4 - 2500m/min.Hold,min/max & επιλογέα
µονάδων. Παρέχεται µε οπτικό αισθητήρα, ταινία reflective 1m,πιστοποιητικό καλιµπραρίσµατος & θήκη
µεταφοράς. ∆ιαθέσιµος επίσης και αισθητήρας επαφής κατά παραγγελία.
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Η νέα σειρά εργαλείων ποιότητας & πιστότητας απο την εταιρεία ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ περιλαµβάνει ανεµόµετρα που µετρούν
πίεση αέρα & ταχύτητα µε σωλήνα pitot & λεπίδες Debimo, θερµόµετρα ηλεκτρονικά 4 καναλιών µε αισθητήρες pt100 &
Thermocouple,ανεµόµετρα µε δυνατότητα µέτρησης µε ανεµ/κι ώς αισθητήρα αλλά και µε κώνο ή hotwire (βέργα),
υγρόµετρα σχετικής υγρασίας, υγρού-ξηρού βολβού & dew point. Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό της σειράς 200 είναι
η δυνατότητα λειτουργίας µε σένσορες διαφορετικών µετρήσεων αναγνωρίζοντάς τους αυτόµατα & η δυνατότητα
επικοινωνίας µε pc ή εκτυπωτή µε ειδικό software.

Κωδικός Περιγραφή
23.13.053

23.13.060

23.13.055

23.13.054

Θερµ-Ανεµο-Μαν/τρο,ΜΡ202 multi+cal ΚΙΜΟ
Ανεµοµανόµετρο από 0-1000Pa & 2- 40 m/sec. Mετρά πίεση, όγκο &
ταχύτητα αέρα µε σωλήνα pitot, µε παράλληλη δυνατότητα αυτόµατου
µηδενισµού, επιλογή µονάδων, hold καί αποθήκευση min/max
αποτελέσµατος. Επίσης υπολογίζει µέσες τιµές, µετρά θερµοκρασία µε
2 αισθητήρες από -200/+1300C καί διαφορά θερµοκρασίας.
Καταγράφει έως 8000 τιµές & έχει υποδοχές γιά pc καί εκτυπωτή.
Παρέχεται χωρίς τον pitot & τους αισθητήρες θερµοκρασίας αλλά µε
αισθητήρα πίεσης, σωληνάκι σιλικόνης 2x1m,ανοξείδωτο ακροφύσιο
Φ6 µήκους 10cm, πιστοποιητικό καλιµπραρίσµατος & θήκη µεταφοράς.
Το MP200 έχει ίδιες δυνατότητες αλλά µετρά σε mmH2O.
Θερµ/τρο,TM200,4καν.ΧΣ,-200/1300,cal    KIMO
Από -100/+400C (pt100) µε ανάλυση 0.1C απο -50/+250 καί 1C κατόπιν
τα 2 κανάλια.Τα άλλα 2 κανάλια από -200/+1300(thermoK). Ταυτόχρονη
απεικόνιση των 4 αισθητ. Επιλογή µονάδων, hold, αποθήκευση min/max
αποτελ/τος, αποτέλεσµα διαφοράς µεταξύ των καναλιών (delta t).
Παρέχεται χωρίς τους αισθητήρες (pt100) & thermoΚouple, µε
πιστοποιητικό καλιµπραρίσµατος & θήκη µεταφοράς. Καταγράφει έως
8000 τιµές & έχει υποδοχές γιά pc και εκτυπωτή. Συµβατό µε
αισθητήρες θερµοκ/σιας SMARTpro.
ΑΝΕΜ/ΤΡΟ multi,VT200F,hotwire+ext, ΚΙΜΟ
Ανεµόµετρο πολλαπλών αισθητήρων hotwire (βέργας) από 0-30m/s &
θερµοκρασία από -20/+80C. Μετρά ταχύτητα,θερµοκρασία, όγκο αέρα,
µέση τιµή, hold, min/max,επιλογέα µονάδων. Με αισθητήρες pt100, 2
κανάλια -100/+ 400C & data hold. Καταγράφει έως 8000 τιµές & έχει 
υποδοχές για pc καί εκτυπωτή. Παρέχεται µε ανοξείδωτη βέργα Φ8mm 
προέκταση αισθητήρα, πιστοποιητικό καλιµπραρίσµατος & θήκη
µεταφοράς.

ΘερµοΥγρόµετρο,HD200,hyg+cal.cert  ΚΙΜΟ
Υγρασία από 3-98% & θερµοκρασία -20/+80C. Μετρά σχετική &
απόλυτη υγρασία, dew point, θερµοκρασία υγρού-ξηρού βολβού, hold,
min/max & διαθέτει επιλογέα µονάδων. Με αισθητήρες pt100, 2 κανάλια
-100/ +400C & data hold. Καταγράφει έως 8000 τιµές & έχει υποδοχές
για pc και εκτυπωτή. Παρέχεται µε αισθητ. υγρασίας,πιστοποιητικό
καλιµπραρίσµατος & θήκη µεταφοράς. Συµβατό µε αισθητήρες
θερµοκ/σιας SMARTpro.
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Η νέα σειρά εργαλείων ποιότητας & πιστότητας απο την εταιρεία ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ περιλαµβάνει πολυόργανα που µετρούν
πίεση αέρα & ταχύτητα µε σωλήνα pitot & λεπίδες Debimo,θερµοκρασία µε 4 κανάλια µε αισθητήρες pt100 &
Thermocouple, ταχύτητα & όγκο αέρα µε ανεµ/κι ώς αισθητήρα αλλά και µε κώνο ή hotwire (βέργα),σχετική υγρασία,
υγρού-ξηρού βολβού & dew point. Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό της σειράς 300 είναι η δυνατότητα λειτουργίας µε
σένσορες διαφορετικών µετρήσεων αναγνωρίζοντάς τους αυτόµατα & η δυνατότητα επικοινωνίας µε pc ή εκτυπωτή µε
ειδικό software.

Κωδικός Περιγραφή
23.13.080

23.13.081
23.13.082

23.13.090
23.13.091

23.13.088

23.13.089

Θερµο-Υγρο-Ανεµόµετρο multi probe, VT300, ΚΙΜΟ
Oργανο πολλαπλών αισθητήρων hotwire (βέργας) από 0-30m/s &
θερµοκρασία χώρου από -20/+80C. Με αισθητήρα vane (ανεµ/κι)
απο 0-35m/s.Μετρά ταχύτητα, θερµοκρασία, όγκο αέρα, µέση τιµή,
hold, min/max, επιλογέα µονάδων. Με αισθητήρες pt100, 2 κανάλια -
100/+400C & data hold. ∆ύο επιπλέον κανάλια µε αισθητήρες
thermokouple, από -200/+1300C & delta t. Υγρασία απο 3-98% και
µέτρηση στροφών απο 60-50000 Rpm & 4-2500m/min. Καταγράφει
έως 8000 τιµές & έχει υποδοχές για pc καί εκτυπωτή.Παρέχεται
χωρίς αισθητήρες, µε πιστοποιητικό καλιµπραρίσµατος & θήκη
µεταφοράς. Συµβατό µε όλους τους αισθητήρες SMARTpro.

Θερµο-Υγρο-Ανεµ/τρο multi probe, VT300STD, kit, ΚΙΜΟ
Θερµο-Υγρο-Ανεµ/τρο multi probe, VT300PRO, kit, ΚΙΜΟ
Τα παραπάνω σετ παρέχονται µε προεπιλεγµένους αισθητήρες
(βλ.κάρτα επιλογής).
Πολυόργανο, ΑΜΙ301, multi probe+cal.c, Pa, ΚΙΜΟ
Oργανο πολλαπλών αισθητήρων, µετρά πίεση, ταχύτητα,
θερµοκρασία, όγκο, υγρασία & µετρητής στροφών. Μέσες τιµές,
επιλογέα λειτουργιών, hold, min/max αποτέλεσµα, delta t.
Θερµόµετρο 4 καναλιών µε 2 αισθητ.pt100 & 2 thermokouple.
Καταγράφει έως 8000 τιµές & έχει υποδοχές γιά pc καί εκτυπωτή.
Παρέχεται χωρίς αισθητήρες,αλλά µε αισθητήρα πίεσης, σωληνάκι 0-
1000Pa
σωληνάκι σιλικόνης 2x1m,ανοξείδωτο ακροφύσιο Φ6 µήκους 10cm,
σωλήνα pitot µήκους 30cm, πιστοποιητικό καλιµπραρίσµατος & θήκη
µεταφοράς. Συµβατό µε όλους τους αισθητήρες SMARTpro.

Πολυόργανο, ΑΜΙ300, multi probe+cal.c, mmH2O, ΚΙΜΟ
Ίδιες δυνατότητες µε το ΑΜΙ301 αλλά µετρά πίεση σε mmH2O.

Πολυόργανο,ΑΜΙ301PRO,multi probe,kit,Pa,      ΚΙΜΟ
Πολυόργανο,ΑΜΙ300STD,multi probe,kit,mmH2O,ΚΙΜΟ
Τα παραπάνω σέτ παρέχονται µε προεπιλεγµένους αισθητήρες
(βλ.κάρτα επιλογής).
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Κωδικός Περιγραφή Τεχν. χαρακτ/κά
23.13.150
23.13.151
23.13.152
23.13.153

Κώνος ροής αέρα Κ35,200x200mm,Ε/Α, ΚΙΜΟ 10-400 m3/h,θήκη µετ
Κώνος ροής αέρα Κ75,300x300mm,Ε/Α, ΚΙΜΟ 30-750 m3/h,θήκη µετ
Κώνος ροής αέρα Κ120,450x450mm,Ε/Α,ΚΙΜΟ 50-1200 m3/h
Κώνος ροής αέρα Κ150,550x100mm,Ε/Α,ΚΙΜΟ 10-400 m3/h

23.13.250
23.13.251
23.13.252
23.13.253
23.13.254
23.13.255
23.13.256
23.13.257
23.13.258
23.13.259
23.13.260
23.13.261

Spray καθαριστικό, BNF,  γιά αισθητήρες hotwire (βέργα)  ΚΙΜΟ
Ταινία αντανακλάσεως, RTO, reflective,γιά σένσορα στροφών οπτικό ΚΙΜΟ
Eπαναφορτιζόµενες µπαταρίες, JAC, LR6 γιά σειρές 200 & 300, ΚΙΜΟ
Φορτιστής µπαταριών, CHA, KIMO
Προστ/κή θήκη, ελαστοµερές υλικό, µαγνήτες, CPE, για σειρές 50 & 100, ΚΙΜΟ
Προστ/κή θήκη, hands free, HML200, για σειρά 200, ΚΙΜΟ 
Προστ/κή θήκη, hands free, HML300, για σειρά 300, ΚΙΜΟ
Μετασχηµατιστής 240Vac, ADS, γιά σειρές 200 & 300,  KIMO
Θήκη µεταφοράς γιά όργανα σειρών 50 & 100, ΚΙΜΟ
Θήκη µεταφοράς µε αφρό εσωτερικά γιά όργανα σειράς 200, ΚΙΜΟ
Θήκη µεταφοράς µε αφρό εσωτερικά γιά όργανα σειράς 300, ΚΙΜΟ
Επαγωγικό γράσσο σιλικόνης για αισθητήρες θερµοκρασίας(-60/+205°C) KIMO

23.13.240

23.13.245

Εκτυπωτής µε αντ/κα ρολλά χαρτιού ΙΤP,
φορτιστή & 4 επαναφ/νες µπαταρίες ΚΙΜΟ Printer
Πρόγραµµα ανάλυσης δεδοµένων LPC, µε IR interface 
γιά σύνδεση µε PC,KIMO Software + IR interface

23.13.200 Aισθητήρας θερµοκρασίας ειδικών συνθηκών Φ150,για σένσορες Φ4.5,     ΚΙΜΟ 

Êþíïé ñïÞò áÝñá

Ðñüãñáììá (software) & åêôõðùôÝò ãéÜ óåéñÝò 200 & 300

Èåñìüìåôñï black ball

AîåóïõÜñ äéÜöïñá

Παρέχεται χωρίς σένσορα (∆ιαφορετικές διαστάσεις αισθητήρων διαθέσιµες κατόπιν
παραγελίας)

Προστατευτική θήκη
από ελαστοµερές

υλικό µε ενίσχυση και
µαγνήτες για όργανα

της σειράς 100

Κώνοι µέτρησης ταχύτητας αέρος για τα ανεµόµετρα µε
αισθητήρες “vane” (ανεµιστηράκι) και hotwire (βέργα)

Πρόγραµµα ανάλυσης
δεδοµένων για όργανα
των σειρών 200 και
300

Φορητός εκτυπωτής
για όργανα των
σειρών 200 και 300

Αισθητήρας black ball (θερµοκρασίας ειδικών
συνθηκών) για όλα τα θερµόµετρα

Προστατευτική
θήκη για όργανα
των σειρών 200
και 300 (hands

free)Θήκη µεταφοράς για όργανα των
σειρών 200 και 300

23.13.100  Όργανο µέτρησης παροχής αέρα DBM-700, ΚΙΜΟ
Η ΚΙΜΟ σχεδίασε και κατασκεύασε το DBM-700 για να χρησιµεύσει ως ένα απαραίτητο εργαλείο µέτρησης και εξισορρόπησης παροχής αέρα
σε µηχανικούς που είναι υπεύθυνοι για εξισορρόπηση παροχής αέρα σε κλιµατιστικά συστήµατα. Με τη δυνατότητά του να αλλάζει διαστάσεις
εισόδου το DBM-700 είναι αποδεκτό από όλες τις κοινά χρησιµοποιούµενες διαστάσεις στοµίων εισαγωγής αλλά και εξαγωγής αέρα. Το ΚΙΜΟ
DBM-700 είναι ελαφρύ, ευκολόχρηστο και δίνει αξιόπιστες και µε ακρίβεια ενδείξεις. ∆υνατότητα µετρατροπής της εισόδου µέτρησης σε 6
διαφορετικές διαστάσεις 500x500 mm, 700x700 mm, 400x1200 mm, 700x1200mm, 400x1500 mm αλλά και 1000x1000 mm. Στα υπέρ του &
οι παρακάτω δυνατότητες: Μετρά από 85 έως 4000 m3/h Ακρίβεια από +_3% της ένδειξης ή +_10 m3/h ανάλογα ποιο είναι µεγαλύτερο 
Απλή και εύκολη αλλαγή των διαστάσεων εισόδου του οργάνου, χωρίς παρεµπόδιση της ροής ∆υνατότητα µεταφοράς των µετρούµενων
δεδοµένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για ανάλυση µέσω ειδικού λογισµικού (software) που παρέχεται ως αξεσουάρ Γρήγορες και
αξιόπιστες µετρήσεις από ένα ελαφρύ και ευκολόχρηστο όργανο ∆υνατότητα παγώµατος της τιµής µέτρησης (hold function), ικανότητα
καταγραφής έως και 2000 µετρήσεων, αλλά και επιλογή της γλώσσας χρήσης του οργάνου Ρυθµιζόµενη οθόνη.
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ÁéóèçôÞñåò èåñìïêñáóßáò pt100 ãéÜ óåéñÝò 50 & 100
Κωδικός Περιγραφή Τεχν. χαρακτ/κά

23.13.105
23.13.106
23.13.107
23.13.108
23.13.109
23.13.110
23.13.111

Σένσορας pt100, STPG150, γενικής, inox, Φ4.5, λαβή ΚΙΜΟ 15cm,-100/+400C
Σένσορας pt100, STPG500, γενικής, inox Φ6, λαβή ΚΙΜΟ 50cm,-100/+400C
Σένσορας pt100, STPG200/5, γενικής, inox, Φ4.5, λαβή ΚΙΜΟ 20cm,-100/+400C
Σένσορας pt100, STPP150A, καρφί, inox, Φ4.5, λαβή ΚΙΜΟ Tρόφιµα,-50/+250C
Σένσορας pt100, STPA150, αέρα, inox, Φ4.5, λαβή ΚΙΜΟ 15cm,-50/+250C
Σένσορας pt100, STPC150, επαφής, inox, Φ4.5, λαβή ΚΙΜΟ 15cm,-100/+400C
Σένσορας pt100, STPP150, καρφί, inox, Φ4.5, λαβή ΚΙΜΟ 15cm,-100/+400C

ÁéóèçôÞñåò èåñìïêñáóßáò pt100 ãéÜ óåéñÝò 200 & 300
23.13.115
23.13.116
23.13.117
23.13.118
23.13.119

Σένσορας pt100, STPG150SP, γενικής, λαβή, 15cm, ΚΙΜΟ SMARTpro,-100/400C
Σένσορας pt100, STPG500SP, γενικής, λαβή, 50cm, ΚΙΜΟ SMARTpro,-100/400C
Σένσορας pt100, STPP150SP, καρφί, λαβή, 15cm, ΚΙΜΟ SMARTpro,-100/400C
Σένσορας pt100, STPC150SP, επαφής, λαβή, 15cm, ΚΙΜΟ SMARTpro,-100/400C
Σένσορας pt100, STPA150SP, αέρα, λαβή, 15cm, ΚΙΜΟ SMARTpro,-50/250C

Áéóèçô. èåñì/óßáò thermocouple K ãéÜ óåéñÝò 50,100,200 & 300
23.13.120
23.13.121
23.13.122
23.13.123
23.13.124
23.13.125
23.13.126
23.13.127
23.13.128
23.13.129
23.13.130
23.13.131
23.13.132
23.13.133
23.13.134
23.13.135
23.13.136
23.13.137
23.13.138
23.13.139

Σένσ.Ktype STKA110,αέρος,χ.καλώδιο & λαβή,  ΚΙΜΟ 110mm,-50/+250C
Σένσ.Ktype STKA150,αέρος,µέ καλώδιο & λαβή,ΚΙΜΟ 150mm,-50/+250C
Σένσ.Ktype STKF2,plug-in,µε καλώδιο teflon 2m,ΚΙΜΟ 2m,Φ2.5mm,-50/250C
Σένσ.Ktype STKF5,plug-in,µε καλώδιο teflon 5m,ΚΙΜΟ 5m,Φ2.5mm,-50/250C
Σένσ.Ktype STKF10,plug-in,µε καλώδιο teflon 10m,ΚΙΜΟ 10m,Φ2.5mm,-50/250C
Σένσ.Ktype STKF25,plug-in,µε καλώδιο teflon 25m,ΚΙΜΟ 25m,Φ2.5mm,-50/250C
Σένσ.Ktype STKG150,γενικής,150mm,Φ4.5,inox,ΚΙΜΟ χερούλι,-100/+400C
Σένσ.Ktype STKG250,γενικής,250mm,Φ4.5,inox,KΙΜΟ χερούλι,-100/+400C
Σένσ.Ktype STKG500,γενικής,500mm,Φ4.5,inox,ΚΙΜΟ χερούλι,-100/+400C
Σένσ.Ktype STKG1000,γενικής,1000mm,Φ6,inox,ΚΙΜΟ χερούλι,-200/+1100C
Σένσ.Ktype STKP150,καρφί,καλ,150mm,Φ4.5,inox,ΚΙΜΟ χερούλι,-100/+400C
Σένσ.Ktype STKC150,επαφή,καλ,150mm,Φ4.5,inox,ΚΙΜΟ χερούλι,-100/+400C
Σένσ.Ktype STKC250,επαφή,καλ,250mm,Φ4.5,inox,ΚΙΜΟ χερούλι,-100/+400C
Σένσ.Ktyp STKCC150,επαφής,γωνία90°,150mm ΚΙΜΟ γωνία 90°,-100/+400C
Σένσ.Ktyp STKV150,velcro επαφής, µε καλ1.5m,ΚΙΜΟ σωλήνες έως Φ10cm
Σένσ.Ktyp STKV300,velcro επαφής, µε καλ 3m,  ΚΙΜΟ σωλήνες έως Φ10cm
Σένσ.Ktyp STKV500,velcro επαφής, µε καλ 5m,  ΚΙΜΟ σωλήνες έως Φ10cm
Επέκταση αισθητήρων CEK150,Αρσ-θυλ,1.5m,   ΚΙΜΟ µπαλαντέζα 1.5m
Επέκταση αισθητήρων CEK300,Αρσ-θυλ,3m,      ΚΙΜΟ µπαλαντέζα 3m
Επέκταση αισθητήρων CEK500,Αρσ-θυλ,5m,      ΚΙΜΟ µπαλαντέζα 5m

ÁéóèçôÞñåò ôá÷ýôçôáò áÝñá "Hotwire"(âÝñãá) óåéñÝò 200 & 300
23.13.163
23.13.164

Σένσ.ταχ/Θερµοκ/σία,Hotwire,(βέργα)SFCSP,30cm,KIΜΟ SMARTpro,0-30m/s
Σένσ.ταχ/Θερµοκ/σία,Hotwire,(βέργα)SFCTSP,90cm,KΙΜΟ SMARTpro,0-30m/s

Áéóè.ôá÷ýôçôáò áÝñá "vane"(áíåìéóô/êé & âÝñãá) óåéñÝò 200 & 300
23.13.160
23.13.161
23.13.162

Σένσ.ταχ(βέργα)SH16TSP,0.6-40m/s ΚΙΜΟ SMARTpro,70cm µήκος
Σένσ.ταχ/Θερµοκ/σία(αvεµ/κι)SH70SP,0.4-35m/s ΚΙΜΟSMARTpro,Φ70mm διάµετρο
Σένσ.ταχ/Θερµ/σία(αvεµ/κι)SH100SP,0.2-35m/s  KIMOSMARTpro,Φ100mm διάµετρο

ÁéóèçôÞñåò ôá÷ïìÝôñïõ (óôñïöÝò & ôá÷ýôçôá) ãéÜ óåéñÝò 200 & 300
23.13.166
23.13.167

Σένσoρας στροφών οπτικός,STOSP,Smartpro  ΚΙΜΟ SMARTpro,60-50000Rpm
Αξεσουάρ επαφής,ETC,γιά όργανο στροφών optic ΚΙΜΟ60-50000Rpm & 4-2500m/min

ÁéóèçôÞñåò Õãñáóßáò-èåñìïêñáóßáò ãéÜ óåéñÝò 200 & 300
23.13.165 Σένσ.Υγρασίας/Θερµ.Φ13mm,SHRSP,Smartpro ΚΙΜΟ SMARTpro,3-98%,-20/80°C
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ÐñïåêôÜóåéò áéóèçôÞñùí

23.13.235

23.13.236

23.13.237

Προέκταση ευθεία Φ10, µήκους 30cm, RD300, γιά αισθητήρες hotwire
(βέργα) ΚΙΜΟ
Προέκταση γωνία 90°, Φ10, µήκους 25cm x 5cm, RC90, γιά αισθητήρες
hotwire (βέργα) ΚΙΜΟ
Προέκταση τηλεσκοπική, µήκους 1m, RΤ1000, συµβατή µε όλους τούς
αισθητήρες µέτρησης  ΚΙΜΟ

Máíüìåôñá õãñÞò óôÞëçò

23.13.400 Επικλινή µανόµετρα CP25, Ε2
υγρού ΚΙΜΟ
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Νεα γενιά transmitter απο την Κimo Γαλλίας, από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές στην Ευρώπη

ΜΟΝΟSTATS Ακρίβεια µετρήσεων & υψηλή αξιοπιστία Eφαρµογές

ΤST  για µετάδοση θερµοκρασίας

> ΤST-Β είσοδος pt100
µε ένωση σε κλεµοσειρά

> HST γιά µετάδοση σχετικής υγρασίας

Σχεδιασµένοι και κατασκευασµένοι στην Γαλλία οι µεταδότες δεδοµένων (transmitter) ταιριάζουν
απόλυτα σε οποιαδήποτε κατασκευή σε βιοµηχανία, επεξεργασία, κτιριακές εφαρµογές, περιβάλλον
αέρα εσωτερικών χώρων, ΟΕΜ κ.τ.λ. Πάρα πολλά µοντέλα, από το πιό απλό έως το πιο σύνθετο,όλα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οποιαδήποτε εφαρµογή, χάριν στον εύκολο χειρισµό του
προγραµµατισµού & υπολογισµού τους. Επαναστατικές δυνατότητες χάριν στους αισθητήρες
µέτρησης που µπορούν να εναλλάσονται σε κάθε όργανο κάνοντας την συντήρηση και το
καλιµπράρισµα στο πεδίο εφαρµογής µιά πολύ απλή υπόθεση. Τεχνολογία αναλογικής & ηλεκτρονικής
(dgtl), µέτρησης & εξόδων (outputs) της σειράς KIMO, έτσι ώστε να µπορούν πανεύκολα να
ενσωµατωθούν σε ήδη υπάρχουσες ή καινούργιες εγκαταστάσεις.

> ΤST-M χώρου (ambient)

> ΤST-E … αέρος (air tight)

5αψήφια οθόνη υγρών κρυστάλλων Σε ψύξη
1 ρελέ RCR Κλιµατισµό

Ποιότητα κλίµατος εσωτερικών χώρων

* Eύρος: απο 0 έως
+500C
* Aισθητήρας:
Εσωτερικός (χώρου)
* Επιλογή µονάδων:

0C ή 0F
* Παροχή: 24 Vac / Vdc 

* Επαφές: Ρελέ RCR 3A / 230Vac 
* Τοποθέτηση: Επίτοιχη (wall-mount)

* Eύρος: από
-20 έως
+800C

* Επιλογή
µονάδων: 
0C ή 0F

* Παροχή:
24 Vac / Vdc

* Επαφές: Ρελέ RCR 3A
/230Vac

* Eύρος: απο -50 έως
+4000C
* Επιλογή µονάδων:

0C ή 0F
* Παροχή: 24 Vac / Vdc 

* Επαφές: Ρελέ RCR
3A / 230Vac 

* Eύρος: απο 0 έως 100%
RH & απο 0 έως +500C

* Aισθητήρας:
Εσωτερικός (χώρου)
* Επιλογή µονάδων: 

%RH, 0C & 0F
* Παροχή: 24 Vac / Vdc

* Επαφές: Ρελέ RCR 3A /
230Vac

* Τοποθέτηση:
Επίτοιχη (wall-
mount)

* Επιλογή µονάδων:
Pa, mmH2O, mBar,
InWg, mmHg, Kpa & PSI
* Παροχή: 24 Vac / Vdc
* Επαφές: Ρελέ RCR
3A / 230Vac

* Aισθητήρας:
Εσωτερικός
(χώρου)
* Τοποθέτηση:
Επίτοιχη (wall-

mount)

* Aισθητήρας:
Εξωτερικός (stick

γιά κανάλια)
* Τοποθέτηση:

σε κανάλι (duct-
mount)

> PST  γιά µετάδοση πιέσεως

> HST-M χώρου (ambient) 

model Εύρος

> PST-1 0-1000 Pa

> PST-2 0-10000 Pa

> PST-3  0-500 mBar

> PST-4 0-2000 mBar

> HST-Α γιά αεραγωγούς 
(Duct-mount)
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CLASS 50 Ακρίβεια µετρήσεων & υψηλή αξιοπιστία Eφαρµογές

Eύκολη & γρήγορη εγκατάσταση Σε ψύξη
Ρύθµιση µε λογισµικό ή dip switch(διακοπτάκια) Κτιριακές εφαρµογές
Αναλογική έξοδος Ποιότητα κλίµατος εσωτερικών χώρων

Πρωτότυπο εξοπλισµό
Κατασκευαστές

> ΤΜ   γιά µετάδοση θερµοκρασίας

> ΤΜ50-B είσοδος pt100 
µε ένωση σε κλεµοσειρά 

* Eύρος: απο -50
έως +4000C
* Είσοδος: pt100
µε ένωση σε
κλεµοσειρά

* Έξοδος : pt100
µε ένωση σε

κλεµοσειρά

* Eύρος: απο -20 έως
+800C
* Έξοδος: pt100 µε
ένωση σε κλεµοσειρά

* Εύρος: απο 0 έως 10000 Pa
(ρυθµιζόµενο)
* Επιλογή µονάδων: Pa, mmH2O,
mBar, InWg, mmHg, Kpa & PSI
* Παροχή: 24 Vac / Vdc
* Έξοδος: 4-20 mA & 0-10 V

* Eύρος: απο 0
έως +500C

* Έξοδος: pt100 µε
ένωση σε
κλεµοσειρά

* Τοποθέτηση:
Επίτοιχη (wall-mount)

* Eύρος : από 0 έως 100%
RH & απο 0 έως +500C

* Aισθητήρας:
Εσωτερικός (χώρου)

* Επιλογή
µονάδων: %RH, 0C

ή 0F
* Παροχή: 18-30 Vdc

ή 24 Vac / Vdc
* Έξοδος: 4-20 mA ή 0-

10 V
* Τοποθέτηση: Επίτοιχη
(wall-mount)

> CP50 γιά µετάδοση πιέσεως

> ΤΜ50-E αέρος (air tight) 
> ΗΜ50 γιά µετάδοση σχετικής υγρασίας

> ΤΜ50-Α … χώρου (ambient)
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> ΤG100  είσοδος pt100 
µε ένωση σε κλεµοσειρά

> ΤG100 γιά αεραγωγούς (duct-mount)

> ΤΜ100 γιά αεραγωγούς (duct-mount)

> ΤG / TM  για µετάδοση θερµοκρασίας

Class 100 Ακρίβεια µετρήσεων & υψηλή αξιοπιστία

* Eύρος: από -20 έως +80 0C (αισθητήρας πίσω) και απο -50 έως
+4000C (αισθητήρας σε κλεµοσειρά)
* Επιλογή µονάδων: 0C & 0F
* Παροχή: 18/30 Vdc ή 24 Vac / Vdc

* Eύρος: από -20 έως +80 0C (αισθητήρας
πίσω) και απο -50 έως +4000C
(αισθητήρας σε κλεµοσειρά)
* Επιλογή µονάδων: 0C & 0F
* Παροχή: 18/30 Vdc ή 24 Vac / Vdc

> ΤΗ / TΗM γιά µετάδοση σχετικής υγρασίας & θερµοκρασίας

> CP γιά µετάδοση πιέσεως

> TH100 µε αισθητήρα Remote

> CP100 γιά µετάδοση πιέσεως

> CΤV100 για µετάδοση ταχύτητας αέρα &
θερµοκρασίας

> THM100 χώρου (ambient)

* Eύρος: απο 0 έως 100% RH &
απο -20 έως +800C
* Aισθητήρας: Εσωτερικός (χώρου)
* Επιλογή µονάδων: %RH, 0C & 0F
* Παροχή: 18/30 Vdc ή 24 Vac /
Vdc

* Eύρος: απο 0 έως
100% RH & απο 0 έως

+500C
* Aισθητήρας:

Εσωτερικός (χώρου)*
Επιλογή µονάδων:

%RH , 0C & 0F
* Τοποθέτηση: Επίτοιχη

(wall-mount)
* Παροχή: 18/30 Vdc ή

24 Vac / Vdc

* Ενώσεις: µε κουµπώµατα ή πρεσαριστά
* Επιλογή µονάδων: Pa, mmH2O, mBar,
InWg, mmHg, Kpa & PSI
* Παροχή: 18/30 Vdc ή 24 Vac /Vdc 

* Eύρος: απο 0 έως 100% RH & απο 0
έως +500C

* Aισθητήρας: για αεραγωγούς (duct
mount) σε κλεµοσειρά (remote)

Επιλογή µονάδων: m/sec,fpm, 0C & 0F
* Παροχή: 24 Vac / Vdc

model Εύρος
> CP101 0-1000 Pa 
> CP102 0-10000 Pa 
> CP103 0-500 mBar
> CP104 0-2000 mBar

Eύκολη & γρήγορη εγκατάσταση
Ρύθµιση µε λογισµικό ή dip switch (διακοπτάκια)
Mε ή χωρίς 5 αψήφια οθόνη υγρών κρυστάλλων

µε ή χωρίς οθόνη
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> TH200  µε έξυπνους αισθητήρες Smart Pro

> CP200  γιά µετάδοση πιέσεως

> ΤΗ  γιά µετάδοση σχετικής υγρασίας & θερµοκρασίας

Class 200 Eύκολη & γρήγορη εγκατάσταση Eφαρµογές 

Eνδεικτικές λυχνίες οπτικού alarm Φαρµακοβιοµηχανίες
Ρύθµιση µε λογισµικό ή απο το πληκτρολόγιο Βιοµηχανικές εφαρµογές
Mε ή χωρίς αλφαριθµητική οθόνη 2 γραµµών ΟΕΜ's
Ρελέ RCR / 2 επαφών
'Εξυπνοι αισθητήρες Smart Pro (εναλασόµενοι)

µε ή χωρίς οθόνη

* Eύρος: από 0 έως 100% RH
& απο -40 έως +1800C
* Aισθητήρας: standard
(fixed) ή µε καλώδιο

(remote), βλ. Κάρτα
επιλογής
* Επιλογή
µονάδων: %RH ,
g/Kg, KJ / Kg, 0C &
0F
* Παροχή: 24 Vac /
Vdc, 115 Vac ή 230
Vac

* Έξοδος: 2x 4-20 mA
ή 2x 0-10V
* Oπτικά alarms: 2
δίχρωµες ενδεικτικές
λυχνίες

* Ενώσεις: µε κουµπώµατα ή πρεσαριστά
* Επιλογή µονάδων: Pa, mmH2O, mBar,
InWg, mmHg, Kpa & PSI
* Παροχή: 24 Vac / Vdc, 115 Vac ή 230 Vac
* Έξοδος: 2x 4-20 mA ή 2x 0-10V* Oπτικά
alarms: 2 δίχρωµες ενδεικτικές λυχνίες

<> Σχετική υγρασία 
<> Θερµοκρασία

<> Απόλυτη υγρασία
<> Θερµοκρασία υγρού βολβού

<> Υπολογισµός Due point
<> Eνθαλπία

Λειτουργίες

Κατασκευή
αισθητήρων

> φτιαγµένοι από Ανοξείδωτο ατσάλι Polycarbonated
> Εύρος απο -40 έως +1800C (ανοξείδωτο

ατσάλι)
-20 έως +1200C (Polycarbonated)

> Aισθητήρες Standard (Fixed)
Με καλώδιο (Remote) 

> Mήκη 100 mm, 150 mm, 300 mm

model Εύρος

> CP201 0-1000 Pa 

> CP202 0-10000 Pa 

> CP203 0-500 mBar

> CP204 0-2000 mBar

<> Πίεση
<> Ταχύτητα αέρα
<> Παροχή αέρα µε χρήση Pitot / Debimo
<> Aυτόµατος/χειροκίνητος µηδενισµός
<> Λειτουργία ενσωµατωµένης µέτρησης
<> ∆είκτης διόρθωσης µέτρησης
<> Compensation θερµοκρασίας

Λε
ιτο

υρ
γίε

ς

<> Ταχύτητα αέρα
<> Παροχή αέρα
<> ∆είκτης διόρθωσης µέτρησης
<> Μέση τιµή

Λε
ιτο

υρ
γίε

ς

* Eύρος: απο 0 έως 30 m/sec & απο -20 έως +80 0C
* Aισθητήρας: Βέργα απο ανοξείδωτο ατσάλι (hotwire) µήκους
150mm ή 300mm µε 2m καλώδιο
* Επιλογή µονάδων: m/sec, fpm, 0C & 0F
* Παροχή: 24 Vac/Vdc, 115 Vac ή 230 Vac
* Έξοδος: 2x 4-20 mA ή 2x 0-10V
* Oπτικά alarms: 2 δίχρωµες ενδεικτικές λυχνίες

> CP200  γιά µετάδοση πιέσεως

Σύστηµα Smart-Pro
Aισθητήρες

> κάλυψη απο πλαστικό κάλυµµα
> πλαστική µε διάτρυτη προστασία

> κάλυψη απο ανοξείδωτο ατσάλι
> κάλυψη απο διάτρυτο

ανοξείδωτο ατσάλι

> Standard ρυθµίσεις
ή επιθυµητή δική σας
Οι εξόδοι αυτοµάτως

αλλάζουν στις νέες
ρυθµίσεις

> Λεπίδες µέτρησης Debimo
> Σωλήνες Pitot
> Προαιρετικά
λειτουργία SQR

Αξεσουάρ γιά µέτρηση αέρα
Ρυθµιζόµενες αναλογικές εξόδοι 
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> TH300  µε έξυπνους αισθητήρες Smart Pro 
γιά µετάδοση σχετικής υγρασίας & θερµοκρασίας

> CP300 γιά µετάδοση πιέσεως
Kωδ.:  xx.xx.xxx

Class 300 Eύκολη & γρήγορη εγκατάσταση Eφαρµογές 

* Eύρος: απο 0 έως 100% RH &
απο -40 έως +1800C
* Aισθητήρας: standard (fixed) ή
µε καλώδιο (remote),βλ. Κάρτα
επιλογής
* Επιλογή µονάδων: %RH,
g/Kg, KJ / Kg, 0C & 0F
* Παροχή: 24 Vac / Vdc , 115
Vac ή 230 Vac 

* Έξοδος: 2x 4-20 mA ή 2x 0-10V
* Oπτικά alarms: 2 δίχρωµες
ενδεικτικές λυχνίες

* Ενώσεις: barbed or compression fit-
tings
* Επιλογή µονάδων: Pa, mmH2O, mBar,
InWg, mmHg, Kpa & PSI
* Παροχή: 24 Vac / Vdc, 115 Vac ή 230 Vac 
* Έξοδος: 2x 4-20 mA ή 2x 0-10V
* Oπτικά alarms: 2 δίχρωµες ενδεικτικές
λυχνίες

* Εγκαθίσταται: χωνευτό ή
επίτοιχο
* Ενώσεις: µε κουµπώµατα
ή πρεσαριστά
* Επιλογή µονάδων: Pa,
mmH2O, mBar, InWg,
mmHg, Kpa & PSI

* Παροχή: 24 Vac / Vdc, 115 Vac ή 230 Vac 
* Έξοδος: 4-20 mA ή 0-10V & RS 232

Eνδεικτικές λυχνίες οπτικού alarm Φαρµακοβιοµηχανίες
Ρύθµιση µε λογισµικό ή απο το πληκτρολόγιο Βιοµηχανικές εφαρµογές
Mε ή χωρίς αλφαριθµητική οθόνη 3 γραµµών ΟΕΜ's
Ρελέ RCR / 2 επαφών
'Εξυπνοι αισθητήρες Smart Pro (εναλασόµενοι)
Ηλεκτρονικές εξόδοι (Dgtl)
Ηλεκτρονική επικοινωνία (Μοdbus / Rs 232) 
Περίβληµα απο πλαστικό ( ABS ) ή απο αλουµίνιοµε ή χωρίς οθόνη

ALU or ABS 
housing

∆ίκτυο Modbus ---- Eπικοινωνία µέσω RS232

Απεικόνιση σε
πραγµατικό χρόνο της

υγρασίας που µετράται
απο το TH200 κτιριακό

σύστηµα διεύθυνσης στο
CP300 & διαχείρισης 

<> Σχετική υγρασία
<> Θερµοκρασία
<> Απόλυτη υγρασία 
<> Θερµοκρασία υγρού βολβού
<> Υπολογισµός Due point
<> Eνθαλπία

Λε
ιτο

υρ
γίε

ς

<> Πίεση & ταχύτητα αέρα
<> Παροχή αέρα µε χρήση Pitot /
Debimo
<> Παροχή αέρα µε άλλα coefficients
<> Aυτόµατος/ χειροκίνητος
µηδενισµός
<> Λειτουργία ενσωµατωµένης
µέτρησης
<> ∆είκτης διόρθωσης µέτρησης
<> Compensation θερµοκρασίας
χειροκίνητος ή αυτόµατος ( είσοδος
µε θρµοστοιχείο τύπου K )
<> Αυτοκαλιµπράρεται

Λειτουργίες

<> Πίεση
<> Λειτουργία
ενσωµατωµένης
µέτρησης
<> Αυτοκαλι-
µπράρεται
<> Face
καλιµπράρισµα

Λε
ιτο

υρ
γίε

ς

> φτιαγµένοι απο Ανοξείδωτο ατσάλι
Polycarbonated

> Εύρος απο -40 έως +1800C (Ανοξείδωτο ατσάλι)
-20 έως +1200C (Polycarbonated) 

> Aισθητήρες Standard (Fixed)
Με καλώδιο (Remote)

> Mήκη 100 mm, 150 mm, 300 mm 

Σύστηµα Smart-Pro
Aισθητήρες

Κατασκευή
αισθητήρων

> κάλυψη απο πλαστικό κάλυµµα
> πλαστική µε διάτρυτη προστασία

> κάλυψη απο ανοξείδωτο ατσάλι
> κάλυψη απο διάτρυτο ανοξείδωτο

ατσάλι
model Εύρος

> CP301 0-1000 Pa
> CP302 0-10000 Pa
> CP303 0-500 mBar
> CP304 0-2000 mBar

model Εύρος
> CPΕ301 0-100 Pa
> CPΕ302 0-500 Pa
> CPΕ303 0-1000 Pa

> Standard ρυθµίσεις ή επιθυµητή
δική σας

Οι εξόδοι αυτοµάτως αλλάζουν στις
νέες ρυθµίσεις

Ρυθµιζόµενες αναλογικές εξόδοι 

> Λεπίδες µέτρησης Debimo
> Σωλήνες Pitot 
> Προαιρετικά λειτουργία SQR 

Αξεσουάρ γιά µέτρηση αέρα

> CPΕ300 Για εγκατάσταση χωνευτά ή τοίχου µε πρόσοψη
απο ανοξείδωτο ατσάλι γιά µετάδοση πιέσεως
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Pt100

Τhermocouple K

Πυκνωτικός

Ηλεκτρονικός (dgtl)

Transmitters θερµοκρασίας

Transmitters όγκου αέρα

Transmitters υγρασίας

> ATT300 Πολυκάναλη οθόνη µεγάλων διαστάσεων

* Οθόνη: απο -9999 έως 99999
* Aπεικόνιση µετρήσεων: 5 ψηφία matrix
* Απεικόνιση µονάδων: 4 ψηφία
* Παροχή: 24 Vac / Vdc
* Αναλογικές εισόδοι: 3x 4-20 mA ή 3x 0-10V

ή RS232 + 1ρεύµα ή τάση εισόδου
* Περίβληµα: IP65
* Έξοδος: RS232

Ένας αισθητήρας pt100 είναι µιά αντίσταση, µε
θετικου προσήµου απόδοση θερµοκρασίας,

που διαφοροποιείται ανάλογα µε την
µετρούµενη θερµοκρασία. Η αξία της
τιµής της αντίστασης διαφοροποιείται
αναλόγως της αυξήσεως της

θερµοκρασίας µέτρησης
Γιά 0 0C ~100Ω

Γιά 100 0C ~138,5Ω

Ένα θερµοζεύγος (thermocouple) λειτουργεί
εξαιτίας της ύπαρξης µιάς πτώσης τάσεως
διαµέσου ανόµοιων µετάλων που τίθενται
σε επαφή. Η τιµή της τάσης αυτής είναι η

λειτουργία της µετρούµενης θερµοκρασίας.

Ο µεταδότης τροφοδοτείται µε µιά συνεχή
τάση > µετράµε το χρησιµοποιούµενο ρεύµα
απο τον µεταδότη (transmitter). Tο ρεύµα
αυτό κυµαίνεται µεταξύ 4 και 20 mA,
προοδευτικά της µετρούµενης παραµέτρου
(πίεση, θερµοκρασία, σχετική υγρασία κλπ)

Ο µεταδότης παρέχει ένα ρεύµα (4-20mA) ή µιά
τάση (0-10V )loop. Μπορεί να λειτουργεί είτε
απευθείας DC, είτε εναλλακτικά AC. Το
ενωµένο τροφοδοτικό στον µεταδότη του
επιτρέπει την δηµιουργία ενός ρεύµατος (4-
20mA) ή µιάς τάσεως (0-10V) προοδευτικά στην µετρούµενη παράµετρο.

Ο όγκος υπολογίζεται από την ταχύτητα αέρα πολαπλασιαζόµενη µε την
επιφάνεια του στοµίου ή του αγωγού.

Όγκος αέρα = Ταχύτητα x Επιφάνεια
Η ταχύτητα τού αέρα µπορεί να υπολογιστεί απο την διαφορική πίεση

Ταχύτητα  = Coef  x V Πίεσης

Η διηλεκτρική συνέχεια του
αισθητήρα υγρασίας µεταβάλλεται

ανάλογα µε την υγρασία
περιβάλλοντος. Η πληροφορία αυτή

µέσω µικροεπεξεργαστή στον
µεταδότη µετατρέπεται σε ηλεκτρονικό σήµα.

Ο µεταδότης πίεσης (τύπου
αντίσταση πίεσης) δηµιουργεί

µία τάση προοδευτική στην
πίεση του µεταδότη

Η διηλεκτρική συνέχεια του αισθητήρα υγρασίας
µεταβάλλεται ανάλογα µε την υγρασία

περιβάλλοντος. Η πληροφορία αυτή µέσω του
µεταδότη µετατρέπεται σε ηλεκτρονικό σήµα.  Το

µετρούµενο σήµα δεν επηρεάζεται απο την
περιβαλλοντολογική πίεση.

* Οθόνη: απο -999 έως 9999
* Aπεικόνιση µετρήσεων: 4 ψηφία

* Απεικόνιση µονάδων: 4 ψηφία
* Παροχή: 24 Vac / Vdc

* Αναλογικές εισόδοι: 3x 4-20 mA ή 3x 0-10V ή
RS232 + 1ρεύµα ή τάση εισόδου

* Περίβληµα: IP65 η πρόσοψη
* Έξοδος: RS232

Oθόνες Eύκολη & γρήγορη εγκατάσταση Eφαρµογές 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ρύθµιση µε χειριστήριο υπερύθρων Σε ψύξη
Ηλεκτρονική επικοινωνία (Μοdbus / Rs 232) Κτιριακές εφαρµογές

Ποιότητα κλίµατος εσωτερικών χώρων
Κλιµατισµό
Βιοµηχανίες

µπορεί να λειτουργήσει µε οποιαδήποτε
παροχή ή τάση εισόδου οποιουδήποτε
µεταδότη (transmitter) απεικονίζοντας
δεδοµένα γιά πίεση, υγρασία, θερµοκρασία,
όγκο ή ταχύτητα αέρα 

µπορεί να αποδίδει συνδυασµό έως και 3 δεδοµένων
ταυτόχρονα (π.χ. γιά πίεση, υγρασία & θερµοκρασία) ενώ

τοποθετείτε και ως  επίτοιχη έκδοση εκτός απο χωνευτή

> ATE300 Πολυκάναλη οθόνη απο ανοξείδωτο
ατσάλι, χωνευτής στήριξης ( flush-mount )

από ταχύτητα αέρα...

Παθητικός µεταδότης (Passive loop transmitter) Ενεργητικός µεταδότης (Αctive transmitter)

πίεση
Transmitters πιέσεως

Τροφοδοτικά  (power supply)
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÌÌ ÅÅÔÔÑÑ ÁÁ
Èåñìüìåôñá ðïéüôçôáò, ôóÝðçò áëëÜ & óôáèåñÜ, áðëÜ & çëåêôñïíéêÜ êáôÜëëçëá

ãéÜ ìåôñÞóåéò óå ðëåéÜäá åöáñìïãþí
23.02.044 Θερµόµετρο - υγρόµετρο ηλεκτρονικό τσέπης, ΤΗΡ2 , SUPCO Αµερικής
Απλούστερη λύση σε σχέση µε  το THP1 µετρά ακριβώς τα ίδια αλλά µε µεγαλύτερη
απόκλιση ( ±1,5 0C και 5% ακρίβεια στην υγρασία)..
∆ιαθέτει µόνο διπλή οθόνη , θερµοκρασία σε  0C και σε 0F,αλλά µε εύρος απο -20 έως + 50 0C
και απο 10% έως 90% υγρασία, διαθέτει διακόπτη on/off, min/max, µπαταρία από το
εργοστάσιο και κόπιτσα στήριξης. Μικρότερο σε µέγεθος και φθηνότερο σε τιµή.

50.20.110 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ ηλεκτρονικό, DSP990, ξηρού & υγρού βολβού, SUPCO Αµερικής
Ψυχρόµετρο ηλεκτρονικό (αντικατάσταση ροκάνας). Μετράει θερµοκρασία ξηρού, υγρού
βολβού, σηµείο βρασµού, υγρασία. ∆εν απαιτείται νερό, γύρισµα ή ψυχροµετρικοί χάρτες.
Ιδανικό για σχολές, εργαστήρια κ.α. Λειτουργία καταγραφής min/max αποτελέσµατος. Μετρά
θερµοκρασία σε  0C και σε 0F,αλλά µε εύρος απο -20 έως + 50 0C και απο 0% έως 100%
υγρασία, διαθέτει διακόπτη on/off, διακόπτη επαναφοράς (reset) ,παγώµατος δεδοµένων
(hold), και αυτόµατο σβήσιµο µετά από 20 λεπτά της ώρας. Σε µικρό µέγεθος (τσέπης),
διαθέτει ένδειξη πεσµένης µπαταρίας, αυτόµατο σβήσιµο και εγγύηση καλής λειτουργίας 1
έτους. Ιδανικό γιά σχολεία, τεχνικά εργαστήρια, φαρµακοβιοµηχανίες, καπνοβιοµηχανίες και
πλήθος άλλες εφαρµογές.

23.02.190 Θερµόµετρο & υγρόµετρο επίτοιχο, ηλεκτρονικό, THC200, SUPCO Αµερικής
Επίτοιχο θερµόµετρο, υγρόµετρο και ρολόι που µπορεί να τοποθετηθεί πανεύκολα και σαν
επιτραπέζιο χάρη στην ειδική βάση που διαθέτει. Μετρά ταυτόχρονα θερµοκρασία και
σχετική υγρασία, πραγµατική ώρα, δέχεται ρύθµιση συναγερµού χαµηλού & υψηλού
σηµείου (Low/high alarm) σε θερµοκρασία και υγρασία, και µετρά σε 0C και σε 0F µε εύρος
απο -20 έως + 50 0C και απο 0% έως 100% υγρασία.

23.02.016 Θερµόµετρο & υγρόµετρο επίτοιχο, ηλεκτρονικό, thermohydro THG912, Stagi
Επίτοιχο θερµόµετρο 2 θερµοκρασιών & υγρόµετρο που µπορεί να τοποθετηθεί πανεύκολα.
Μετρά ταυτόχρονα θερµοκρασία και σχετική υγρασία, σε θερµοκρασία και υγρασία, και
µετρά σε  0C και σε 0F µε εύρος απο -20 έως + 50 0C και απο 0% έως 100% υγρασία.

23.02.512

23.02.505

23.03.008

23.03.009

ΘΕΡΜΟ-ΥΓΡΟµετρο ΗΛΕΚ/ΚΟ DT-3 XUZHOU
Επίτοιχο θερµόµετρο 2 θερµοκρασιών & υγρόµετρο που µπορεί να τοποθετηθεί
πανεύκολα. Μετρά ταυτόχρονα θερµοκρασία και σχετική υγρασία, σε
θερµοκρασία και υγρασία, και µετρά σε  0C και σε 0F µε εύρος από -50 έως + 70 0C
και απο 20% έως 99% υγρασία.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚ/ΚΟ ST-2 πλακέ XUZHOU
Μικρό σε διαστάσεις, ελαφρύ, µε έναν εξωτερικό αισθητήρα αποδεικνύεται µια
καλή λύση που πουλά πολύ κυρίως λόγω της χαµηλής του τιµής. Ιδανικό γιά
όλους τους εργαλειοφόρους αλλά και σχετικά αδύναµο να παρακολουθήσει την
αλλαγή της θερµοκρασίας διάστηµα µικρότερο του µισού λεπτού. Εύρος
θερµοκρασίας -50 έως +70 0C. ∆εν είναι εφοδιασµένο µε διακόπτη on/off αλλά µε
την ενσωµατωµένη µπαταρία µπορεί να κρατήσει µέχρι και ένα έτος λειτουργίας.

Θερµόµετρο τσέπης γυάλινο οινοπνεύµατος, 703, κίτρινο σε πλαστική θήκη
προστασίας Κίνας

Θερµόµετρο τσέπης γυάλινο οινοπνεύµατος, 40C, µπεζ  σε κουµπωτή θήκη
προστασίας Wigam Ιταλίας
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÌÌ ÅÅÔÔÑÑ ÁÁ
Èåñìüìåôñá ðïéüôçôáò, ôóÝðçò áëëÜ & óôáèåñÜ, áðëÜ & çëåêôñïíéêÜ êáôÜëëçëá

ãéÜ ìåôñÞóåéò óå ðëåéÜäá åöáñìïãþí
23.10.000 Θερµόµετρο ηλεκτρονικό µε αισθητήρα καρφί 1m, ΗΙ98509, CHECKTMCW Ηanna
Όταν όλα αναιξερέτως τα ηλεκτρονικά θερµόµετρα χάνουν το καλιµπράρισµά τους σε
κάποια στιγµή είναι το µοναδικό που αυτοελέγχεται και ανά πάσα στιγµή ξέρετε πόσο χάνει
µε αποτέλεσµα να εκτελείται πάντοτε ακριβέστατες µετρήσεις. Σε συνδυασµό µε την µεγάλη 
ταχύτητα απόκρισης και το ενισχυµένο καλώδιο του αισθητήρα παράλληλα µε την
ανοξείδωτη κατάληξή του το καθιστούν µιά απο τις καλύτερες επιλογές στα χαµηλού
κόστους θερµόµετρα. Εύρος θερµοκρασίας απο -50 έως +150 0C καί διακόπτης on/off.

23.02.022 Θερµόµετρο ηλεκτρονικό µε αισθητήρα καρφί 1m, tst-880-X, Stagi Iσπανίας

Ικανοποιητική ταχύτητα απόκρισης, ενισχυµένο καλώδιο αισθητήρα, ανοξείδωτη κατάληξh
αισθητήρα, ικανότητα αποθήκευσης min/max ενδείξεων... και εύρος θερµοκρασίας απο -50
έως +300 0C καθώς καί διακόπτης on/off. Αλλά και ρολόι.

23.02.027 Θερµόµετρο ηλεκτρονικό µε αισθητήρα 2m µε πλαστική απόληξη , ΝAW-880-E,
Stagi Ισπανίας

Μικρό σε διαστάσεις, ελαφρύ, µε 2 αισθητήρες (ένας ενσωµατωµένος και ο άλλος εξωτερικός
µε πλαστική απόληξη) αποδεικνύεται µια καλή λύση που πουλά πολύ κυρίως λόγω της
χαµηλής του τιµής. Ιδανικό γιά όλους τους εργαλειοφόρους αλλά και σχετικά αδύναµο
να παρακολουθήσει την αλλαγή της θερµοκρασίας διάστηµα µικρότερο του µισού λεπτού.
Εύρος θερµοκρασίας -50 έως +70 0C. ∆εν είναι εφοδιασµένο µε διακόπτη on/off αλλά µε την
ενσωµατωµένη µπαταρία µπορεί να κρατήσει µέχρι και ένα έτος λειτουργίας.

23.02.510 Θερµόµετρο ηλεκτρονικό µε αισθητήρα 2m µε πλαστική απόληξη & 2
αισθητήρες, DT-1 Κίνας

Μικρό σε διαστάσεις, ελαφρύ, µε 2 αισθητήρες (ένας ενσωµατωµένος και ο άλλος εξωτερικός
µε πλαστική απόληξη) αποδεικνύεται µια καλή λύση που πουλά πολύ κυρίως λόγω της
χαµηλής του τιµής. Ιδανικό γιά όλους τους εργαλειοφόρους αλλά και σχετικά αδύναµο
να παρακολουθήσει την αλλαγή της θερµοκρασίας διάστηµα µικρότερο του µισού λεπτού.
Εύρος θερµοκρασίας -50 έως +70 0C. ∆εν είναι εφοδιασµένο µε διακόπτη on/off αλλά µε την
ενσωµατωµένη µπαταρία µπορεί να κρατήσει µέχρι και ένα έτος λειτουργίας.

23.02.039 Θερµόµετρο ηλεκτρονικό τσέπης µε ανοξείδωτο αισθητήρα καρφί, ST-09,
SUPCO Αµερικής

Πολύ καλό θερµόµετρο τσέπης, ιδανικό γιά κάθε εφαρµογή µε µεγάλη ακριβεια αλλά και
ικανοποιητική ταχύτητα απόκρισης. Ιδανική επιλογή γιά µετρήσεις κατά HACCP & ISO
,µετρά απο -40 έως + 200 0C αλλά και σε 0F, µε ακρίβεια ±1 0C και διακόπτη on/off. ∆υνατότητα
αποθήκευσης µετρήσεων min/max, data hold και ειδική κόπιτσα γιά σταθεροποίηση σε
τσέπες ή αλλού. Μπορεί να πάρει ενδείξεις περβαλλοντολογικές αλλά και από την καρδιά
του προϊόντος, είναι ανθεκτικό στα πεσίµατα και αδιάβροχο. Πολύ καλή επιλογή
σε φανταστική τιµή.

23.02.047 Θερµόµετρο ηλεκτρονικό τσέπης µε ανοξείδωτο αισθητήρα καρφί, ST-10,
SUPCO Αµερικής

Πανοµοιότυπη λύση µε το ST-09 αλλά µε εύρος απο -45 έως + 150 0C αλλά και σε 0F, µε
ακρίβεια ±1 0C και διακόπτη on/off. Μεγάλη οθόνη τοποθετηµένη στο κεφάλι του θερµοµέτρου
που αναβαθµίζεται κάθε δευτερόλεπτο. ∆ιαθέτει 12cm αισθητήρα καρφί και συνοδεύεται απο 
extra ανταλακτική µπαταρία. Ίδια πλεονεκτήµατα και χρήσεις µε το ST-09 µε πολύ µικρή
διαφορά τιµής.
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÌÌ ÅÅÔÔÑÑ ÁÁ
Èåñìüìåôñá ðïëëáðëþí áéóèçôÞñùí & ìåãÜëïõ åýñïõò èåñìïêñáóéþí

éäáíéêÜ ãéá åðáããåëìáôéêÞò åöáñìïãÞò

23.02.195 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ηλεκτρονικό, DT12, από -80 0C έως +1000 0C SUPCO Αµερικής

Θερµόµετρο πλήρους εύρους θερµοκρασιών µε ηλεκτρονική οθόνη. Παρέχεται µε αισθητήρα thermocou-
ple τύπου -K και ενσωµατωµένο µανταλάκι θερµοκρασιών γιά φούρνους στην άκρη του. Πλαισιώνεται
απο µιά βαρέως τύπου προστατευτική λαστιχένια θήκη γιά συνεχής ακριβείς & αξιόπιστες µετρήσεις.
Είναι εξοπλισµένο µε δείκτη πτώσης της µπαταρίας του και συνοδεύεται απο 3ετή εγγύηση καλής
λειτουργίας.

23.02.197 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ηλεκτρονικό, DT22, µε 2 αισθητήρες, από -80 0C έως +1000 0C SUPCO
Αµερικής

Θερµόµετρο πλήρους εύρους θερµοκρασιών µε ηλεκτρονική οθόνη. Παρέχεται µε 2 αισθητήρες
thermocouple τύπου -K. Παρέχοντας την δυνατότητα διαφορικού αποτελέσµατος µεταξύ των
θερµοκρασιών (Τ1-Τ2) είναι ιδανικό γιά εφαρµογές µέτρησης υπερθέρµανσης. Πλαισιώνεται απο
µιά βαρέως τύπου προστατευτική λαστιχένια θήκη γιά συνεχής ακριβείς & αξιόπιστες µετρήσεις.
Είναι εξοπλισµένο µε δείκτη πτώσης της µπαταρίας του και συνοδεύεται απο 3ετή εγγύηση καλής
λειτουργίας. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής αισθητήρων thermocouple µεταξύ τύπων Κ ή
καταγράφει την χαµηλότερη & την υψηλότερη θερµοκρασία που έχει καταγράψει κατά περίπτωση
και είναι εξοπλισµένο µε λειτουργία κατακράτησης της ένδειξης (data hold) αλλά και αυτόµατου
κλεισίµατος (auto shut off).

23.02.048 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ηλεκτρονικό, DDT2, µε 2 αισθητήρες, από -200 0C έως +1370 0C SUPCO
Αµερικής

Με την οθόνη δύο γραµµών παρέχει αµεσότητα στην µέτρηση θερµοκρασιών δύο διαφορετικών
σηµείων (Τ1,Τ2) και την διαφορά τους (Τ1-Τ2). Ειδικό λογισµικό (software DDT2S) παρέχεται σαν
αξεσουάρ γιά περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία των ανακτηµένων δεδοµένων. Καταγράφει έως
και 8 µετρήσεις ελαχίστου/µεγίστου/µέσου όρου min/max/avg µε δυνατότητα άµµεσης απεικόνισης
διαφορικής θερµοκρασίας  µεταξύ σηµείων µέσω ειδικής λειτουργίας. Είναι εξοπλισµένο µε
λειτουργία κατακράτησης της ένδειξης (data hold), αυτόµατου κλεισίµατος (auto shut off) αλλά και
αυτόµατης επιλογής εύρους θερµοκρασιών και συνοδεύεται από θήκη µεταφοράς απο βινίλιο.

23.02.040 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ επαφής ηλεκτρονικό, PT100C, µε αξιοθαυµαστη ακρίβεια, από -40 0C έως
+930C SUPCO Αµερικής

Θερµόµετρο ακριβείας µε δυνατότητα µέτρησης µέσω επαφής αλλά και περιβάλλοντος ταχύτατα.
∆ιαστάσεις τσέπης µε εύρος από -40 0C έως +93 0C. Ιδανικό για εφαρµογές ανάκτησης υγρών,
υπερθέρµανσης και γενικά ότι απαιτεί ακρίβεια & ταχύτητα µέτρησης. Ιδανικό επίσης γιά µέτρηση
θερµοκρασιών σε πλάτες και παγολεκάνες καθώς και σε συµπυκνωτές αλλά και σε παροχές και
εξόδους αέρα. Εξαιρετικός αισθητήρας ακριβείας µε απόκριση σε δευτερόλεπτα καθώς και
λειτουργία «hold» γιά πάγωµα των ενδείξεων.

Aυτά τα θερµόµετρα προσφέρουν ακριβείς µετρήσεις υπερθέρµανσης γιά διευκόλυνση σε ρυθµίσεις
θερµοεκτονωτικών και αλλού, όντας ελαφριά όργανα χειρός µπορούν να παίρνουν θερµοκρασίες απο
εφαρµογές σε ψυγεία, συστήµατα θέρµανσης, παροχές & επιστροφές αέρα, ηλεκτρικούς πίνακες,
φούρνους, κουζίνες, µετασχηµατιστές, αεραγωγούς και στόµιακαι τόσα άλλα, αλλά και θερµοκρασίες
περιβάλλοντος, επιφάνειας & καρδιά προιόντος στην βιοµηχανία τροφίµων.

23.02.042 Θερµόµετρο - υγρόµετρο ηλεκτρονικό τσέπης, ΤΗΡ1, SUPCO Αµερικής

Ταυτόχρονη µέτρηση θερµοκρασίας & υγρασίας ταχύτατα και µε ακρίβεια. ∆ιπλή οθόνη, µέτρηση
θερµοκρασίας σε 0C αλλά και σε 0F, µε ακρίβεια ±1 0C και 3% ακρίβεια στην υγρασία. Με εύρος απο -
10 έως + 50 0C και απο 5% έως 95% υγρασία διαθέτει διακόπτη on/off,
διακόπτη επαναφοράς (reset), παγώµατος δεδοµένων (hold), και αυτόµατο σβήσιµο µετά απο 20
λεπτά της ώρας. Εφοδιασµένο επίσης µε δυνατότητα αποθήκευσης δεδοµένων min/max, έρχεται µε
µπαταρία µεγάλης διάρκειας απο το εργοστάσιο και ειδική υποδοχή στήριξης. Ίσως η καλύτερη
λύση γιά τα χρήµατά του και απαραίτητο σε όλους τους επαγγελµατίες για µετρήσεις σε πλειάδα
εφαρµογών.
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ÈÈ ÅÅÑÑ ÌÌ ÏÏ ÌÌ ÅÅÔÔÑÑ ÁÁ
Èåñìüìåôñá áêñéâåßáò õðÝñõèñçò áêôßíáò ìå laser äåßêôç

23.02.192 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ υπερύθρων µε δείκτη laser, ΡΙΤ1, τσέπης, για µέτρηση από -33°C έως
220°C SUPCO Αµερικής
Το πιό µικρό θερµόµετρο laser της αγοράς. Μπορεί να µετρά απο -33 έως και
+220°C µε µεγάλη ευκολία ενώ όταν δεν χρησιµοποιείται µπορεί να φυλάσσεται
στην τσέπη σας ή ακόµα να κρέµεται απο το µπρελόκ των κλειδιών σας. Εύχρηστο
εργαλείο γιά επιτόπου µετρήσεις.

23.02.041 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Ηλεκτρονικό µε δείκτη laser, LPT600 γιά µέτρηση από -18°C έως 315°C
SUPCO Αµερικής

Η συσκευή αυτή είναι εφοδιασµένη µε ένα µοναδικό «Laser Slighting»  για µεγαλύτρη
ακρίβεια στις µετρήσεις. Η µεγάλης ανάλυσης κόκκινη κουκίδα laser υποδεικνύει
ακριβώς το σηµείο µέτρησης ακόµα και στο φως του ήλιου. Η κουκίδα αυτή υποδεικνύει
το κέντρο του υπό µέτρηση κώνου όχι µόνο για να το καθορίσει αλλά και για να
βελτιώσει την ακρίβεια της µέτρησης. Η κουκίδα laser χρησιµοποιείται και σαν ένας
υποδειγµατικός δείκτης από απόσταση για να δείχνετα σε άλλους συγκεκριµένα σηµεία.
Αµερικάνικης προέλευσης µε απόλυτη αξιοπιστία και πολύ µικρή ανάλυση λειτουργεί µε
µία µπαταρία 9 V (συµπεριλαµβάνεται), έχει τη δυνατότητα µέτρησης σε °C και °F,
λειτουργεί µε ένα µόνο κουµπί ακαριαία και έχει λειτουργία αυτόµατου σβησίµατος.
Εύρος µέτρησης -18 °C έως 315 °C µε καλύτερη ανάλυση 1°C και ακρίβεια ±2%.
Συντελεστής απόστασης 3 : 1.

23.02.043 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Ηλεκτρονικό µε δείκτη laser, LPT260 γιά µέτρηση απο  -55°C έως +125°C
SUPCO Αµερικής

Ίδιο µε το LPT600 αλλά χαµηλότερου εύρους θερµοκρασιών. Μετρά απο -55°C έως +125°C

23.02.045 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ηλεκτρονικό µε δείκτη laser, τύπου πιστολιού, LIT8 LaserGun, -20°C έως
+420°C SUPCO Αµερικής

Σε σχήµα πιστολιού µε πολύ µικρό µέγεθος και συµπεριλαµβανόµενη θήκη µεταφοράς το
LIT8 έρχεται µε οθόνη υγρών κρυστάλλων & φωτισµό και δυνατότητα µέτρησης απο -20
έως +420°C µε  µε καλύτερη ανάλυση 1°C και ακρίβεια ±2%. Συντελεστής απόστασης 8:1.
Βάρος 180gr και 9V µπαταρία που συµπεριλαµβάνεται στην συσκευασία.

23.02.046 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ηλεκτρονικό µε δείκτη laser, τύπου πιστολιού, LIT8Β LaserGun, -20°C έως
+270°C SUPCO Αµερικής

Ίδιο µε το LΙΤ8 αλλά µε µικρότερο εύρους θερµοκρασιών. Μετρά απο -20°C έως +270°C.

23.02.037 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ηλεκτρονικό µε δείκτη laser, τύπου πιστολιού, LIT8LT LaserGun, -50°C έως
+500°C SUPCO Αµερικής

Ίδιο µε το LΙΤ8B αλλά µεγαλύτερου εύρους θερµοκρασιών. Μετρά απο -50°C έως +500°C

23.02.036 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ηλεκτρονικό µε δείκτη laser, τύπου πιστολιού, LIT12LT LaserGun, -50°C
έως +500°C, αλλά µε δείκτη 12:1, SUPCO Αµερικής

Τα θερµόµετρα laser προσφέρουν ακριβείς µετρήσεις χωρίς την ανάγκη επαφής µε τον χώρο (από µακριά),
όντας ελαφριά όργανα χειρός. Μπορούν να παίρνουν θερµοκρασίες απο εφαρµογές σε ψυγεία, συστήµατα
θέρµανσης, παροχές & επιστροφές αέρα, ηλεκτρικούς πίνακες, µετασχηµατιστές, αεραγωγούς και στόµια
και τόσα άλλα.

LIT8

LIT8Β

LIT8LT

LIT12LT

Ίδιο µε το LΙΤ8 αλλά µεγαλύτερου εύρους θερµοκρασιών, ακρίβειας +_4 0C και βάρος 290 gr

23.02.034 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ηλεκτρονικό µε δείκτη laser, τύπου πιστολιού, LIT50 LaserGun, -50°C έως
+1000°C, αλλά µε δείκτη 50:1, SUPCO Αµερικής

Ίδιο µε το LΙΤ12LT αλλά µεγαλύτερου εύρους θερµοκρασιών, ακρίβειας +_0,1 0C, αυτόµατο
shut off, emissivity 0,95 fixed. LIT50LT
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Αυτοσβενόµενο υλικό ABS, µε βαθµό προστασίας ΙΡ65, αισθητήρας
ηµιαγωγού και κεντρική µονάδα σε µία συσκευή, µε δύο επίπεδα alarm (στα
50 και στα 100 ppm), 2 λυχνίες: σφάλµατος και τάσης τροφοδοσίας,
τροφοδοσία 12-24Vdc, δυνατότητα σύνδεσης περισσότερων του ενός
ανιχνευτών µε τροφοδοσία από κεντρικό τροφοδοτικό. ∆ιάρκεια ζωής
αισθητήρα 5 χρόνια (αναλόγως τη χρήση µπορεί να φτάσει έως και 10
χρόνια).

Αυτοσβενόµενο υλικό, προστασίας IP 65, εξόδου 4- 20mA, τροφοδοσία
12-24V, ανίχνευση από 0- 300ppm, συνδέεται στις κεντρικές µονάδες:
ID250, CE400, CE600, CE700, SE149EC για τον έλεγχο ενός ή
περισσοτέρων σηµείων για µεγάλες εγκαταστάσεις όπως εργαστήρια
χηµικών, εργοστάσια, σταθµούς αυτοκινήτων ή οπουδήποτε απαιτείται
ο έλεγχος διαρροής τοξικών ή βλαβερών ουσιών όπως της αµµωνίας,
καλύπτει χώρο ακτίνας 8- 10 µέτρων, διάρκεια ζωής αισθητήρα 5
χρόνια (αναλόγως τη χρήση µπορεί να φθάσει έως και 10 χρόνια).

Σχηµατικό διάγραµµα συνδέσεων αισθητήρων αµµωνίας (από 1 έως 184)
στην κεντρική µονάδα CE700, που µπορεί να καλύψει ανάγκες ανίχνευσης σε
µεγάλες εγκαταστάσεις, µε το πλεονέκτηµα ότι ο έλεγχος όλων των επί µέρους
σηµείων γίνεται από ένα κεντρικό πίνακα ο οποίος απεικονίζει όλα τα
συµβάντα σε ευρεία οθόνη υγρών κρυστάλλων, στον οποίο µπορούµε να
δώσουµε και όλες τις εντολές για τις ρυθµίσεις.  

Σχηµατικό παράδειγµα σύνδεσης κεντρικής
µονάδας µε έως 3 αισθητήρες φυσικού
αερίου, και 2 εξόδους, µία για βάνα
ασφαλείας και άλλη µια για συσκευή
οπτικοακουστικής ειδοποίησης αλάρµ. 

Aõôüíïìïò áíé÷íåõôÞò SE-137SF ãéá FREON

Η αναγκαιότητα για λύσεις όσον αφορά την απώλεια ψυκτικών υγρών
αλλά και εύφλεκτων αερίων είναι πλέον δεδοµένη. Οι υψηλές τιµές των
οικολογικών ψυκτικών υγρών, η επικινδυνότητα των εύφλεκτων αερίων
αλλά και η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος οδηγούν ολοένα
και περισσότερο κόσµο στην τοποθέτηση σταθερών ανιχνευτών για
ειδοποίηση και προφύλαξη από ανεπιθύµητες καταστάσεις. Παρακάτω
µπορείτε να βρείτε χρήσιµα συστήµατα προφύλαξης για βιοµηχανίες,
καταστήµατα, εταιρείες αλλά και οικίες µε µεγάλες δυνατότητες και πολύ
καλές τιµές. 

Áíé÷íåõôÞò áììùíßáò TS 220EA-H êáé ç êåíôñéêÞ ôïõ ìïíÜäá SE 149EC 

ÓõóôÞìáôá áíß÷íåõóçò öõóéêïý áåñßïõ ãéá ïéêéáêÝò åãêáôáóôÜóåéò

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α ΓΙΑ 4
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

SE-126KM

SE-23KM
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EEÎÎ ÅÅÉÉÄÄ ÉÉÊÊ ÅÅÕÕÌÌ ÅÅÍÍ ÁÁ
ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ ... για απαιτητικούς χρήστες

ÏÑÃÁÍÁ ÁÍÉ×ÍÅÕÓÇÓ ÁÐÙËÅÉÙÍ
Από τον αντιπρόσωπο του µεγαλύτερου και πιο επώνυµου
group παγκοσµίως TIF, AMPROBE, ROBINAIR εργαλεία ανίχνευσης απωλειών
µε απαράµιλλη ακρίβεια εντοπισµού σε φοβερές τιµές !!!

Ενσωµατωµένη
αντλία 
7 σκάλες
ευαισθησίας 
3 gr / έτος 

Ενσωµατωµένη
αντλία
2 σκάλες
ευαισθησίας 
7 gr / έτος

TIF-R× 1

Χωρίς αντλία
αναρρόφησης 
11 gr / έτος 

Kùä.: 50.22.028

TIF-×L 1

Kùä.: 50.22.029

TIF-×P 1

Kùä.: 50.22.030

16'' εύκαµπτος
αισθητήρας
14 gr / έτος

Kùä.: 50.22.051

ROBINAIR 16600

TIF-Æ× 1
Πατενταρισµένη τεχνολογία θερµαινόµενου
πεντοδίου για συγκεκριµενοποίηση της
απώλειας, µηδενισµό των ψεύτικων
ενδείξεων, ανεπηρέαστο από απότοµες
αλλαγές της θερµοκρασίας και απόλυτη
προστασία της κεφαλής από υπερβολική
δόση υγρού. Εργονοµική λαβή, Led's τριών
αποχρώσεων, ένδειξη καταστάσεως κεφαλής
και µηχανική αντλία για άµεση απόκριση.
Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στους ηλεκτρονικούς
ανιχνευτές, εντοπίζει απώλειες έως και 1,5 gr / έτος.
Παραδίδεται σε ειδική θήκη, µε επαναφορτιζόµενες
µπαταρίες Ni - Cold και φορτιστή. 

Kùä.: 50.22.040

Ανιχνεύει όλα τα εύφλεκτα αέρια
(εκρηκτικά) και χρησιµεύει
οπουδήποτε χρειάζεται έλεγχος
και εντοπισµός απώλειας, άµεση
απόκριση, αυτόµατη
προθέρµανση και ευαισθησία έως
και 1 ppm  (βενζίνη). Εγκεκριµένο
σύµφωνα µε όλα τα διεθνή
πρότυπα (UL, CE, MSHA),
ανιχνεύει µεταξύ άλλων
ισοβουτάνιο (R 600), αιθάνιο,
µεθάνιο, αµµωνία κ.ά.

TIF 8800

Kùä.: 50.22.031

Ελέγχεται από µικρό υπολογιστή µε προηγµένο σύστηµα εντοπισµού, ανιχνεύει όλα τα ψυκτικά υγρά,
προοδευτικός, οπτικοακουστικός, συναγερµός εντοπισµού, εύκαµπτος ανοξείδωτος αισθητήρας µε κεφαλή
και επένδυση Teflon, ένδειξη λειτουργίας, extra κεφαλή µε διάρκεια ζωής έως και 20 ώρες, ανθεκτική θήκη
από ABS, κατασκευασµένο σύµφωνα µε όλα τα διεθνή πρότυπα. SAE , J1627, UL, CE κ.α. και µε εγγύηση
καλής λειτουργίας. Ελέγχει την κεφαλή για απώλεια έως και 2000 φορές το δευτερόλεπτο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

για ΤΙF 5000, HLD-440 για ΤΙF 5500, TIF 5600,
TIF 6000, H10K

για TIF5050, TIF5050A για TIF5550, TIF5550A,
TIF5750, TIF5750A, H10A,
TIF5650, TIF5650A

για TIFXL-1, TIFXL-1A,
TIFPX-1, TIFPX-1A,
TIFXP-1, TIFXP-1A

για TIFZX-1E για TIFZX-1E για TIFZX-1, TIFZX-1E
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AA // CC  ÏÏ ×× ÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÙÙ ÍÍ
Áíß÷íåõóç ðÜóçò öýóåùò áðùëåéþí óå ï÷Þìáôá

ìå õðåñéþäç áêôéíïâïëßá

H ανίχνευση απωλειών δεν ήταν ποτέ ευκολότερη χάρη στο αµερικάνικο σύστηµα εύρεσης απωλειών µε
υπεριώδη ακτινοβολία της εταιρείας Spectronics. Ένα ειδικό προσθετικό εισχωρεί στο κύκλωµα από την
αναρόφηση (µε λίγο ψυκτικό υγρό), παραµένει µαζί µε τα λάδια στο κάρτερ του συµπιεστού (δεν ξαναβάζουµε
προσθετικό ποτέ εκτός εάν αλλάξουµε λάδια), κυκλοφορεί στο κύκλωµα κατά την λειτουργία αυτού & βγαίνει µαζί µε το
υγρό βάφοντας την τρύπα µε ανεξίτηλο τρόπο. Στην συνέχεια µε µία από τις παρακάτω λυχνίες, που βγάζουν µια δυνατή
υπεριώδη κύκλωµα πολύ εύκολα και όταν η ακινοβολία αυτή περάσει από το σηµείο που έχει βαφτεί από το προσθετικό,
αυτό αντιδρά και φωσφορίζει κίτρινο τόσο έντονα που είναι αδύνατον να µην το εντοπίσεις.

Ανιχνευτές απωλειών ψυκτικών υγρών µε υπεριώδη ακτινοβολία Spectroline

Ειδικού τύπου λυχνία µε µορφή στυλό, τηλεσκοπική επιµηκύνεται ως και 80cm και µπορεί να
ενσωµατώσει καθρεπτάκι για επισκεψιµότητα και σε δύσκολα σηµεία. Λειτουργεί µε µπαταρία
και είναι κατασκευασµένη από πολύ καλής ποιότητας ντουραλουµίνιο. Πολύ καλή επιλογή
σαν δεύτερη, πιο εύχρηστη ή για µικρές εφαρµογές π.χ. οικιακά, split κ.λ.π.

BMP-450CS TçëåóêïðéêÞ ìå êáèñåðôÜêé Κωδικός: 50.22.108

Με 35 watts ισχύ αλλά και µε σπαστή γωνιακά κεφαλή έως και 90 µοίρες, παίρνει παροχή από
την µπαταρία του αυτοκινήτου µε 2 κροκοδειλάκια πολύ καλής ποιότητας και µε βάση την πολύ
καλή τιµή της αλλά και την δύναµή της δέσµης της την καθιστούν την τέλεια επιλογή για την
αυτοκινητοβιοµηχανία.

ÔP-8100 titan Ëýóç áõôïêéíÞôïõ Κωδικός: 50.22.113

Με 50 watts ισχύ, παίρνει παροχή από την µπαταρία του αυτοκινήτου µε 2 κροκοδειλάκια πολύ καλής
ποιότητας και µε βάση την πολύ καλή τιµή της αλλά και την δύναµή της δέσµης της την καθιστούν την τέλεια
επιλογή για την αυτοκινητοβιοµηχανία. Mεγαλύτερη δέσµη και πιο αξιόλογη ένταση από την TP-8100.

ÔP-8200 titan ÔÝëåéá ëýóç ìå 50w autï Κωδικός: 50.22.110

Πανίσχυρος φακός, αλλά ταυτόχρονα υπερβολικά µικρός και ελαφρύς. Αποκαλύπτει και την παραµικρή
διαρροή και είναι ιδανικός για δυσκολοπρόσιτα µέρη όπου οι µεγάλοι δεν µπορούν να εισέλθουν.
Συµβατό µε όλα τα ψυκτέλαια, πάνω από 4 ώρες λειτουργίας µε 3ΑΑ αλκαλικές µπαταρίες, 100.000 ώρες
λειτουργίας λάµπας ((LED) και δυνατότητα χρήσης και ως φακού. Τέλεια κατασκευή ανοδιωµένο αλουµίνιο.

Optimax Jr TM Ðáíßó÷õñïò öáêüò ìå áðëÝò
áëêáëéêÝò ìðáôáñßåò (3ÁÁ)

Κωδικός: 50.22.107

Συµπεριλαµβάνει γυαλιά, καθαριστικό και φωσφορούχο
προσθετικό για a/c αυτοκινήτων, καθώς και αµπούλες
ΤΡ-3900 και 3400 για απώλεια σε νερό και λάδι.

ÔÑ-1121   Êéô åýñåóçò áðùëåéþí ðÜóçò öýóåùò 
óå ï÷Þìáôá ìå ëõ÷íßá 50W

Κωδικός: 50.22.116

Το πιο διαδεδοµένο σύστηµα παγκοσµίως µε πάνω από 40.000.000 εφαρµογές ελέγχου πάσης  φύσεως
απωλειών σε αυτοκίνητα !!!  Αµερικανικής κατασκευής και προέλευσης.
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Σετ φακού µε ενσωµατωµένη µπαταρία λιθίου για απεριόριστα φορτίσµατα και µε 100w ισχύ δινει φοβερά
καλά αποτελέσµατα καθώς φωτίζει περίπου επιφάνεια γύρω στα 50cm διάµετρο, ενώ η δέσµη του είναι
αρκετή ακόµα και από 1m µακρυά. Κατά την γνώµη µας πρόκειται για την καλύτερη επιλογή για επαγ-
γελµατικά αποτελέσµατα. Συνοδεύεται από βαλίτσα µεταφοράς, καθαριστικό προσθετικού, γυαλιά καλύτερου
αποτελέσµατος & πανίσχυρο  πακέτο µπαταρίας λιθίου για άπειρα φορτίσµατα και πανίσχυρα αποτελέσµατα.
Φοβερή συσκευή & τέλεια επιλογή. Μακράν η καλύτερη των ανταγωνιστών της.

To ισχυρότερο εργαλείο της αγοράς κατάλληλο για βιοµηχανικές εφαρµογές, ναυτιλία, εργοστάσια και
γενικά εφαρµογές όπου η επιφάνεια που πρέπει να σκαναριστεί είναι απλώς τεράστια όπως: µηχανοστάσια
µε πολλαπλές µονάδες, σε πλοία, σε super markets, σε φαρµακοβιοµηχανίες κ.ά. Μπορεί και φωτίζει πολύ
ικανοποιητικά έως µέχρι και 9 µ. απόσταση, εφοδιασµένη µε τεχνολογία (MDL) µε ικανότητα να λειτουργεί
ακόµα και σε συνθήκες µε τον ήλιο να φωτίζει απευθείας στην εγκατάσταση.

ÔLK-100F Öáêüò 12V ìå ìðáôáñßá ëéèßïõ Κωδικός: 50.22.102

ÌLK-35 Ðáíßó÷õñïò öáêüò, 220V, ML-3500 maxima Κωδικός: 50.22.096

Με αυτήν την µηχανική αντλία µπορείτε να προσθέσετε το φωσφορούχο στα
αυτοκίνητα χωρίς την υποχρέωση να βάλετε υγρό ή οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια επέµβασης στο auto. Mειώνετε το κόστος κατά τουλάχιστον 60% και
επεµβαίνετε στα αυτοκίνητα σε χρόνο ρεκόρ.

Ανταλλακτική αµπούλα 32 δόσεων ιδανική για χρήση για R12 αλλά και για
R134a. 

ÔP-9741,  32äüóåùí  Ìç÷áíéêÞ áíôëßá ãéá  auto Κωδικός: 50.22.126

ÔP-9770,  32äüóåùí Áíôáë/êç áìðïýëá ãéá auto Κωδικός: 50.22.126

GS-101, ãéá R12 Áìðïýëá ìéÜò ÷ñÞóåùò Κωδικός: 50.22.128

GS-101/E, ãéá R134a Áìðïýëá ìéÜò ÷ñÞóåùò Κωδικός: 50.22.135

Κωδικός: 50.22.106
Σετ φακού µε ενσωµατωµένη µπαταρία NiMH 12V, για απεριόριστα φορτίσµατα και µε 100W ισχύ δίνει
πολύ καλά αποτελέσµατα καθώς φωτίζει περίπου επιφάνεια γύρω στα 50 cm διάµετρο, σε έως και 6 µ.
απόσταση. Ιδανική για µεσαίες/µεγάλες εφαρµογές, φωτίζει 10 φορές πιο πολύ από τα απλά συστήµατα
LED. ∆ιάρκεια λειτουργίας µεταξύ φορτισµάτων περίπου 6 ώρες. ∆ιατίθεται µε φορτιστή, γυαλιά για
καλύτερη επιθεώρηση και το πακέτο της µπαταρίας ενσωµατωµένο στη λαβή του.

OPX-1000 Öáêüò åðáíáöïñôéæüìåíïò 12V ìå ìðáôáñßá NiMH

Κωδικός: 50.22.104

Ειδικό σετ γνωριµίας µε την υπεριώδη ακτινοβολία που περιλαµβάνει οτιδήποτε απαραίτητο σε φοβερά
ελκυστική τιµή. Συνοδεύεται από µια πανίσχυρη λάµπα 50 W,  µπαταρία λιθίου για άπειρα φορτώµατα,
µετασχηµατιστή, βοηθητικά γυαλιά ανίχνευσης, φωσφορούχο προσθετικό νέου τύπου για όλα τα ψυκτικά
υγρά, καθαριστικό αποµάκρυνσης του χρώµατος και όλα αυτά σε µια ανθεκτική βαλίτσα µεταφοράς από
ABS. Μια εξαιρετική επιλογή που ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την λύση της εταιρείας στην αγορά εκθέτοντας
τους ανταγωνιστές της και από πλευράς ποιότητας αλλά και τιµής!!!

Óåô ãíùñéìßáò ÂLK-50 ÅÆ-Å öáêïý 12V ìå ìðáôáñßá ëéèßïõ

Oι αµπούλες  GLO-stick, αποτελούν την τέλεια λύση για εφαρµογή του φωσφορούχου προσθετικού
στα αυτοκίνητα που θέλετε να επέµβετε. Εφαρµόζονται εύκολα µε την προσθήκη λίγου freon.

ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ
Áíß÷íåõóç ðÜóçò öýóåùò áðùëåéþí ìå õðåñéþäç áêôéíïâïëßá

Öùóöïñïý÷á ðñïóèåôéêÜ

Με αυτήν την αµπούλα σε συστήµατα κλειστού κυκλώµατος που κυκλοφορούν νερό
έχουµε την δυνατότητα να βρούµε απώλειες µε τις ίδιες λυχνίες, όπως παραπάνω.

Κωδικός: 50.22.160

Με αυτήν την αµπούλα σε συστήµατα κλειστού κυκλώµατος που κυκλοφορούν λάδι, βενζίνη, υδραυλικά υγρά κ.λ.π.
έχουµε την δυνατότητα να βρούµε απώλειες µε τις ίδιες λυχνίες, όπως παραπάνω.

ÔP-3400, âÜóç ëÜäé Áìðïýëá ìå âÜóç ëÜäé Κωδικός: 50.22.161

ÔP-3900, âÜóç íåñïý Áìðïýëá ìå âÜóç íåñïý
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ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ
Öùóöïñïý÷á ðñïóèåôéêÜ

Η µηχανική τρόµπα BIG-ez χρησιµοποιείται για να προσθέτουµε φωσφορούχο προσθετικό σε όλα τα µεγέθη

Αµπούλες προσθετικού για εύρεση απωλειών µε το ίδιο σύστηµα σε σηµεία όπου κυκλοφορεί νερό ή λάδι

Επαναστατικό εργαλείο που καθιστά την εισαγωγή του φωσφορούχου µέσα στα συστήµατα  χωρίς την
ανάγκη προώθησης µε ψυκτικό υγρό. Μειώνει την τιµή της δόσης δραµατικά και κάνει αναντικατάστατο το
µοναδικό ίσως σύστηµα εύρεσης της απώλειας στα ψυκτικά & κλιµατιστικά συγκροτήµατα σε ποσοστό
100%.  Το πολύ σηµαντικό το επαναστατικό αυτό προιόν είναι ότι το προσθετικό είναι το ίδιο γιά όλα τα
ψυκτικά υγρά.

Υπάρχουν 2 διαφορετικά µοντέλα BIG-ez. Το ΒΕΖ-400
που χρησιµοποιείται κυρίως σε στατικά ψυκτικά &
κλιµατιστικά συστήµατα και το TP-9741 που
χρησιµοποιείται στην αυτοκινητοβιοµηχανία. Kαι τα δύο
έχουν πολλαπλές δόσεις (έως και 32) και καθιστούν την
δόση φθηνότερη έως και 50%.

Η ανάγκη του να µπορούµε να εντοπίσουµε απώλειες σε υδρόψυκτα
συστήµατα αλλά και η δυνατότητα επέκτασης σε υδραυλικά συστήµατα
γέννησαν τις 2 αµπούλες παρακάτω. Η ΤP-3900 χρησιµοποιείται γιά
εύρεση απωλειών σε συστήµατα που κυκλοφορεί νερό ενώ η ΤP-3400 σε
συστήµατα που κυκλοφορεί λάδι, βενζίνη, βαλβολίνες κ.τ.λ.

BIG-ΕΖ τρόµπα ΒΕΖ-400/ECS hvac SPECTRON
BIG-ΕΖ Αντ/κο ΒΕΖ-4/Ε hvac SPECTROLINE
BIG-ΕΖ ΜΗΧ/ΚΗ ΤΡΟΜΠΑ kit ΤΡ-9741 TRACER
BIG-ΕΖ Ανταλ/κο ,134/12,ΤΡ-9770,32δόσεων,TRAC

50.22.165
50.22.167
50.22.126
50.22.127

Αξεσουάρ γιά χρήση µε το σύστηµα υπεριώδους της Spectroline
H επαγγελµατική φιλοσοφία της πρωτοπόρου αυτής εταιρείας συµπληρώνετε
µε την διάθεση πρός ευκολία του  χρήστη ενός καθαριστικού που σας
επιτρέπει να "σβήνετε" την απώλεια αφού την βρείτε για να µην σας
µπερδέψει στο µέλλον ξανά (GLO-away) και απο δυό βανάκια ταχείας
σύνδεσης και αποσύνδεσης των αµπουλών GLO-sticks.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ GLO-AWAY CR-800 (8FL.OZ) SPEC

ΒΑΛΒΙ∆Α ΓΙΑ GLO-STICK (BV-50) SPECTROLINE
ΒΑΝΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ AΠOΣYN∆EΣHΣ (QD-50) SPECT

50.22.170

50.22.120
50.22.121

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΡ-3900 µε βάση νερό TRACER
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΡ-3400 µε βάση λάδι TRACER

50.22.160
50.22.161

Φωσφορίζει έως
και 5 φορές

περισσότερο του
ανταγωνισµού

Το µοναδικό φωσφορούχο µε έγκριση
από τους µεγαλύτερους
κατασκευαστές συµπιεστών και
ψυκτικών υγρών παγκοσµίως. 
* Ζητήστε µας αναλυτική κατάσταση
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Öùóöïñïý÷á ðñïóèåôéêÜ

Οι καψουλες GLO-STICK είναι ο πιο εύκολος και ο πιο καθαρός τρόπος εισαγωγής.

Οι κάψουλες AR-GLO είναι ειδικές για κάθε τύπο λαδιού και ασφαλείς. Σας δίνουν την πιο έντονη φωσφορούχα απόκριση και τη
µεγαλύτερη προστασία για τον εξοπλισµό σας. Υπάρχουν 2 τρόποι να εισάγετε το AR-GLO σ’ ένα υπό λειτουργία σύστηµα. Είναι το
καλύτερο υλικό γιατί είναι το µοναδικό που συνοδεύεται από πιστοποιητικά καταλληλότητας από τα µεγαλύτερα εργοστάασια
συµπιεστών και παραγωγής ψυκτικών υγρών παγκοσµίως και ας µην ξεχνάµε ότι η Spectronics είναι ο εφευρέτης της ανίχνευσης µε
υπεριώδη ακτινοβολία παγκοσµίως. 

Οι κάψουλες είναι από πριν γεµάτες µε AR-GLO για να αποφευχθεί καθυστέρηση από το µέτρηµα ή από
λέρωµα από χύσιµο υγρού. Ειδικά µηχανήµατα καλιµπραρισµένα µε ακρίβεια ελέγχουν την ακριβή
ποσότητα του φωσφορούχου υγρού µέσα στην κάψουλα. ∆εν επιβαρύνει το συµπιεστή και δεν επιτρέπει
να εισχωρήσει στο κύκλωµα τίποτα το επιβλαβές. Ακρίβεια µεγεθών έτσι ώστε να ταιριάζουν στα
περισσότερα συστήµατα.
Οι αµπούλες AR-GLO stick αποτελούν την τέλεια λύση για εφαρµογή του φωσφορούχου προσθετικού
στις συσκευές που θέλετε να επέµβετε. Ειδική σελίδα µε εφαρµογές των αµπουλών µε βάση την
ιπποδύναµη ή την ποσότητα λαδιού του κάρτερ του συµπιεστή σας καθοδηγούν µε απόλυτη ακρίβεια
έτσι ώστε η εύρεση της απώλειας ψυκτικού υγρού να καταντά πλέον παιχνίδι.

50.22.128
50.22.129
50.22.130
50.22.131

ΚΑΨΟΥΛΑ GS-101 ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ .GLO-ST SPECTROLIΝΕ
ΚΑΨΟΥΛΑ GS-1     ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ .GLO-ST SPECTROLINE
ΚΑΨΟΥΛΑ GS-2    ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ .GLO-ST SPECTROLINE
ΚΑΨΟΥΛΑ GS-3    ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ .GLO ST SPECTROLINE

Από 1/12  εως 1/2Ηp
Από 3/4hp εως 2Ηp

Από 2hp    εως 5Ηp
Από 5hp    εως 15Ηp

Για εφαρµογή µε ψυκτικό υγρό R12, 22 και 502

50.22.135
50.22.136
50.22.137
50.22.138

ΚΑΨΟΥΛΑ GS-101/Ε ESTER.GLO-ST.SPECTROLIΝΕ
ΚΑΨΟΥΛΑ GS-1/Ε     ESTER.GLO-ST SPECTROLINE
ΚΑΨΟΥΛΑ GS-2/Ε     ESTER.GLO-ST SPECTROLINE
ΚΑΨΟΥΛΑ GS-3/Ε     ESTER.GLO-ST SPECTROLINE

Από 1/12  εως 1/2Ηp
Από 3/4hp εως  2Ηp
Από 2hp    εως  5Ηp
Από 5hp    εως 15Ηp

Για εφαρµογή µε ψυκτικό υγρό R134a, 404a, 507,407, 410 κ.ά.

50.22.142
50.22.143
50.22.144
50.22.145

ΚΑΨΟΥΛΑ GS-101/LT ALKYLΒΕΝ.GLO-ST SPECTROLΙΝΕ
ΚΑΨΟΥΛΑ GS-1/LT ALKYLΒΕΝ.GLO-ST SPECTROLINΕ
ΚΑΨΟΥΛΑ GS-2/LT   ALKYLΒΕΝ.GLO-ST SPECTROLINΕ
ΚΑΨΟΥΛΑ GS-3/LT  ALKYLΒΕΝ.GLO-ST SPECTROLINΕ

Από 1/12  εως 1/2Ηp
Από 3/4hp εως  2Ηp
Από 2hp    εως  5Ηp
Από 5hp    εως 15Ηp

Για εφαρµογή µε ψυκτικό υγρό MP39, MP64, HP 80, 81 κ.ά.

Πρωτοποριακό, βρίσκει κάθε είδους διαρροή σε νερό και αέρα. Τροµερά
εύχρηστο για ηλιοροφές, παράθυρα, ανεµοθραύστες, πόρτες, πορτ-
µπαγκάζ, ενώσεις ή οπουδήποτε αλλού µπορεί να προκύψουν διαρροές. Το
υπερ-συµπυκνωµένο (LEAK DETECTON DYE 8oz Bottle, TR 3900-0008)
φωσφορούχο χηµικό λάµπει εντονότερα από κάθε άλλο του ανταγωνισµού
και σε υπεριώδη αλλά και σε µπλε ακτινοβολία, ενώ διαλυµένο µε νερό δεν
λεκιάζει βρίσκοντας και την παραµικρή απώλεια. Ειδική συσκευή (Spray
Gun TP-1131) προσοµοιώνει τις δύσκολες καιρικές συνθήκες,
χρησιµοποιώντας αέρα ή νερό. Ιδανικό για αξεσουάρ αυτοκινήτων,
εµπόρους ανταλλακτικών αυτοκινήτων,
καταστηµάτων τσιµουχών και παρ-µπριζ
κ.ά.

ÔP-1135CS, Kit áíß÷íåõóçò äéáññïþí «Auto
body» TRACERLINE USA

Κωδικός: 50.22.090

LEAK DETECTION DYE
8 oz Bottle

TP-3900-0008

SPRAY GUN
TP-1131

257
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ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ
Öùóöïñïý÷á ðñïóèåôéêÜ

Οι συσκευασίες AR-GLO είναι πιο οικονοµική λύση και ειδικές για µεγάλα συστήµατα

To injector και το Mist Infuser χρησιµοποιούνται για να προσθέτουµε φωσφορούχο προσθετικό στα µεγάλα
συστήµατα.

Το σέρβις σε µεγάλα συστήµατα, αυτά µε περισσότερα από 6 γαλόνια λαδιού, όπου το να χρησιµοποιηθούν πολλαπλά GLO-STICΚ,
µπορεί να είναι ακριβό ή ανεπαρκές βρίσκει τη λύση στη σειρά χύµα υλικού σε µπουκάλια των 2οz (58gr) ή 1pint (470gr). Χαµηλότερο
κόστος εφαρµογής, αλλά και χρήση της ειδικής σύριγγας (injector) ή της αντλίας MIST INFUSER. Η συνιστώµενη δοσολογία είναι 7gr
φωσφορούχου προσθετικού για κάθε 4lt ψυκτελαίου.

Το MIST INFUSER ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 
Επαναγεµιζόµενη συσκευή που χρησιµοποιεί AR-GLO σε µπουκάλια 
Ένας τύπος σύριγγας (injector) &  µια αντλία MIST INFUSER, διατίθενται για να καλύψουν συστήµατα κάθε µεγέθους.
∆εν επιβαρύνει το συµπιεστή και δεν επιστρέπει να εισχωρήσει στο κύκλωµα τίποτα το επιβλαβές.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ AR-GLO4-Ρ   MINERAL (472.5ml) SPECΤR  
ΠΡΟΣΘΕΤΟ AR-GLO4/E-Ρ,ESTER   (472.5ml) SPECTR
ΠΡΟΣΘΕΤΟ AR-GLO4/LT-Ρ ALKYL  (472.5ml) SPECTR

ΠΡΟΣΘΕΤΟ AR-GLO4   MINERAL (2FL.OZ) SPECTROL
ΠΡΟΣΘΕΤΟ AR-GLO4/E ESTER   (2FL.OZ)  SPECTROL
ΠΡΟΣΘΕΤΟ AR-GLO4/LT ALKYL  (2FL.OZ)  SPECTROL

50.22.260
50.22.266
50.22.263
50.22.270
50.22.272
50.22.280

AΝΤΛΙΑ  ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΜΙ-1600P(16oz)SPECTRΟΝ
ΤΡΟΜΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ OIL INJECTOR  1/4" ST112 
ΤΡΟΜΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ OIL INJECTOR  ΑLUMINIUM SUPCO, USA
ΤΡΟΜΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ OIL INJECTOR  TR9880, TRACER line, USA
ΤΡΟΜΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ OIL INJECTOR  TR9881, TRACER line, USA
ΤΡΟΜΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ OIL INJECTOR  RA1625B, ROBINAIR, USA

50.22.150
50.22.151
50.22.152

50.22.155
50.22.156
50.22.157

εφαρµογή µε ψυκτικά υγρά R12, 22 & 502
εφαρµογή µε  R 134a, 404a, 507, 407, 410 κ.α.
εφαρµογή µε  MP39 ,HP 80, 81 κ.α.

εφαρµογή µε ψυκτικά υγρά R12 , 22 & 502
εφαρµογή µε  R 134a, 404a, 507, 407, 410 κ.α.
εφαρµογή µε  MP39, HP 80, 81 κ.α.

50.22.260 
50.22.266 

50.22.263 

50.22.272
50.22.270

50.22.280
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EEÎÎ ÅÅÉÉÄÄ ÉÉÊÊ ÅÅÕÕÌÌ ÅÅÍÍ ÁÁ
ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ ... για απαιτητικούς χρήστες

Χρησιµοποιώντας υπερήχους το TIF4000 "βλέπει" µέσα στις σωληνώσεις & κατευθύνει µε
αξιοθαύµαστη ακρίβεια τον τεχνικό έτσι ώστε να κάνει πλήρωση του συστήµατος µε
ψυκτικό υγρό. Χρησιµοποιούνται 2 αισθητήρες, ένας εκπέµπει ενώ ο άλλος λαµβάνει
υπερήχους. Έχοντας την µορφή δαγκάνων µπορούν µε µεγάλη ευκολία να εφαρµόσουν σε
οποιαδήποτε µεταλλική ψυκτική σωλήνα. Ένα ηχητικό σήµα καθοδηγεί τον τεχνικό καθώς
το όργανο αισθάνεται φυσαλίδες ή επιστροφή υγρού ενώ την ίδια στιγµή µια σειρά από
LED's προσοµοιώνει την κίνηση των φυσαλλίδων στον σωλήνα.

Kùä.: 50.20.055
TIF 4000
Çëåêôñïíéêüò õãñïäåßêôçò

Το TIF8500A είναι ένα επαγγελµατικό εργαλείο για µετρήσεις υψηλής ακριβείας
µονοξειδίου του άνθρακα σε οποιοδήποτε περιβάλλον ή εφαρµογή, συµπεριλαµβανοµένου
χώρου, περιφερειακές συσκευές, και άλλα. ∆ιαθέτει µεταξύ άλλων µια πρωτοποριακή
φωνητική λειτουργία που επιτρέπει στην συσκευή πραγµατικά να εκφωνεί την ένδειξη που
µετρά.

Kùä.: 50.20.048
TIF 8500Á
ÁíáëõôÞò êáõóáåñßùí

Mιά διβάθµια αντλία κενού ,ισπανικής προελεύσεως, εφοδιασµένη µε ειδική µαγνητική
για απόλυτο κενό & κενόµετρο για την ακριβή µέτρησή του. Ελαφριά, µικρή σε όγκο
και µε δυνατότητα κενού µέχρι και 50 microns.

Kùä.: 50.17.043
TST-2410 ãéá R410a
Aíôëßá êåíïý åéäéêÞ ãéá R410a

To πιο διαδεδοµένο recovery της παγκόσµιας αγοράς. Πανίσχυρο ανακτά όλα τα ψυκτικά
υγρά συµπεριλαµβανοµένου και του R410a. Xρησιµοποιεί συµπιεστή χωρίς λάδι, δίνει το
υγρό µε 98% καθαρότητα, διαθέτει αυτοκαθαρισµό, συµβατό µε όλες τις διεθνείς
προδιαγραφές & είναι πανάλαφρο για εύκολη µεταφορά.

Kùä.: 50.17.133
RG5410A
ÓõóêåõÞ áíÜêôçóçò áðáéôÞóåùí

Ειδική ζυγαριά ακριβείας για πλήρωση υγρού αλλά και ανάκτησή του. Με ανάλυση 4gr &
δυνατότητα ζύγισης έως 100kg διαθέτει ειδική λειτουργία υπολογισµού των δυνατοτήτων
της φιάλης ανάκτησης. ∆ιαθέτει έως και 99 µνήµες & έχει λειτουργία επανάληψης
διαδικασίας πλήρωσης. Τρείς µονάδες µέτρησης και πλήρως προγραµατιζόµενη λειτουργία
της συσκευής. Πολύ εξελιγµένη και σε πάρα πολύ καλή τιµή.

Kùä.: 50.18.204
TIFF 9055
Ðñïãñáììáôéæüìåíç æõãáñéÜ

Aντλία λαδιού σχεδιασµένη για πρόσθεση ψυκτελαίου σε συστήµατα υπό πίεση & µε
δυνατότητες για εφαρµογή σε µεγάλα συστήµατα. Ειδικό λάστιχο επιτρέπει την
αποµάκρυνση του παλιού λαδιού προστατεύοντας ταυτόχρονα από υπερπλήρωση.
Επιτρέπει την πλήρωση απ' ευθείας από το δοχείο και µπορεί να τροµπάρει λάδι περίπου
90ml την διαδροµή.

Kùä.: 50.24.006
RA14388
Áíôëßá ëáäéïý ðïéüôçôáò
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Eργαλεία εξειδικευµένα µε τεράστια συµβολή 
σε δύσκολες επεµβάσεις των τεχνικών

Nτεσιµπελόµετρο ηλεκτρονικό µε οθόνη. Μετρά την ένταση του ήχου σε db, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Μεγάλη ακρίβεια & πάρα πολλές υποδιαιρέσεις.

Μετράει από 35 έως 130 db ∆ιατηρεί στη µνήµη τη µέγιστη µέτρηση Αναγραφή µέγιστης και µέσο όρο
µέτρησης

Kùä.: 50.20.043 Çëåêôñïíéêü üñãáíï ìÝôñçóçò Þ÷ïõ «ÍÔÅÓÉÌÐÅËÏÌÅÔÑÏ», DSM-100 (db)

Επαγγελµατικό εργαλείο για µετρήσεις υψηλής ακριβείας µονοξειδίου του άνθρακα σε οποιοδήποτε περιβάλλον ή
εφαρµογή, συµπεριλαµβανοµένου χώρου, περιφερειακές συσκευές κ.ά. ∆ιαθέτει µεταξύ άλλων µια πρωτοποριακή
φωνητική λειτουργία που επιτρέπει στην συσκευή πραγµατικά να εκφωνεί την ένδειξη που µετρά.

Kùä.: 50.20.048 Çëåêôñïíéêüò áíáëõôÞò ìïíïîåéäßïõ, TIF8500A ,TIF ÁìåñéêÞò

Mετρά πανεύκολα εύρος φωτεινότητας σε κλίµακες 20.200.2000.20000 LUX. Ανάλυση 0,01 LUX,
θερµοκρασία και υγρασία λειτουργίας 0/40 0 C, <70%, διαστάσεις συσκευής 100x60x27 mm,
διαστάσεις αισθητήρα δέσµης 135x72x33 mm, βάρος 250 gr λειτουργεί µε µια µπαταρία 1,5 Volt.

Kùä.: 50.20.070 ÓõóêåõÞ ìÝôñçóçò öùôåéíüôçôáò, ST-1334

Αναβαθµιζόµενος µε ευκολία φορητός αναλυτής όλων των  συνηθισµένων αερίων
κατάλληλοι γιά καυστήρες κ.α. Κατάλληλος για  ανάλυση ευρέως  φάσµατος  αερίων,
ελαφρύς, εύχρηστος  µε σύστηµα εξαγωγής υγρών συγκέντρωσης γιά
επιπρόσθετη προστασία. Εξοπλισµένος µε µπαταρία λιθίου, σύστηµα
αυτοπροστασίας, µεγάλη φωτιζόµενη οθόνη γραφικών υψηλής ευκρίνειας &
εύχρηστο περιστροφικό διακόπτη γιά ευκολία πρόσβασης στο ελληνικό µενού
είναι µερικά απο τα αναρίθµητα πλεονεκτήµατά του. Tό βασικό µοντέλο BST100
δέχεται extra κεφαλές γιά τα υπόλοιπα αέρια κατά την προτίµησή σας
αναβαθµιζόµενο έτσι στα υπόλοιπα µεγαλύτερα και φυσικά ακριβότερα. Είναι
πανεύκολο στο να συντηρηθεί καλιµπράρεται πανεύκολα και είναι
κατασκευασµένο κατά τρόπο τέτοιο που συµβαδίζει µε ISO 9001. Παρέχεται
τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα. ∆υνατότητα τριών αυτόµατων αναλύσεων µε
υπολογισµό µέσου όρου. Μνήµη 23 αναλύσεων επεκτάσιµη στις 200. Oδηγίες στα
ελληνικά και τεράστια εµπιστοσύνη στο ικανότατο εργοστάσιο σε συνδυασµό µε την
πολύ ανταγωνιστική τιµή το καθιστούν µια απο τις πολύ καλές αγορές.

Aναλυτής Καυσαερίων ιδανικός για τεχνικούς που επιθυµούν να ελέγχουν µε ακρίβεια και να
κάνουν service  στις οικιακές συσκευές καυσαερίων. Η µεγάλη του φωτεινή οθόνη εµφανίζει
δυο παραµέτρους ταυτόχρονα. ∆ιαλέγετε εύκολα την παράµετρο µέτρησης καυσαρίων που
επιθυµείτε, µε τον περιστρεφόµενο επιλογέα. Ο προαιρετικός εκτυπωτής σας επιτρέπει να
τυπώνετε τις µετρήσεις σε χαρτί για να επιλέξετε τα αποτελέσµατα της µέτρησης. ∆ιαθέτει ρολόι
ακριβείας και αισθητήρα µονοξειδίου του άνθρακα (CO). 
Μετράει: Θερµοκρασία καυσαερίων Οξυγόνο Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) 
Υπολογίζει: ∆ιοξείδιο του Άνθρακα Μεικτή/ Καθαρή Απόδοση Πλεονάζον αέρα ∆ιάχυση
του CO στον αέρα

Kùä.:  50.20.080
50.20.081
50.20.082
50.20.083

Çëåêôñïíéêüò, öïñçôüò áíáëõôÞò áåñßùí, BST100, 2 áåñßùí (Ï 2, CÏ ) BOSTON Iôáëßáò
Çëåêôñïíéêüò, öïñçôüò áíáëõôÞò áåñßùí, BST200, 3 áåñßùí (Ï 2, CÏ, ÍÏ) BOSTON Iôáëßáò
Çëåêôñïíéêüò, öïñçôüò áíáëõôÞò áåñßùí, BST300, 4 áåñßùí (Ï 2, CÏ, ÍÏ, sÏ 2) BOSTON Iôáëßáò
Aóýñìáôïò åêôõðùôÞò ãéÜ öïñçôü áíáëõôÞ áåñßùí , BST337 , BOSTON Iôáëßáò

Kùä.: 50.20.095 Çëåêôñïíéêüò, öïñçôüò áíáëõôÞò áåñßùí, C75kit

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΥΡΟΣ

Ψύκτρα
Θάλαµος

συµπυκνωµάτων Φίλτρο
καυσαερίων

Έξοδος
καυσαερίων

Τά πα
αποστράγγισης

Είσοδος
καυσαερίων
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Aνεµόµετρα & εργαλεία για κλιµατισµό - εξαερισµό

Αξιόλογο ανεµόµετρο µε πολλές υποδιαιρέσεις & αξιοπιστία από την SUPCO, την εταιρεία µε την πιο πλήρη
γκάµα εργαλείων. Συναγωνίζεται µε επιτυχία το Ε3000 έχοντας στα υπέρ την µεγαλύτερη απόδοση στην
µέτρηση ταχύτητας. Μετρά και αποδίδει σε κυβικά πόδια / λεπτό, πόδια / δευτερόλεπτο, µετρά θερµοκρασία
και εξισοροπεί εξόδους σε συστήµατα αέρα (balancing).

Μετρά σε κυβικά πόδια ανά λεπτό (CFM) & πόδια ανά δευτερόλεπτο (FPS) Eύρος ταχύτητας αέρα απο 80
έως 6900 FPM Μετρά θερµοκρασία σε 0F & 0C ( 140F έως 122 0F & -10 0C έως 50 0C ) Απεικονίζει τις
µετρήσεις του σε CFM / FPM / MPH / Knots / KPH / MPS Ηλεκτρονική οθόνη 2 σειρών Αυτόµατο σβήσιµο
όταν δεν χρησιµοποιείται γιά εξοικονόµηση ενέργειας Καταγραφεί έως και 8 µετρήσεις Καταγραφεί την
χαµηλότερη (min) & την υψηλότερη (max) τιµή Πανεύκολη λειτουργία µε το ένα χέρι  Συνοδεύεται απο
ανθεκτικότατη θήκη µεταφοράς.

×áñáêôçñéóôéêÜ & ðëåïíåêôÞìáôá:

Αισθητήρας ταχύτητας τύπου "vane" (Φ73) µε ρουλεµάν χαµηλής τριβής, εύρος ταχύτητας αέρα
απο 0.3 έως 15m/sec (1-49 ft/sec) µε ακρίβεια ±3%, ένα ψηφίο και  ανάλυση 0.1 m/sec (0.2 ft/sec) 

Aισθητήρας υγρασίας, ηλεκτρονικός, µε εύρος 10 έως 95%Rh, ακρίβεια ±3%Rh και ανάλυση 0.4%Rh
Αισθητήρας NTC thermistor µετρά θερµοκρασία σε °F & °C (23°F έως 149°F & -5°C έως 65°C) µε ακρίβεια ±1°C (±2°F) και ανάλυση

0.6°C Απεικονίζει τις µετρήσεις του σε µονάδες µετρικού ή Imperial Tεράστια ηλεκτρονική οθόνη (19.8 x 9 x 4 cm) µε απεικόνιση
ενεργειών µέτρησης Εκτελεί µετρήσεις και σε συστήµατα µε πολλαπλές εξόδους λειτουργώντας αυτόµατα αθροιστικά Τεχνολογία
µικροεπεξεργαστή προσφέρει ακρίβεια & ευελιξία Ένας πολυ-αισθητήρας περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία γιά τις πολλαπλές µετρήσεις
που µπορεί να εκτελέσει Πανεύκολη λειτουργία µε αναγραφόµενες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν γιά εκτέλεση της εκάστοτε
µέτρησης Εύχρηστο και ελαφρύ (260gr) µε πολύ µικρό κόστος απόκτησης Συνοδεύεται απο ανθεκτικότατη θήκη µεταφοράς 

Συνοδεύεται απο 9volt µπαταρία απο την οποία παίρνει κιόλας και ενέργεια

×áñáêôçñéóôéêÜ & ðëåïíåêôÞìáôá:

Kùä.: 23.02.360

Ιδανικό γιά έλεγχους, αξιολογήσεις, συντηρήσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη εργασία. Tό πιο διαδεδοµένο
ανεµόµετρο της αγοράς αλλά και παγκοσµίως. Μετρά ταχύτητα αέρα, κυβικά αέρα, θερµοκρασία, υγρασία &
σηµείο βρασµού αλλά την απόδοση των κλιµατιστικών σε btu ή Κw. Στιβαρή κατασκεύη σε ανθεκτική θήκη &
φοβερή τιµή. Η απόλυτη αξιοπιστία του και η απροβληµάτιστη διάθεση του στην χώρα µας σε πάνω απο 1000
µονάδες το καθιστούν την  πιό ενδεδειγµένη αγορά γιά µικρές / µεσαίες αλλά και µεγάλες εφαρµογές. Μιά
τεράστια ηλεκτρονική οθόνη µε ταυτόχρονη απεικόνιση, πολύ εύγλωττα, των ενέργειών που πρέπει να
ακολουθήσετε γιά να φέρετε σε πέρας την µέτρηση που ενεργείτε, απλοποιούν την λειτουργία του και συντελούν
τα µέγιστα για την τελική επιλογή του.

Kùä.: 23.02.315

Αισθητήρας ταχύτητας τύπου "vane" (Φ73) µε ρουλεµάν χαµηλής τριβής,εύρος ταχύτητας αέρα
απο 0.3 έως 15m/sec (1-49 ft/sec) µε ακρίβεια ±3%, ένα ψηφίο και ανάλυση 0.1 m/sec (0.2 ft/sec) 
Αισθητήρας NTC thermistor µετρά θερµοκρασία σε °F & °C ( 23°F έως 149°F & -5°C έως 65°C ) µε
ακρίβεια ±1°C (±2°F) και ανάλυση 0.6°C Απεικονίζει τις µετρήσεις του σε µονάδες µετρικού ή Imperial Tεράστια ηλεκτρονική οθόνη
(19.8 x 9 x 4 cm) µε απεικόνιση ενεργειών µέτρησης Εκτελεί µετρήσεις και σε συστήµατα µε πολλαπλές εξόδους λειτουργώντας
αυτόµατα αθροιστικά Τεχνολογία µικροεπεξεργαστή προσφέρει ακρίβεια & ευελιξία Ένας πολυ-αισθητήρας περιλαµβάνει όλα τα
αναγκαία γιά τις πολλαπλές µετρήσεις που µπορεί να εκτελέσει  Πανεύκολη λειτουργία µε αναγραφόµενες τις ενέργειες που πρέπει
να γίνουν γιά εκτέλεση της εκάστοτε µέτρησης Εύχρηστο και ελαφρύ (260gr) µε πολύ µικρό κόστος απόκτησης Συνοδεύεται απο
ανθεκτικότατη θήκη µεταφοράς Συνοδεύεται απο 9volt µπαταρία απο την οποία παίρνει κιόλας και ενέργεια.

×áñáêôçñéóôéêÜ & ðëåïíåêôÞìáôá:

Ιδανικό γιά έλεγχους,αξιολογήσεις,συντηρήσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη εργασία. Tό πιο
διαδεδοµένο ανεµόµετρο της αγοράς. Μετρά ταχύτητα αέρα, κυβικά αέρα & θερµοκρασία. Στιβαρή
κατασκευή σε ανθεκτική θήκη & φοβερή τιµή. Η απόλυτη αξιοπιστία του και η απροβληµάτιστη
διάθεση του στην χώρα µας σε πάνω απο 1000 µονάδες το καθιστούν την πιό ενδεδειγµένη αγορά
γιά µικρές / µεσαίες αλλά και µεγάλες εφαρµογές. Μιά τεράστια ηλεκτρονική οθόνη µε ταυτόχρονη
απεικόνιση,πολύ εύγλωττα, των ενέργειών που πρέπει να ακολουθήσετε γιά να φέρετε σε πέρας την
µέτρηση που ενεργείτε, απλοποιούν την λειτουργία του και συντελούν τα µέγιστα για την τελική
επιλογή του. Ίδια χαρακτηριστικά µε το Μ4000 αλλά χωρίς την λειτουργία της υγρασίας & της
απόδοσης των btu. Aπλό ανεµόµετρο µε προσθήκη θερµοκρασίας.

Kùä.: 23.02.307

We make life more
comfortable !!!

DAM1: Çëåêôñïíéêü áíåìüìåôñï ìå èåñìïêñáóßá ôçò SUPCO ÁìåñéêÞò

Ì-4000: Çëåêôñïíéêü áíåìüìåôñï / ÁíáëõôÞò - ðïëõüñãáíï ìå
ìÝôñçóç áðüäïóçò óå BTU Þ KW ôçò åôáéñåßáò MEITAV

Å-3000: Çëåêôñïíéêü áíåìüìåôñï ìå èåñìïêñáóßá ôçò åôáéñåßáò MEITAV
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ÐÏËÕÌÅÔÑÁ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ... ãéá åöáñìïãÝò ñåýìáôïò

Κωδικός

50.20.004 Πολύµετρο αυτόµατου εύρους, AM-34 AMPROBE USA
Πολύ εύχρηστο,µε ένα µοναδικό διακόπτη, αυτόµατου εύρους, volts & ampers ΑC/DC, µέτρηση
συνέχειας, data hold, µε ασφάλεια Cat III 600v

50.20.003 Έξυπνο πολύµετρο, AM-33 AMPROBE USA
Αυτόµατη επιλογή τάσεως ή συνέχειας (Ω) για αποφυγή καταστροφής του οργάνου από τυχόν
απροσεξία. Ηχητική ένδειξη, αυτόµατο σβήσιµο, data hold, µε ασφάλεια Cat III 600v

50.20.016 Μετρήσεις χωρίς επαφή, K-1 , Kwik-I-E AMPROBE USA
Ειδικό εργαλείο που δίνει την δυνατότητα µέτρησης Αmper & Volt χωρίς να είναι απαραίτητη η επαφή µε
ακροδέκτες. Μετρά από 6-60V & 60-600V, 0.6-6A & 6-60A µε ακρίβεια +/- 15% της πλήρης σκάλας
µέτρησης.Ειδική µπάρα ενδείξεων για εύκολη ανάγνωση και πιστοποιηµένο κατά UL & CE 

50.20.014 Γενικό tester µετρήσεων, CVF-3 AMPROBE USA
Πανεύχρηστο κατσαβίδι "all weather" για εύκολες µετρήσεις Volt AC/DC & συνέχειας (Ω). Σε
φοβερή τιµή ένα εργαλείο απαραίτητο για όλους τους τεχνικούς 

50.20.015 Γενικό tester µετρήσεων,  PY-5  AMPROBE USA
Πανεύχρηστο εργαλείο  για εύκολες µετρήσεις Volt AC/DC. Μετρήσεις AC volt (110/220/380V), DC volt
(150/300/500V). Σε φοβερή τιµή ένα εργαλείο απαραίτητο για όλους τους τεχνικούς

50.20.023 Πολύµετρο economy, DM-10 SUPCO USA
Απλό πολύµετρο, ηλεκτρονικό για µετρήσεις έως και 1000 volts, 10Amps DC, 750Amps AC,
συνέχειας, 2Μ Wαντίσταση. Μια φθηνή λύση για τις καθηµερινές σας µετρήσεις

50.20.024 Πολύµετρο economy/θερµοκρασίας, DM-10Τ  SUPCO USA
Απλό πολύµετρο, ηλεκτρονικό για µετρήσεις έως και 1000volts, 10Amps DC, 750Amps AC, συνέχειας,
2Μ Wαντίσταση. Μια φθηνή λύση για τις καθηµερινές σας µετρήσεις. Επιπλέον από το DM-10 διαθέτει
και αισθητήρα θερµοκρασίας 

50.20.022 Mε πραγµατικό rms, DM-40 SUPCO USA
To DM-40 ηλεκτρονικό πολύµετρο πραγµατικού rms,παρέχει τις πιο ακριβείς µετρήσεις για 
τις εφαρµογές ψύξης & κλιµατισµού και όχι µόνο. Στιβαρή κατασκευή, λαστιχένια θήκη προστασίας
µέτρηση Volts AC/DC, Amps AC/DC, Aντίσταση, Συνέχεια, Πυκνωτόµετρο, τεράστια οθόνη µε 3
γραµµές ενδείξεων, 4000 count display, φωτιζόµενη οθόνη, sleep mode, καταγραφή min/max
ενδείξεων, relative mode, και 3 χρόνια εγγύηση. Πραγµατικά φοβερό εργαλείο για απαιτητικούς
χρήστες.

50.20.025 Πολύµετρο ηλεκτρονικό, DM-20 SUPCO USA
Πολύµετρο ηλεκτρονικό, DM-25 SUPCO USA

Αυτό το φοβερό εργαλείο παρέχει γενικές ηλεκτρικές µετρήσεις (DMM), για τις περισσότερες
εφαρµογές. Η στιβαρή κατασκευή του σε συνδυασµό µε την λαστιχένια προστετευτική θήκη του
και την ακρίβεια στις µετρήσεις του το καθιστούν ιδανικό όργανο για τον απαιτητικό χρήστη σε
φοβερά ελκυστική τιµή. Μετρά 750V AC,1000V DC, 20MegaOhms αντίσταση για το DM-20 και
40MegaOhms αντίσταση για το DM-25. Συνέχεια, 10Α AC,10A DC, διαθέτει µια µεγάλη οθόνη
ενδείξεων, data hold και έχει 3 χρόνια εγγύηση 

50.20.026

50.20.019

DM-20
DM-25

Περιγραφή

H πλήρης σειρά πολυµέτρων της Supco παρέχει 
ακριβείς ηλεκτρικές µετρήσεις για όλες σας τις εφαρµογές

Όργανο διαδοχής φάσεων σε τριφασικό ρεύµα και έλεγχος περιστροφής µοτέρ.
PRM-1, AMPROBE USA
Iδανικό, εύχρηστο όργανο που αναγνωρίζει τη διαδοχή των φάσεων σε τριφασικά κυκλώµατα, ελέγχει
µοτέρ για κατεύθυνση περιστροφής τους και υποδεικνύει κανονικές ή ανάποδα εφαρµοσµένες φάσεις ή
ακόµα και απώλειά τους. Εύρος τάσεως από 20-600V και συχνότητας από 50-400 Hz.
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Eργαλεία εξειδικευµένα µε τεράστια συµβολή 
σε δύσκολες επεµβάσεις των τεχνικών

Υπολογίζει τα δεδοµένα ενός κατεστραµµένου τριχοειδούς και τα παραλληλίζει µε άλλους διαφορετικών
διατοµών και µήκους. Yπολογιστής τριχοειδούς µε µεγάλες δυνατότητες. Υπολογίζει εσωτερική δίαµετρο,
µήκος τριχοειδούς, ψυκτικό υγρό, ιπποδύναµη, εφαρµογή & ύψος ροής. Πίνακες θερµοκρασιών-πιέσεων για
12 διαφορετικά ψυκτικά υγρά. Υπολογίζει για R12, 134a, 22 & 502. Ελαφρύ, compact & ευκολόχρηστο.

Kùä.: 50.20.027 ÕðïëïãéóôÞò äéáìÝôñïõ êáé ìÞêïõò ôñé÷ïåéäïýò, CTC3, SUPCO ÁìåñéêÞò

Μετρητής πυκνωτών µε ηλεκτρονική οθόνη. Μετρά από 0.01 έως 10000 mfd's µε ακρίβεια ±5% σε
οποιαδήποτε µορφής πυκνωτές εµφανίζοντας την ένδειξη σε ηλεκτρονική οθόνη τόσο απλά ώστε να µπορεί
να το λειτουργήσει ο οποισδήποτε πανέυκολα. ∆ύο ενσωµατωµένοι ακροδέκτες µε τελείωµα κροκοδειλάκια
κρύβονται όταν δεν χρησιµοποιούνται στο χώρο των µπαταριών. Ταυτοποιεί άγνωστους πυκνωτές,
πιστοποιεί πεσµένους και λειτουργεί και σαν όργανο συνέχειας. Λειτουργεί µα αλκαλική µπαταρία 9v.

Kùä.: 50.20.030 Çëåêôñïíéêüò ìåôñçôÞò ðõêíùôþí, MFD-10, SUPCO ÁìåñéêÞò

Μέγγερ ηλεκτρονικό, γρήγορο & µε ακρίβεια, ιδανικό εργαλείο για παρακολούθηση της κατάστασης της
µόνωσης της περιέλιξης σε συµπιεστές, µοτέρ ανεµιστήρες κ.α. αλλά παράλληλα να κάνει διάγνωση σε
περίπτωση καταστροφής της δίνοντας ενδείξεις µέσω led's. Μιά οικονοµική λύση σε σχέση µε τα αντίστοιχα
βελόνας µετρά αξίες έως 1000 megohms & 500VAC. Λειτουργεί µε δύο µπαταρίες ενώ οι δύο ενσωµατωµένοι
ακροδέκτες µε τελείωµα κροκοδειλάκια κρύβονται όταν δεν χρησιµοποιούνται.

Kùä.: 50.20.035 Hëåêôñïíéêü MEGGER & åëåãêôÞò ìüíùóçò ôõëéãìÜôùí, 
Ì-500, 220V, SUPCO ÁìåñéêÞò

Μετρητής στροφών ηλεκτρονικός. Ιδανικό εργαλείο για πιστοποίηση των στροφών ενός
ανεµιστήρα ή άξονα κ.α. Αξιοπιστία & φοβερή τιµή για αµερικάνικη προέλευση.

Kùä.: 50.20.060 Çëåêôñïíéêü üñãáíï ìÝôñçóçò óôñïöþí «ÔÁ×ÏÌÅÔÑÏ»
ìå õðÝñõèñåò, TIF780, TIF ÁìåñéêÞò

Χρησιµοποιώντας υπερήχους το TIF4000 "βλέπει" µέσα στις σωληνώσεις & κατευθύνει µε αξιοθαύµαστη
ακρίβεια τον τεχνικό έτσι ώστε να κάνει πλήρωση του συστήµατος µε ψυκτικό υγρό. Χρησιµοποιούνται 2
αισθητήρες, ένας εκπέµπει ενώ ο άλλος λαµβάνει υπερήχους. Έχοντας την µορφή δαγκάνων µπορούν µε
µεγάλη ευκολία να εφαρµόσουν σε οποιαδήποτε µεταλλική ψυκτική σωλήνα. Ένα ηχητικό σήµα καθοδηγεί
τον τεχνικό καθώς το όργανο αισθάνεται φυσαλίδες ή επιστροφή υγρού ενώ την ίδια στιγµή µια σειρά από
LED's προσοµοιώνει την κίνηση των φυσαλλίδων στον σωλήνα. 

Kùä.: 50.20.055 Çëåêôñïíéêü üñãáíï ìÝôñçóçò ñïÞò óå øõêôéêÜ õãñÜ
«ÕÃÑÏÄÅÉÊÔÇÓ» TIF4000A, TIF ÁìåñéêÞò

Πρόκειται γιά ένα όργανο υψηλής ακρίβειας µέτρησης υγρασίας & θερµοκρασίας καθώς και υγρού βολβού
και σηµείου βρασµού. Χωρίς την αναγκαιότητα νερού, περιστροφές ή διάβασµα χαρτών. Ενδείξεις min/max,
εναλλαγή 0C / 0F, κουµπί µηδενισµού (reset) µικρό, εύχρηστο µέγεθος τσέπης, αυτόµατο σβήσιµο γιά
εξοικονόµηση µπαταριών, ένδειξη αλλαγής µπαταρίας, προστατευτικό κάλυµµα, και data hold. Iδανικό γιά
εφαρµογές σε σχολές, εργαστήρια, παγοποιία, φαρµακοβιοµηχανία, χηµικά, καπνοβιοµηχανία κ.α.

Kùä.: 50.20.110 Çëåêôñïíéêü üñãáíï ìÝôñçóçò õãñïý/îçñïý âïëâïý «ØÕ×ÑÏÌÅÔÑÏ»
DSP990, SUPCO ÁìåñéêÞò

Aναλυτής κλειστών συµπιεστών εντελώς διαφορετικός από τους προηγούµενους αναλυτές «kitch the can».
Ελέγχει ηλεκτρονικά γρηγορότερα και προσεκτικά εντοπίζει το πρόβληµα, χωρίς ψεύτικες ενδείξεις και
προβλήµατα. ∆εν χρειάζεται καµία αποσύνδεση καλωδίων ενώ οι εύχρηστοι αισθητήρες αναλύουν γρήγορα
την όλη κατάσταση. Ιδανικός για να ελέγχει δύναµη ροπής εκκίνησης, οξύτητας στα υγρά, σπάσιµο
µόνωσης, µηχανικά καλιµπραρισµένους συµπιεστές, σκασµένους ή επιβαρυµένους πυκνωτές κ.ά.

Kùä.: 50.20.050 Çëåêôñïíéêü üñãáíï «áíÜëõóçò êëåéóôþí óõìðéåóôþí» TIF8000, 
TIF ÁìåñéêÞò
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Áìðåñïôóéìðßäåò ðïéüôçôïò ÁìåñéêÞò 

50.21.015 ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ∆Α (Πολύµετρο) ACDC-620Τ AMPROBE
Μέτρηση πραγµατικού RMS
∆υνατότητα καταγραφής µικρότερης/ µεγαλύτερης και

µέσης τιµής (min/max/avg)
∆υνατότητα µέτρησης θερµοκρασίας µε ένδειξη σε 0C και 0F
Ήχος συνέχειας
Πάγωµα ενδείξεων (hold)

Αυτόµατη ή χειροκίνητη επιλογή εύρους
Αυτόµατο σβήσιµο
Μέγιστο άνοιγµα σιαγόνων (52mm)
Ενδεικτικά χαµηλής µπαταρίας και υπέρβασης εύρους
Αναλογικό γράφηµα
Εγκεκριµένη κατά UL, ULc, CE, IEC και TUV

Τάση AC & DC

Ένταση AC & DC

Αντίσταση
Μέτρηση πυκνωτών
Θερµοκρασία
Μέτρηση peak (AC & DC)
Ήχος συνέχειας
Έλεγχος διόδων

Eύρος και ανάλυσηΧαρακτηριστικά Ακρίβεια

0-399.9, 1000V

0-399.9, 1000A

0-399.9 Ω, 4.000k Ω
0-399.9, 4000µF

-400F to 25000F (-400C to 13720F)
0-399.9, 1000A

<10.0 ohms
1.65mA/<3.3 Volts

+_1% Rdg +3 LSD@ 0-1000V DC
+_1,5% Rdg +3 LSD@ 45-400Hz, 0-1000V AC
+_1,5% Rdg + 3LSD @ 0-400A DC
+_2% Rdg + 5 LSD @ 45-65Hz, 40-400A AC
+_1% Rdg + 3LSD
+_3% Rdg + 4LSD @ 0-400µF
+_0,5% Rdg + 60F (+_0,5% Rdg + 30C)
+_2% Rdg + 43 LSD

50.21.060 ΑΜΠΕΡOTΣΙΜΠΙ∆Α (ΠOΛYMETPO) TIF1000DC USA TIF
H καλύτερη  αµπεροτσιµπίδα της αγοράς, αµερικανικής ποιότητας και πολύ µεγάλων δυνατοτήτων µετρά έως
και 1000v σε συνεχές ρεύµα µόνο από την εταιρεία µας για χρήστες που γνωρίζουν τις ανάγκες τους.

50.21.100 ΑΜΠΕΡOTΣΙΜΠΙ∆Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CP50 cont.peak   SUPCO

Παρέχει µετρήσεις ρεύµατος γιά τις περισσότερες εφαρµογές όπως καταναλώσεις κλιµατιστικών & ψυκτικών
εφαρµογών, µετρήσεις τάσεως συνεχούς(600v) και εναλασσόµενου (4v) & αµπέρ (400 Amp, AC) όλων των ηλεκτρικών
εφαρµογών, συνέχεια κυκλωµάτων και αντίσταση έως 4Κ-Ohms. Άνοιγµα σιαγόνων διαµέτρου 28χιλιοστών και
δυνατότητα data & peak hold.

50.21.105 ΑΜΠΕΡOTΣΙΜΠΙ∆Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CPH100, microAMPS, SUPCO

Ίδιες εφαρµογές µε την CP50 και τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά παρέχει επιπλέον δυνατότητα για
µέτρηση εκτός των άλλων και DC Amps, θερµοκρασία, µέτρηση πυκνωτών, συχνότητα και έχει
δυνατότητα αυτόµατου σβησίµατος (auto shut off).

50.22.900 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  100 USA TIF
∆υνατότητα ανιχνευσης της ηλεκτροφόρου γραµής µέσα στον τοίχο και προφύλαξής σας απο δυσάρεστες
καταστάσεις. Ανιχνεύει απο χαµηλή έως και υψηλή τάση εξοικονοµώντας σας χρήµατα αλλά σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις και την ζωή σας.

50.21.001

50.21.002

Αµπεροτσιµπίδα αναλογική,  FS-3CL - ΑMPROBE

Αµπεροτσιµπίδα αναλογική,  RS-3A - ΑMPROBE
H σειρά RS & FS δουλεύουν σε µια τεράστια γκάµα θερµοκρασιών Κλείδωµα ένδειξης Προστασία από πέσιµο έως και 2 µέτρα 

Μέτρηση θερµοκρασίας µε έξτρα αισθητήρα έως και 225 0F ∆ε χρειάζεται µπαταρία για µέτρηση Volt & Amps Εύχρηστη επιλογή
εύρους Μεγεθυντικό τζάµι Καλιµπραρισµένη για χρήση σε συστήµατα 50 ή 60Hz

Τάση AC (εναλασσόµενο)
Ένταση AC (εναλασσόµενο)
Αντίσταση
Συνέχεια
Άνοιγµα δαγκάνας
Θερµοκρασία

RS-3Χαρακτηριστικά FS-3L Ακρίβεια

0-150/300/600V
0-6/ 15/ 40/100/300A

25 Ω Midscale
60Hz

1''

0-150/300/600V
6/ 15/ 40/100/300A

0-1000 Ω, 0-100 000Ω

-25 to +2250F

+_3% of Full Scale
+_3% of Full Scale
+_3% arc
+_3% of Full Scale

RS-3FS-3L
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Áìðåñïôóéìðßäåò ðïéüôçôïò ÁìåñéêÞò 

50.21.053 Ηλεκτρονική mini,  Μ-932 - προέλευσης TAIWAN

50.21.004 Αµπεροτσιµπίδα ηλεκτρονική,  ACD-10Pro
Αµπεροτσιµπίδα (πολύµετρο) & mf, ACD-14   AMPROBE

AC & DC µετρήσεις τάσης έως και
600 V

AC ρεύµα έως και 400Α
Αντίσταση έως και 40ΜΩ µε ήχο

συνέχειας
Μέτρησης πυκνωτών έως και

3000µF
∆ιπλή οθόνη (µόνο για την ACD-14)
Μέτρηση συχνότητας
Έλεγχος διόδων
∆υνατότητα παγώµατος δεδοµένων
Αυτόµατη επιλογή εύρους

Αυτόµατο σβήσιµο και ένδειξη
χαµηλής µπαταρίας

Προστασία από πεσίµατα µε ειδική
λαστιχένια θήκη

Προστασία θερµικού
Ασφάλεια: Cat II 600V και CatIII

300V
Cat III, 600V (µόνο για την ACD-14)
Εγκεκριµένες κατά CE και UL
Μέτρηση θερµοκρασίας µε

αισθητήρα Type-K (µόνο για την ACD-
14)

50.21.000

Aµπεροτσιµπίδες ηλεκτρονικές µε προστασία από πέσιµο µε λαστιχένιες επαγγελµατικές προστασίες
Αµερικής και µε δυνατότητα µέτρησης όπως όλες Volts, Ampers και Ohms.

ACD-10Pro
ACD-14

Eναλασσόµενο

Συνεχές

Ένταση
AC/DC microAmps

Αντίσταση µε ήχο
συνέχειας
Μέτρηση πυκνωτών
Συχνότητα µε χρήση
δαγκάνας ή καλώδια
Θερµοκρασία

ACD-10PROΧαρακτηριστικά ACD-14 Ακρίβεια

4.000V, 40.00V, 400.0V, 600V

0-400.0mV, 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600V

0-40.00a, 400.0A
N/A 400.0µΑ, 2000µΑ

0-400.0Ω, 4.000 kΩ, 400.0 kΩ, 0-4000ΜΩ, 40.00ΜΩ

500.0nF, 5.000µF, 50.00µF, 500.0µF, 3000µF
40-400Hz with Jaw, 10Hz 10Hz to 100kHz with test leads
to 2kHz with test leads

N/A -40F TO 5720F
(-200C to 3000C)

+_1,5% Rdg +5LSD@
(4.000V, 40.00V, 400.0V)
+_0,5% Rdg + 3LSD @
(4.000V, 40.00V, 400.0V)
+_1,9% Rdg + 8LSD
DC: +_1,5% Rdg+4LSD
AC: +_2,0% Rdg +5 LSD
+_0,6% Rdg + 4 LSD@
(4.000kΩ, 40.00kΩ, 400.0kΩ)
+_3,5%Rdg + 6LSD
+_0,5% Rdg + 4 LSD

+_2,0% Rdg + 60F

M-932

50.21.055 Ηλεκτρονική normal,  G-266 - προέλευσης TAIWAN
Αµπεροτσιµπίδες, οικονοµικές αλλά µε διάρκεια στον χρόνο, µε
ηχητική ένδειξη µέτρησης συνέχειας, µεγαλύτερη ακρίβεια και
περισσότερες σκάλες µέτρησης. Τάση DC: 1000V+/-0,8% Τάση
ΑC: 600V+/-1,2% Ρεύµα AC: 200-600Α +/-2,0%, 600-1000Α +/-
3,0% Αντίσταση: 200Ω/20ΚΩ+/-1,0% Μέτρηση συνέχειας: µε
βοµβητή Πάγωµα ένδειξης Μέγεθος οθόνης: 15x47mm 

∆ιάσταση: 70x230x37 mm Βάρος: 310gr

Αµπεροτσιµπίδες, οικονοµικές αλλά µε διάρκεια στον χρόνο, µε
ηχητική ένδειξη µέτρησης συνέχειας. Τάση ΑC: 200V+/-1,0%,
500V+/-1,5% Ρεύµα AC: 200-400Α +/-2,0% Μέτρηση συνέχειας:
µε βοµβητή Πάγωµα ένδειξης Μέγεθος οθόνης: 16x30mm 

∆ιάσταση: 60x180x30 mm Βάρος: 150gr
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ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ
Öïñçôïß óôáèìïß êåíïý êáé ðëÞñùóçò

ÓõóêåõÝò êáèáñéóìïý åóùôåñéêþí óùëçíþóåùí

Τα πάντα αλλά compact. Εύχρηστο, γρήγορο, εξοικονοµεί χώρο

ST-SVC45 Φορητή συσκευή κενού/πλήρωσης για R134a

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για χρήση µε R134a
Aντλία κενού διβάθµια µε δυνατότητες εκκένωσης 75lt ανά λεπτό
Κάσα µανοµέτρων 4 κατευθύνσεων για µέγιστη ευκολία επέµβασης στο σύστηµα και µε υγροδείκτη για
επίβλεψη της κατάστασης του ψυκτικού υγρού
Ογκοµετρητής 2kg µε διαβαθµίσεις 25gr
Συµπεριλαµβάνονται λάστιχα µεταγγίσεως 1.5m & αντάπτορες για R134a

Κωδ.: 50.17.090

ST-SV45 Φορητή συσκευή κενού/πλήρωσης Κωδ.: 50.17.085

Φορητή συσκευή κενού/πλήρωσης
για ισοβουτάνιο R600

Κωδ.: 50.17.108

Φορητή συσκευή κενού/πλήρωσης 
γιά ισοβουτάνιο R600 µε δυνατότητα
σύνδεσης δική σας αντλίας κενού

Κωδ.: 50.17.107

Συνδυασµός αντλίας κενού & µανοµέτρων σε µεταφερόµενη βάση µε ρόδες 

Συσκευές καθαρισµού εσωτερικών σωληνώσεων γιά όλα τα ψυκτικά συστήµατα απο το πιό µικρό έως το µεγαλύτερο Κυκλοφορεί το
ειδικό χηµικό υγρό που καθαρίζει & αφυγραίνει τα εσωτερικά και συνήθως επιβαρυµένα ψυκτικά κυκλώµατα, από οξέα, καµµένα
ψυκτέλαια, υγρασίες κλπ. Με την ειδική σύστασή του το χηµικό αδρανοποιεί την λιπαντικότητα των ψυκτελαίων επιτρέποντας
παράλληλα την ασφαλή και καθ'ολοκληρίαν αποµάκρυνσή τους απο τις σωληνώσεις. Σχεδιασµένα να πλένουν όλα τα εσωτερικά
συστήµατα των ψυκτικών & κλιµατιστικών µηχανηµάτων µέ R11, υποκατάστατα & το χηµικό εσωτεριών σωληνώσεων STAGFLUSH ή
MANTEK’S σε περιπτώσεις καψίµατος συµπιεστών, υγρασίας, αλλαγής απο παλιά σε νέα τεχνολογία ψυκτικών υγρών (Retrofit) ή και
σε νέα κυκλώµατα πρίν την έναρξη λειτουργίας τους.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για χρήση µε όλα τα ψυκτικά υγρά
Aντλία κενού διβάθµια µε δυνατότητες εκκένωσης 75lt ανά λεπτό
Κάσα µανοµέτρων 4 κατευθύνσεων για µέγιστη ευκολία επέµβασης στο σύστηµα και µε υγροδείκτη για
επίβλεψη της κατάστασης του ψυκτικού υγρού
Συµπεριλαµβάνονται λάστιχα µεταγγίσεως 1.5m & αντάπτορες για R134a

Τα πάντα αλλά compact. Εύχρηστο, γρήγορο, εξοικονοµεί χώρο

STD-60080V

Συσκευή πλυσίµατος εσωτερικών
κυκλωµάτων

Εύχρηστα, γρήγορα, εξοικονοµούν
χώρο & µεταφέρονται πανεύκολαWKL-301

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για χρήση µε όλα τα ψυκτικά υγρά
Aντλία κενού διβάθµια µε δυνατότητες εκκένωσης 75lt ανά λεπτό
Κάσα µανοµέτρων 4 κατευθύνσεων για µέγιστη ευκολία επέµβασης στο σύστηµα και µε υγροδείκτη
για επίβλεψη της κατάστασης του ψυκτικού υγρού
Συµπεριλαµβάνονται λάστιχα µεταγγίσεως 1.5m & αντάπτορες για R134a

Για χρήση σε όλα τα
κυκλώµατα
Λειτουργεί µε ειδική
εξωτερική αντλία
κυκλοφορίας
Χωρητικότητα τεπόζιτου
6kg

STD-80V÷ùñßò áíôëßá êåíïý

Συσκευή πλυσίµατος εσωτερικών κυκλωµάτων µε
χρονοδιακόπτη

Κωδ.: 50.17.119STL-2001-T-10C

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για χρήση σε όλα τα κυκλώµατα
Λειτουργεί µε ειδική εµβαπτιζόµενη αντλία
κυκλοφορίας υγρού αυτοπροστατευόµενη
55w/230v/50Hz
Χωρητικότητα τεπόζιτου 10lt
Εισαγωγή πεπιεσµένου αέρα µε timer
Addaptor γρήγορης σύνδεσης γιά εισαγωγή
πεπιεσµένου αέρα ή αζώτου
Σέτ εργαλείων γιά εύκολη σύνδεση σε όλα τα
συστήµατα 
Μηχανικό φίλτρο 

Κωδ.: 50.17.113
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Με αυτό το κιτ κάνετε τα πάντα... Συµπεριλαµβάνει έναν ρυθµιστή αζώτου έως και 400psi για έλεγχο, υπό
πίεση, απωλειών σε συστήµατα a/c. Επίσης, συµπεριλαµβάνει πάρα πολλά εξαρτήµατα για καθαρισµό και
ξεβούλωµα σωλήνων αποχετεύσεων αλλά και για φυσήµατα συµπυκνωτών, όπως και ειδικό εξάρτηµα για
φουσκώµατα σε λάστιχα αυτοκινήτων. Σαν δώρο συµπεριλαµβάνεται ένα sludge blaster που
χρησιµοποιείται για ξεµπλοκαρίσµατα σωληνώσεων (εισχωρεί µέσα και διογκώνεται καθώς περνά από µέσα
του το άζωτο, εκτονώνοντας το και φυσώντας µε φοβερή πίεση...

Êéô óõíôÞñçóçò sludge sucker/blaster, UNIWELD USA Kùä.: 50.12.305

Πρόκειται για ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για να καθαρίζει  µια σωλήνα αποχέτευσης χωρίς να είναι ανάγκη να
έχουµε πρόσβαση από την λεκάνη συµπυκνωµάτων. Ένας διάφανος σωλήνας ενώνεται στην άκρη του σωλήνα
αποχέτευσης στο εξωτερικό του κτιρίου. Με την χρήση αζώτου ή CO 2, δηµιουργείται αναρρόφηση σε τέτοιο βαθµό ώστε
να τραβήξει όλη την µάκα, τις βρωµιές, την άλγη από την λεκάνη συµπυκνωµάτων και την σωλήνα αποχέτευσης και να
την πετάξει στο έδαφος ή σε µια λεκάνη από την εξωτερική πλευρά.

ÅîÜñôçìá sludge sucker, UNIWELD USA Kùä.: 50.12.310

Βρείτε την
σωλήνα
αποχέτευσης,
εγκαταστήστε την
διάφανη σωλήνα
σε ένα 3/4’’ PVC
εξάρτηµα

Χρησιµοποιείστε
εξαρτήµατα PVC
εάν χρειαστεί για
να προσαρµόσετε
τον διάφανο
σωλήνα στη
σωλήνα
αποχέτευσης

Επιτρέψτε στο
άζωτο να περάσει
µέσα από το
sludge sucker και
δείτε όλη τη
βρωµιά να
αναρροφάται έξω
και να καταλήγει
στο έδαφος.

Ένα χρήσιµο εργαλείο για την Τεχνολογία
της Ψύξης και του Κλιµατισµού που µπορεί
να βοηθήσει κάθε άνθρωπο να
κατανοήσει τη λειτουργία ενός ψυκτικού ή
κλιµατιστικού κυκλώµατος αλλά και να
καλύψει κάποιες ελλείψεις ή ατέλειες
ακόµα και ενός έµπειρου τεχνίτη.
Σε καθηµερινή γλώσσα δίνει πολύ
απλά το βασικό τρόπο ελέγχου

λειτουργίας ενός κυκλώµατος στηριζόµενο
στα θερµοδυναµικά αξιώµατα (πίεση λειτουργίας),

ειδικότερα στη σύγχρονη τεχνολογία και στις ανάγκες που δηµιουργεί η
αλλαγή τωνψυκτικών ρευστών και το πέρασµα στα οικολογικά υγρά.
Σχέδια, διαγράµµατα, χάρτες, ηλεκτρικά σχεδιαγράµµατα και τρόπος
υπολογισµού ψυκτικών θαλάµων είναι µερικά από τα θέµατα που
αναλύονται στο αναγκαίο αυτό βιβλίο για κάθε τεχνικό.

Eκπαιδευτικό υλικό σε
ηλεκτρονική µορφή (CD-
Rom) της εταιρείας
«ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ». Μεγάλος
όγκος εκπαιδευτικού υλικού
(σχέδια, διαγράµµατα,
χάρτες, ηλεκτρικά
σχεδιαγράµµατα, τεχνικά
χαρακτηριστικά κ.ά.) σε CD-
Rom, ικανός να διευκολύνει τα µέγιστα
καθηγητές τεχνικών σχολών, µαθητές αλλά
και επαγγελµατίες. ∆ιατίθεται εντελώς
δωρεάν.
Ζητήστε µας να σας αποσταλεί,
συµπληρώνοντας τη φόρµα επικοινωνίας ή
τηλεφωνικώς...
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ÏãêïìåôñçôÝò

Ζυγαριά χειρός σε πολύ
βολικό µέγεθος, για έως και
17 kg, παρέχει ακριβείς
µετρήσεις για τις
εφαρµογές ψύξης.
Πανεύκολη λειτουργία µε
µόνο ένα κουµπί, αυτόµατο
σβήσιµο µνήµη µέγιστου
βάρους & λειτουργία µε
µπαταρία 9v.

Ιδανικός φωτισµός για επαγγελµατίες

* 30 led’s παρέχουν φωτισµό στο
σηµείο που ακριβώς θέλετε
* συνεχής λειτουργία 6 ωρών,
φορτίζεται ανά πάσα στιγµή
* Ειδικός φορτιστής που φορτίζει µέσα
σε µια ώρα, διατηρεί την µπαταρία σε
κατάσταση για τέλεια απόδοση.
* Λεπτός σχεδιασµός για να χωρά
οπουδήποτε.

Kùä.: 50.18.250DHS 55 SUPCO
Hëåêôñïíéêü êáíôÜñé Kùä.: 50.19.000

EUROLITE
Eðáíáöïñôéæüìåíç ëÜìðá
30 led’s 

Ποιοτικοί ογκοµετρητές µε ή χωρίς αντίσταση, ισπανικής κατασκευής
& πολύ καλής ποιότητας. Πάσης φύσεως ανταλλακτικά διαθέσιµα.

Kùä.: 50.18.022

Kùä.: 50.18.026

OãêïìåôñçôÞò STC-2A R134, 22, 404, 2 kg

OãêïìåôñçôÞò STC-4A R134, 22, 404, 4 kg

Kùä.: 50.18.016

Kùä.: 50.18.018

OãêïìåôñçôÞò ìå áíôßóôáóç STC2C R134, 22, 404, 2 kg

OãêïìåôñçôÞò ìå áíôßóôáóç STC4C R134, 22, 404, 4 kg

CLICK LOCKS
Aðïêëåßóôå ôïõò Üó÷åôïõò êáé ðñïóôáôåýóôå ôçí äïõëåéÜ óáò

Ο καλύτερος τρόπος προστασίας ενός ψυκτικού ή
κλιµατιστικού συστήµατος απο µη εγκεκριµένες
προσβάσεις.
Απλώς κουµπώστε τα Click locks στο βαλβιδάκι
πρόσβασης χαµηλής & υψηλής πιέσεως ενός σταθερού
ή κινητού συστήµατος ψύξης ή κλιµατισµού.Το µπλέ

στην χαµηλή και το κόκκινο στην υψηλή. Κατόπιν κολλήστε τις ειδικές ετικέττες και αντιγράψτε τα δεδοµένα τους στα αρχεία σας.
Τώρα κανείς πλέον δεν µπορεί να επέµβει στο σύστηµα που εσείς επισκευάσατε ή συντηρήσατε χωρίς να σπάσει αυτές τις
κλειδαριές. Τώρα ξέρετε ότι κάποιος πρίν απο σάς ήταν εκεί και παραβίασε τις προδιαγραφές της εγγύησης.
Εξασφαλίστε επαγγελµατική εργασία στον πελάτη σας. Χρησιµοποιήστε τα Click locks και εξασφαλίστε και τον εαυτό σας.

09.08.400 RACLA 50 Σετ των 25 ζευγών (µπλέ & κόκκινα) CLICK LOCKS για την βιοµηχανία του αυτοκινήτου
09.08.401 RACLR 50 Σετ των 25 ζευγών (µπλέ & κόκκινα) CLICK LOCKS για σπειρώµατα 1/4" SAE (βιδωτά) γιά όλα 

τα ψυκτικά υγρά
09.08.402 RACL 450 Σετ των 25 ζευγών (µπλέ & κόκκινα) CLICK LOCKS για σπειρώµατα 5/16" SAE (βιδωτά) 

γιά R410a

Τα πλεονεκτήµατα είναι πασιφανέστατα
>  Αποδεικνύουν την ποιότητα της εργασίας σας και προσφέρουν στους πελάτες
σας µόνιµη προστασία της εγκατάστασης τους
>  Προστατεύουν το συστηµά σας απο πρόσµειξη µε παλιά ψυκτικά υγρά
>  Μόνο εξουσοδοτηµένο προσωπικό έχει πρόσβαση στο σύστηµά σας
>  Εξαλείφουν τις αµφισβητούµενες περιπτώσεις εγγυήσεως
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Η εταιρεία µας, πιάνοντας το σφυγµό της εποχής, εισάγει και διανέµει τη µεγαλύτερη ποικιλία
ηλεκτρονικών ζυγαριών της αγοράς, αµερικάνικης κατασκευής, έτσι ώστε να απλουστεύει τη δουλειά
του επαγγελµατία. Σε µία εποχή που η ποικιλία των ψυκτικών υγρών είναι τεράστια, µε ένα µόνο
εργαλείο µπορείτε να ζυγίζετε τα πάντα, σίγουρα, οικονοµικά και γρήγορα. H µοναδική εταιρεία που
παρέχει ολοκληρωµένο servis  & ανταλλακτικά στην Ελλάδα.

Ζυγαριά γερµανικής κατασκευής,
2 kg µε ακρίβεια γραµµαρίου,
ιδανική για  R 600a. Λειτουργεί µε
µπαταρία 9 V. Σε εκπληκτική τιµή 

Βάση στήριξης και πλήρωσης για
χρήση µε φιάλες µιας χρήσεως
R600(α) σε συνδυασµό µε τη
ζυγαριά SOHNLE (Kωδ. 50.18.213)

SOHNLE Κωδ.: 50.18.213 Κωδ.: 10.70.020

ηλεκτρονική ζυγαριά, χαµηλού κόστους, εναλλακτική λύση που αντικαθιστά τους
ογκοµετρητές. Η µοναδικής σχεδίασης λεπτή γραµµή της την καθιστά πολύ λιγότερο

ογκώδης. Με δυνατότητα ζύγισης  µέχρι και 50 kg, καλύπτει ένα τεράστιο εύρος σε κοινές φιάλες µεταφοράς αλλά
και ανάκτησης (RECOVERY). Αυτή η ζυγαριά παρέχει µία απλή, οικονοµική λύση µέτρησης του ψυκτικού υγρού
που γεµίζει το σύστηµα ή τη φιάλη ανάκτησης ( recovery). Ανάλυση 05 gr και 2% ακρίβεια µέτρησης την καθιστά
ανάµεσα εάν όχι την καλύτερη του είδους. Μικρή σε µέγεθος αλλά και σε τιµή η TIF 9010 είναι εντελώς φορητή και
σχεδιασµένη για την πιο σκληρή χρήση. Υποδοχή για συµπληρωµατική συσκευή TIF 9020 που µετατρέπει τη
ζυγαριά σε αυτόµατη (αυτόµατη πλήρωση και διακοπή). Αµερικάνικης κατασκευής. 
Πλατφόρµα µε 4 σηµεία ζύγισης στις 4 γωνίες για απροβληµάτιστη ζύγιση
χωρίς πιθανότητες απώλειας της ρύθµισής της.

Κωδ.: 50.18.200

Συµβατή µε όλα τα ψυκτικά υγρά, συµπληρώνει την TIF - 9010 A και τη µετατρέπει σε
αυτόµατη. Βάρος 793 gr, διάρκεια µπαταρίας: 60 ώρες, µέγιστη πίεση: 35 bar

διαστάσεις: 22,8x14x7,6 cm. Αµερικανικής κατασκευής.

ÔÉF 9020
Κωδ.: 50.18.190

Hλεκτρονική ζυγαριά, χαµηλού κόστους, εναλλακτική λύση που
αντικαθιστά τους ογκοµετρητές. Η µοναδικής σχεδίασης λεπτή γραµµή

της την καθιστά πολύ λιγότερο ογκώδη. Με δυνατότητα ζύγισης  µέχρι και 100 kg, καλύπτει ένα τεράστιο εύρος
σε κοινές φιάλες µεταφοράς αλλά και ανάκτησης (RECOVERY). Αυτή η ζυγαριά παρέχει µία απλή, οικονοµική
λύση µέτρησης του ψυκτικού υγρού που γεµίζει το σύστηµα ή τη φιάλη ανάκτησης (recovery). Ανάλυση 02 gr και
2% ακρίβεια µέτρησης την καθιστά ανάµεσα εάν όχι την καλύτερη του είδους. Μικρή σε µέγεθος αλλά και σε τιµή
είναι εντελώς φορητή και σχεδιασµένη για την πιο σκληρή χρήση. Αµερικάνικης κατασκευής.

ADS 100 - slime line Promax

Κωδ.: 50.18.206

∆ιπλή προγραµµατιζόµενη ηλεκτρονική ζυγαριά µέτρησης / ανάκτησης, έχει
σχεδιαστεί ειδικά για χρήση και µε τις 2 γενιές ψυκτικών υγρών (CFC / HCFC ) αλλά

και HFC (αντικαταστάτες). Παρέχονται 2 εντελώς ανεξάρτητες µαγνητικές βαλβίδες, επιτρέποντας
τη χρησιµοποίηση ταυτοχρόνως µη συµβατικών µιγµάτων χωρίς πιθανή µόλυνση από
διασταύρωση.

TIF-9075

Κωδ.: 50.18.202

Αυτόµατη προγραµµατιζόµενη πλήρωσης / ανάκτησης ζυγαριά , σας επιτρέπει να πληρώσετε µε µία
προκαθορισµένη ποσότητα ψυκτικού υγρού κάθε ψυκτική ή κλιµατιστική συσκευή ή κύλινδρο. Είναι

πλήρως αυτόµατη (όχι ζέσταµα ή καθυστέρηση) που σηµαίνει ότι µπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε άλλη εργασία ενώ
όσο το σύστηµα γεµίζεται µε ψυκτικό. Η συσκευή ανταποκρίνεται ακαριαία στις εντολές που δέχεται και είναι
εφοδιασµένη µε µία µεγάλη  ανθεκτική πλατφόρµα, σχεδιασµένη να χωρά  οποιαδήποτε φιάλη είτε είναι γεµίσµατος
είτε είναι ανάκτησης. Με ικανότητα ζυγίσµατος µέχρι και 68 kg είναι η µεγαλύτερη σε ικανότητες ζυγαριά που
κυκλοφορεί. Η TIF-9055 διατίθεται και µε ½ ' ACME εξόδους κατάλληλες για εφαρµογές R134a σε αυτοκίνητα.

TIF-9055

Κωδ.: 50.18.204

ÔÉF 9010 - slime line
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Το Εco buddy έχει πάρα πολλές λειτουργίες που το
καθιστούν µοναδικό σε σχέση µε άλλα µοντέλα
ανακτητών. Όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα βοηθούν πάρα
πολύ τον τεχνικό κατά την τέλεση της δουλειάς του.

Πανεύκολη µεταφορά
Η ρυθµιζόµενη ζώνη µεταφοράς επιτρέπει στο ecobuddy να
µεταφέρεται όπου το θελήσετε εύκολα, αφήνοντας παράλληλα
τα χέρια σας ελεύθερα. Ενσωµατωµένο σε αυτήν είναι ένα
κοντό χερούλι γιά εύκολο χειρισµό. Ζυγίζει µόλις 13kg, είναι
µικρό σε όγκο και χωρά οπουδήποτε πολύ εύκολα κατά την
χρήση.

Ενσωµατωµένη πρίζα σούκο
Η ενσωµατωµένη πρίζα στήν πλαινή πλευρά µπορεί να
χρησιµοποιηθεί γιά να δώσει ρεύµα σε µιά αντλία κενού,
ηλεκτρικό τρυπάνι, φορτιστές ή και ράδιο.

Συρτάρι εργαλείων
Ενσωµατωµένο στην µπροστινή πλευρά το συρτάρι
χρησιµοποιείται γιά αντάπτορες ή µικρά εργαλεία.
Απελευθερώνεται µε το πάτηµα ενός κουµπιού και κουµπώνει
όταν το σπρώχνεται πρός τα µέσα.

Ενσωµατωµένο φωτιστικό σώµα 
Με δικό του διακόπτη, το φώς είναι πολύτιµο σε ταράτσες ή
οροφές καθώς η νύχτα πέφτει βοηθώντας να τελειώσετε την
εργασία σας.

•∆υνατότητα ανάκτησης: έως και 80kgs/ώρα σε υγρή µορφή
•∆υνατότητα ανάκτησης: έως και 30kgs/ώρα σε αέρια
µορφή 

•∆ιατίθεται σε 230V & 110V 
•∆υνατότητα ανάκτησης µε την µέθοδο Push/pull: έως και
320kgs/ώρα 

•Συµπιεστής 500 Watt 
•Πρεσοστάτης υψηλής ρυθµισµένος να κόβει στα 410PSI 
•Μεγάλη επιφάνεια συµπυκνωτή και υψηλός αερισµός 
•Συµπιεστής χωρίς λάδι (Λιπαίνεται καίγοντας το ελάχιστο
λάδι που έχει το ανακτούµενο υγρό) 

•Κατάλληλο γιά όλα τα είδη των ψυκτικών µέσων ( & R410a )
σε αέρια ή υγρά µορφή 

• Πανεύκολη µεταφορά µε τον ειδικό ιµάντα 
• Ενσωµατωµένη πρίζα µε δυνατότητα 800W max 
• Συµπεριλαµβάνεται φώς & συρτάρι εργαλείων 
• Στιβαρό περίβληµα βγαλµένη από καλούπι 
• ∆ιατίθεται µε δυνατότητα καθαρισµού ή όχι 

Κατάλληλο και για εφαρµογές µε πάνω απο 150 kg σε
κάθε µονάδα

Κωδ.: 50.17.153
Μονάδα recovery Ecobuddy, purge ASPEN
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ÁÁ ÍÍ ÁÁ ÊÊ ÔÔÇÇ ÓÓÇÇ   &&   ÁÁ ÍÍ ÁÁ ÊÊ ÕÕÊÊ ËË ÙÙ ÓÓÇÇ
ØØ ÕÕÊÊ ÔÔÉÉÉÊÊ ÏÏ ÕÕ  ÕÕÃÃÑÑ ÏÏ ÕÕ

Οι πιο έξυπνες συσκευές ανάκτησης από την εταιρεία µας , δίνουν πλέον τη δυνατότητα στον επαγγελµατία ,
εκτός από οικολογικό  ενδιαφέρων , να φροντίσει και για την οικονοµική του ευηµερία . Αγοράζοντας τα πιο
δυνατά µηχανήµατα ανάκτησης της αγοράς , στις πλέον συµφέρουσες τιµές , αλλά και µε απόλυτη
υποστήριξη .

Συµπιεστής χωρίς λάδι λειτουργεί µε υγρό και αέριο κατευθείαν
µέσω του κοµπρεσέρ.
Ανακτά όλα τα γνωστά και συνήθως χρησιµοποιούµενα cfc, hfc
και hcfc ψυκτικά υγρά.
Ο συµπιεστής είναι συµβατός µε όλα τα ψυκτικά λάδια.
Προετοιµασία σύνδεσης µε ένα λάστιχο µετάγγισης. ∆ε
χρειάζεται αλλαγή γραµµών από ανάκτηση υγρών σε
ανάκτηση αερίου.
Ηµίκλειστου τύπου συµπιεστής, επιτρέπει στον τεχνικό να το
επιδιορθώσει σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.
Επισκευή του συµπιεστή επί τόπου είναι δυνατή µε την
ύπαρξη 4 σετ ανταλλακτικών.
Πλήρης παρακαταθήκη ανταλλακτικών (από συµπιεστή έως
ροδέλα).
Η µονάδα είναι τοποθετηµένη και λειτουργεί µέσα σε µία θήκη
από σκληρό πλαστικό, ανθεκτικό στη σκουριά και στη σκληρή
χρήση.
Ειδικά διπλά τοιχώµατα από πλαστικό παρέχουν απόλυτη
ηχοµόνωση.
Με µόνο 11 kg βάρος (RC5410: βάρος 13,5 kg) καθίσταται
πανεύκολη η µεταφορά του παντού, ακόµη και σε ταράτσες ή
πολυσύχναστα γραφεία.
Εργονοµικά σχεδιασµένο, ενσωµατωµένο χερούλι για εύκολη
µεταφορά.
Στη συσκευή συµπεριλαµβάνεται ένας βιοµηχανικού τύπου
ανεµιστήρας 6'' και ένα κοντέσερ 3 σειρών µε σωλήνα 3/8'', για
µεγαλύτερη εναλλαγή θερµότητας και γρηγορότερη ανάκτηση.
Πρεσοστατικός διακόπτης που κόβει τη λειτουργία της
συσκευής  όταν επιτευχθεί πίεση 400 psi, για ασφάλεια του
ψυκτικού.
Φίλτρο / Ξηραντής υπάρχει στη µονάδα εσωτερικά, για
ευκολότερη συντήρηση και αλλαγή.
Όλες οι µονάδες είναι έτοιµες, καλωδιωµένες, για να δέχονται
το σένσορα που θα σταµατά τη µονάδα, όταν η φιάλη φθάσει
στο 80 % της χωρητικότητάς της.
Η µονάδα είναι εφοδιασµένη µε µία λειτουργία
αυτοκαθαρισµού. Αυτό επιτρέπει στον τεχνικό να προφυλάσσει
τη συσκευή ανάκτησης από υγρασία, προσµίξεις και ψυκτικό,
χωρίς την ανάγκη αντλίας κενού. Μία καθαρή συσκευή, χωρίς
προσµίξεις έτοιµη για την επόµενη εφαρµογή, χωρίς το φόβο
προσµίξεων .
Η συσκευή φθάνει έως και 27 ίντσες κενό αέρος.
Εύρος ανάκτησης: µέχρι και 4,5 kg/λεπτό σε υγρή κατάσταση
σε λειτουργία Push ' n'Pull µέχρι και 125 gr/λεπτό σε αέρια
κατάσταση, µέχρι και 1,8 kg/λεπτό σε υγρή κατάσταση.
∆ιαστάσεις: 32,5 cm x 21,6 cm x 45,6 cm.
Ισχύς : ½ ΗΡ µε πυκνωτή εκκινήσεως, λειτουργίας, απευθείας
εκκινήσεως µοτέρ 1725 RPM (στροφές ανά λεπτό), 220Volt 50
Ηz .
Ένας χρόνος εγγύηση καλής λειτουργίας.
Η συσκευή αυτή δεν έχει µαγνητικές βαλβίδες, αισθητήρες
υγρού ηλεκτρονικά κυκλώµατα και δε χρειάζεται συντήρηση.

Αµερικάνικης κατασκευής οι
συσκευές AMPROBE,
λειτουργούν µε συµπιεστή
που λιπαίνεται χωρίς λάδι,
µε αποτέλεσµα να είναι
ικανές να ανακτήσουν
οποιοδήποτε ψυκτικό υγρό ή
αέριο συναντήσει ο τεχνικός
ακόµα και R 410 a.

RG 5410
Κωδ.: 50.17.133

minimax

×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ & ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

Κωδ.: 50.17.135

Κωδ.: 31.04.012
Φιάλη ανάκτησης 12kg µέ 2 βάνες

Ειδική φιάλη ανάκτησης που πληρεί
τις πιό αυστηρές προδιαγραφές
ασφαλείας.
Χωρητικότητα 12kg, ξεχωριστή βάνα
αερίου & υγρού, σταθερή στήριξη για
τέλεια εφαρµογή σε πλατφόρµα
ηλεκτρονικής ζυγαριάς. 

για ανάκτηση σε
όλους τους τύπους
και όλες τις
χωρητικότητες
ψυκτικών µονάδων
σε ψυκτικό µέσο

για ανάκτηση
σε µονάδες µε
ψυκτικό µέσο
έως και 150 kg
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ÁÁ ÍÍ ÔÔËË ÉÉÅÅ ÓÓ  KK EE NN OO YY

Áíôëßá êåíïý RS-1,5
Mονοβάθµια

Áíôëßá êåíïý RD-0,5
∆ιβάθµια

Áíôëßá êåíïý RD-1
∆ιβάθµια

Áíôëßá êåíïý RD-2
∆ιβάθµια

Mε ισχύ 160W, βάρος 8 Κg καί απόδοση 2 m³/h αποτελεί µιά πολύ καλή λύση γιά
εφαρµογές σε οικιακά, µικρά επαγγελµατικά συστήµατα & split air conditioners.
∆ιαστάσεις 290 x 110 x 220mm, 1400r/min , 220V , 0,35lt κάρτερ λαδιού 

Mε ισχύ 120W, βάρος 7,5 Κg καί απόδοση 1,5 m³/h αποτελεί µιά πολύ καλή λύση
γιά εφαρµογές σε οικιακά & µικρά επαγγελµατικά συστήµατα.
∆ιαστάσεις 270 x 110 x 220mm, 1400r/min, 220V, 0,25lt κάρτερ λαδιού

Mε ισχύ 120W, βάρος 8 Κg καί απόδοση 1,.8 m³/h αποτελεί µιά πολύ καλή λύση
γιά εφαρµογές σε οικιακά , επαγγελµατικά συστήµατα & split air conditioners.
∆ιαστάσεις 300 x 110 x 220mm, 1400r/min, 220V, 0,5lt κάρτερ λαδιού

Mε ισχύ 250W, βάρος 14 Κg καί απόδοση 3,5 m³/h αποτελεί την καλύτερη λύση γιά
όλες τις εφαρµογές (επαγγελµατικά & βιοµηχανικά συστήµατα ).
∆ιαστάσεις 390 x 140 x 265mm, 1400r/min, 220V, 0,7lt κάρτερ λαδιού

Mε ισχύ 370W, βάρος 16 Κg καί απόδοση 7 m³/h είναι απαραίτητη σε κάθε
συνεργείο µε καθαρά επαγγελµατικούς προσανατολισµούς (επαγ/κά & βιοµηχ/κά
συστήµατα).
∆ιαστάσεις 380 x 145 x  265mm, 1400r/min, 220V, 1lt κάρτερ λαδιού 

Êéô ìåôáôñïðÞò áíôëéþí êåíïý óå áíôëßá ãéá R410a

Περιλαµβάνει: µανόµετρο κενού, µαγνητική 220V για αποφυγή επιστροφής λαδιών
και ορειχάλκινα εξαρτήµατα σύνδεσης.

Oι αντλίες κενού Solgen pump είναι ποιοτικής κατασκευής,αξιόπιστες & λειτουργικές. Μέ την φοβερά ελκυστική τιµή τους
µπορούν να αποτελέσουν µιά πάρα πολύ καλή λύση γιά τους επαγγελµατίες ή τους ερασιτέχνες πού δεν έχουν κατορθώσει
έως τώρα να αποκτήσουν µιά αντλία κενού και να γνωρίσουν έτσι πόσο πιό καλή απόδοση µπορούν να επιτύχουν σε ένα
ψυκτικό ή κλιµατιστικό σύστηµα αλλά καί να συνειδητοποιήσουν την τεράστια διαφορά από έναν απλό συµπιεστή που
κάποιες φορές υποτίθεται ότι υποκαθιστά την αντλία κενού. 

Áíôëßá êåíïý RS1
Mονοβάθµια

Kùä.: 50.17.040

Kùä.: 50.17.064

Kùä.: 50.17.038

Êùä.: 50.17.037

Kùä.: 50.17.033

Kùä.: 50.17.032
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ÁÁ ÍÍ ÔÔËË ÉÉÅÅ ÓÓ  KK EE NN OO YY

Αντλίες κενού tst, ισπανικής προέλευσης, µε απ'
ευθείας υποστήριξη εργοστασίου, στιβαρής
κατασκευής και µε απεριόριστες δυνατότητες.
Ιδανικά κατάλληλες και για χρήση µε R 410 ( a ).

Η µεγαλύτερη ποικιλία αντλιών κενού της αγοράς.
Επιλέξτε άνετα και µε ασφάλεια την ιδανική
συσκευή, ανάλογα µε τις ανάγκες σας, στις
καλύτερες τιµές της αγοράς.

tst-11
Mονοβάθµια

Aντλία ενός σταδίου 37
lt/min.,150 microns, 7,2 kg,
1/4hp, ιδανική για οικιακά
ψυγεία, καταψύκτες, βιτρίνες,
κτλ.

tst-21
Mονοβάθµια

Kùä.: 50.17.046  

Αντλία ενός σταδίου 57 lt/min.,
100 microns, 9kg, 1/4hp, ιδανική
για οικιακά, µικρές κλιµατιστικές
εφαρµογές και Ι.Χ.

tst-22
∆ιβάθµια

Kùä.: 50.17.047  

Αντλία δύο σταδίων 70 lt/min., 50
microns, 13.5 kg, 1/3hp, ιδανική
για κλιµατιστικά συστήµατα
(split), επαγγελµατική ψύξη και
αυτοκίνητα.

tst-62
∆ιβάθµια 

Kùä.: 50.17.048  

Αντλία δύο σταδίων 113 lt/min.,
50 microns, 14,5 kg, 1/3hp,
ιδανική για επαγγελµατική και
βιοµηχανική ψύξη, κλιµατισµό και
εφαρµογές κλιµατισµού, σε
λεωφορεία, φορτηγά κ.α. Το
απόλυτο επαγγελµατικό εργαλείο.

tst-92
∆ιβάθµια 

Kùä.: 50.17.049  

Αντλία δύο σταδίων 184 lt / min.,
50 microns, 23,5 kg, 1/2hp,
κατάλληλη για πάσης φύσεως
εργασίες. Τεραστίων
δυνατοτήτων, για βαθιά,
ακούραστα κενά.

ST-21
Mονοβάθµια

Αντλία ενός σταδίου 50
lt/min., 100 microns, 7 kg,
ιδανική για οικιακά, µικρές
κλιµατιστικές εφαρµογές και
Ι.Χ. αυτοκίνητα.

ST-22 
∆ιβάθµια
Αντλία δύο σταδίων 50
lt/min., 50 microns, 9 kg
ιδανική για κλιµατιστικά
συστήµατα ( split),
επαγγελµατική ψύξη και
Ι.Χ. αυτοκίνητα.

ST-62
∆ιβάθµια
Αντλία δύο σταδίων
105 lt/min., 30 microns, 15
kg, ιδανική για
επαγγελµατική και
βιοµηχανική ψύξη,
κλιµατισµό και εφαρµογές
κλιµατισµού, σε λεωφορεία,
φορτηγά κ.α. Το απόλυτο
επαγγελµατικό εργαλείο.

ST-92 
∆ιβάθµια 
Αντλία δύο σταδίων αντλία
δύο σταδίων (διβάθµια), 150
lt/min., 30 microns, 15 kg,
κατάλληλη για πάσης
φύσεως εργασίες.
Τεραστίων δυνατοτήτων, για
βαθιά, ακούραστα κενά.

Kùä.: 50.17.044  

Kùä.: 50.17.005  

Kùä.: 50.17.007

Kùä.: 50.17.008

Kùä.: 50.17.004  

Áíôëßåò êåíïý TST Áíôëßåò êåíïý STAG
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ÁÁ ÍÍ ÔÔËË ÉÉÅÅ ÓÓ  KK EE NN OO YY   UU SS AA
Η µεγαλύτερη ποικιλία αντλιών κενού της αγοράς , εµπλουτισµένη πλέον µε τη µεγαλύτερη εταιρεία παγκο-
σµίως στο είδος, ROBINAIR  U.S.A. Από την εταιρεία µας, στη διάθεση του επαγγελµατία. Αµερικάνικης προ-
έλευσης, αντλίες κενού, απαράµιλλης κατασκευής, απεριορίστων δυνατοτήτων και κατάλληλες για χρήση και
µε R 410 a.

Η νέα γενιά αντλιών κενού της Robinair:
* κατασκευασµένη µε τον νέου τύπου rottoy κινητήρα 

για γρήγορο, βαθύ κενό
* υψηλή ικανότητα άντλησης µειώνει το χρόνο κενού
* υψηλή απόδοση και ποιότητα σε τιµές που όλοι

µπορούν πλέον να διαθέσουν...
Μικρή σε βάρος,
µόλις 4,5 kg δύο
σταδίων 30 lt/min.,
50 microns, ιδανική
για εφαρµογές σε
οικιακά, κλιµατισµό
(split) και
επαγγελµατική ψύξη.

Kùä.: 50.17.022   

Kùä.: 50.17.024

Kùä.: 50.17.003

Kùä.: 50.17.016

15401 - 4 cfm - 93 lt/min
∆ιβάθµια

15601 - 6 cfm - 142 lt/min
∆ιβάθµια

Αντλίες κενού δύο
σταδίων 20
microns, 12 kg,
ιδανικές για τον
επαγγελµατία
κατάλληλη για
επαγγελµατική
ψύξη, κλιµατισµό
κ.α. 

Kùä.: 50.17.029

Ικανότητα κενού έως
και 40 microns (244
Watt), χωρητικότητα
κάρτερ 220 ml, 220V,
50Hz, βάρος µόνο
10 kg, είσοδος 1/4
SAE και 3/8 SAE και
διαστάσεις
255x123x385 mm. 

15121 - 10 cfm - 236 lt/min
∆ιβάθµια

Η µεγαλύτερη σε
ικανότητα αντλία της
αγοράς, 20 microns,
µε αναµονή 1/4 και
1/2 ΗΡ 17 kg. 
Η πλέον κατάλληλη
για βιοµηχανική
ψύξη κλιµατισµό και
γενικά εφαρµογές
όπου χρειάζεται
κενό µε απαιτήσεις.

Kùä.: 50.17.030 RA15501 - 5 cfm- 118 l/min
∆ιβάθµια

Ικανότητα κενού έως
και 40 microns (244
Watt), χωρητικότητα
κάρτερ 220 ml, 220V,
50Hz, βάρος µόνο
12,5 kg, είσοδος 1/4
SAE και 3/8 SAE και
διαστάσεις
255x123x385 mm. 

15225 - 1,2 cfm
∆ιβάθµια

Ικανότητα κενού έως
και 50 microns (183
Watt), χωρητικότητα
κάρτερ 220 ml, 220V,
50Hz, βάρος µόνο 9,6
kg, είσοδος 1/4 SAE
και 3/8 SAE και
διαστάσεις
240x120x315 mm.

Kùä.: 50.17.028 RA15151 - 1,5 cfm- 35 l/min
∆ιβάθµια

RA15301 - 3 cfm- 71 l/min
∆ιβάθµια
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PROMAX
ÓÕÓÊÅÕÇ  ÁÍÁÊÔÇÓÇÓ...
MINIMAX-E
ÄÉÁÃÑÁÌÌÁ ÌÅÑÙÍ

Οι υπέρηχοι είναι ένα εύρος ήχου µεγαλύτερου των 20 kHz που δεν είναι
δυνατόν να εντοπιστεί από το ανθρώπινο αυτί. Ο στροβιλισµός που
δηµιουργείται από τον αέρα ή αέριο που εξαναγκάζεται να περάσει από
µικρά ανοίγµατα, παράγει υπερήχους. Η συσκευή ULD-300 Κωδ. 50.22.070
(συσκευή ανίχνευσης υπερήχων) είναι ένας ανιχνευτής που εντοπίζει την
πηγή αυτών των υπερήχων οδηγώντας µας µε απίστευτη ακρίβεια στην
απώλεια (σηµείο διαρροής). Είναι εξοπλισµένη µε οπτική κλίµακα (10
led’s) και ακουστική ένδειξη (µε ακουστικά) καθώς και διακόπτη επιλογής
ευαισθησίας. Ιδανικό για εντοπισµό διαρροών αερίων, αζώτου,
πεπιεσµένων αερίων, κενού, ψύξης από ψυκτικούς θαλάµους
αυτοκινούµενα ψυγεία, υδροπνευµατικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
καθώς και εντοπισµό σπινθήρων (arcing) που δηµιουργείται από κακή
µόνωση ή φθορά σε επαφές, ρελέ, µοτέρ, µαγνητικές βαλβίδες, ρουλεµάν,
κουζινέτα και βαλβίδες.
Σε συνδυασµό µε το UT-300 Κωδ. 50.22.071 (συσκευή δηµιουργίας
υπερήχων) εντοπίζει διαρροές στεγανότητας διαφόρων εφαρµογών όπως
ψυκτικών θαλάµων, θυρών, σε αυτοκίνητα ή αλλού, παρµπρίζ κ.λπ.

Aíé÷íåõôÞò äéáññïþí ìå õðåñÞ÷ïõò

ULD-300 

UΤ-300 

PROMAX
ÓÕÓÊÅÕÇ  ÁÍÁÊÔÇÓÇÓ...

RG5410A-E
ÄÉÁÃÑÁÌÌÁ ÌÅÑÙÍ

COOLTECHTM VACUUM PUMPS
COOLTECHTM VACUUM PUMPS
ÌïíôÝëá 15120Á, 15121Á,  15122Á,
15400, 15401, 15434, 15600, 15601,
15602

Aíôëßåò êåíïý
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Ανύψωση έως και 3.45m (12 ft)
Μέγιστο βάρος ανύψωσης, 100 kg (220 lb)
∆ιαστάσεις πλατφόρµας 50 x 50 cm 
Βάρος συσκευής, 32 kg
Μανιβέλα πολύ καλής ποιότητος
Πολύ εύχρηστο
Μεταφέρεται πανεύκολα
Συµβατό µε CE

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε την εταιρεία µας

Tα αναβατώρια της ALP- Lifts είναι
ιδανικά γιά ασφαλή ανύψωση
αεραγωγών, αεροκουρτινών,
σωληνώσεων, µεταλλικές
κατασκευές και κάθε είδους υλικών ή
εξαρτηµάτων. Η βασική ιδέα υπήρξε
ο σχεδιασµός ενός ελαφρού,  µικρού
όγκου, µηχανισµού ανύψωσης που
θα µπορεί να χρησιµοποιείται εύκολα
και να µεταφέρεται χωρίς δυσκολία.

Aναβατώριo µε συνδυασµό ηλεκτρικού µοτέρ
220v & µανιβέλας ιδανικό γιά ασφαλή
ανύψωση αεραγωγών, αεροκουρτινών,
σωληνώσεων, µεταλλικές κατασκευές και
κάθε είδους υλικών ή εξαρτηµάτων. Η βασική
ιδέα υπήρξε ο σχεδιασµός ενός ελαφρού,
µικρού όγκου, µηχανισµού ανύψωσης που θα
µπορεί να χρησιµοποιείται εύκολα και να
µεταφέρεται χωρίς δυσκολία.

Áíõøùôéêü óõíäõáóìïý ìïôÝñ & ìáíéâÝëáò - Type CM

Ανύψωση έως και  3.45m (12 ft)
Μέγιστο βάρος ανύψωσης ,120 kg (220 lb)
∆ιαστάσεις πλατφόρµας 75 x 43 cm µε σπαστή έδρα γιά

εύκολη µεταφορά
Βάρος συσκευής , 21 kg
Συνδυασµός µοτέρ 220v & µανιβέλας καλής ποιότητος
Τηλεσκοπικά πόδια για στήριξη σε ανισόπεδα εδάφη
Ενσωµατωµένο αλφάδι
Αλουµινένιο σώµα πολύ καλής ποιότητας & αντοχής
Ροοστατικός διακόπτης για αυξοµείωση ταχύτητος
Ταχύτητα ασφαλείας µε διακόπτη µπλοκαρίσµατος

κατ'επιλογήν
∆ιπλώνει σε δευτερόλεπτα & µεταφέρετε σε σάκο

πανεύκολα
Πολύ εύχρηστο
Μεταφέρεται πανεύκολα
Συµβατό µε CE

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ CM-340,220ν,120kgΚωδ.: 50.27.000

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ML350, xειρ. 100kg, 3.50m,  BockerΚωδ.: 50.27.010

Áíõøùôéêü ALP-Material-Lift-Type ML
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Áíõøùôéêü ALP-Material-Lift - Type LMC

Κωδ.: 50.27.014
Κωδ.: 50.27.015
Κωδ.: 50.27.017

Ανύψωση από 3m έως και 6m (10-20 ft)
Μέγιστο βάρος ανύψωσης 250 kg (550 lb)
Μανιβέλα πολύ καλής ποιότητος
Ύψος συσκευής 1,60 ή 1,88m
Χωρά απο πόρτα νορµάλ διαστάσεων
Σύστηµα επεκτάσιµων µπράτσων απο αλουµίνιο
Σκελετός απο γαλβανισµένο σίδερο υψηλών προδιαγραφών
Εφοδιασµένο µε 4 ποιοτικές ρόδες µε φρένο
Εφοδιασµένο µε 2 πίσω µεγάλες ρόδες γιά µεταφορά
Πολύ εύχρηστο,µικρών διαστάσεων µε χαµηλό καθαρό βάρος
Μεταφέρεται πανεύκολα
Συµβατό µε CE

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ LMC450, xειρ.250kg, 4.76m, Bocker
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ LMC600, xειρ.250kg, 6.29m, Bocker
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ LMC500, xειρ.250kg, 5.05m, Bocker

Áíõøùôéêü ALP-Material-Lift - Type LM

Κωδ.: 50.27.020
Κωδ.: 50.27.021
Κωδ.: 50.27.022

Ανύψωση από 4m έως και 7,50m (13-25 ft)
Μέγιστο βάρος ανύψωσης 300 kg (660 lb)
Μανιβέλα πολύ καλής ποιότητος
Ύψος συσκευής 2,19m
Σύστηµα επεκτάσιµων µπράτσων από αλουµίνιο
Σκελετός απο γαλβανισµένο σίδερο υψηλών προδιαγραφών
Εφοδιασµένο µε 4 ποιοτικές ρόδες µε φρένο
Εφοδιασµένο µε 2 πίσω µεγάλες ρόδες γιά µεταφορά
Πολύ εύχρηστο,µικρών διαστάσεων µε χαµηλό καθαρό βάρος
Μεταφέρεται πανεύκολα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ LM575, xειρ.300kg, 5.74m, Bocker
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ LM600, xειρ.300kg, 6.21m, Bocker
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ LM750, xειρ.300kg, 7.50m, Bocker

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτού-
µενο ύψος
κατά τη
µεταφορά
1,60m

LMC 500

LMC 500ΝΕΟ!!!

& ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ

277
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Κωδ.: 50.27.100

Κωδ.: 50.27.104

Μπορείτε να εφαρµόσετε τις ρόδες σε όλα τα ALP-Lifts γιά να οδηγήσετε τα αναβατώρια

σε όλα τα δύσκολα εδάφη.

Κωδ.: 50.27.030 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2124 SUMNER AMEΡΙΚΗΣ

Áíõøùôéêü 2124 SUMNER 
Ανύψωση έως 7,30 m
Μέγιστο βάρος ανύψωσης 300 kg (660

lb)
Βάρος µηχανήµατος 166 kg
Χειροκίνητο
Ύψος συσκευής 2,19m
Συγκράτηση ιστού κατά τη διάρκεια της

µεταφοράς
Αναστρέψιµα πιρούνια
Τροχοί µε δυνατότητα κλειδώµατος
Ποδαρικό Σταθεροποίησης-φρένα

ασφαλείας

Τροχοί στο πίσω µέρος του ιστού για
εύκολη φόρτωση

Προετοιµασία χρήσης χωρίς εργαλεία
Αποµακρυσµένα από τον χειριστή

συρµατόσκοινα για επιπρόσθετη
ασφάλεια

Περιστρέψιµο ακόµα και όταν είναι
κλειστό

Μπάρα φόρτωσης για εύκολη µεταφορά
Πρωτοποριακό σύστηµα µηχανισµού

ανύψωσης SUMNER
Eγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος

Ñüäåò ìåôáöïñÜò

ÅöáñìïóôÝò ôùí õðïóôçëùìÜôùíΚωδ.: 50.27.103

Οι εφαρµοστές είναι στάνταρντ για τα µοντέλα LM/LH 750, LMX 500 & LM/LMC 600. Γιά

όλα τα άλλα µοντέλα µπορείτε να έχετε την συγκεκριµένη συσκευή ως αξεσουάρ.

Õðïóôçëþìáôá ðëáúíÜ ôçò óõóêåõÞòΚωδ.: 50.27.102

Τα υποστηλώµατα παρέχονται µαζί µε τα µοντέλα 600, 750 and 500. Μπορείτε να εφαρµόσετε
ως αξεσουάρ σε κάθε άλλο µοντέλο

Ðëáôöüñìá ãéÜ ðçñïýíéá öüñôùóçòΚωδ.: 50.27.101

Η επιφάνειά της είναι  0,65 x 0,56 m και εφαρµόζετε σε κάθε πηρούνι φόρτωσης µε

ασφάλεια

Με την χρησιµοποίηση των επακτάσεων το µήκος των πηρουνιών φθάνει

το 1m και εφαρµόζει µε ένα παξιµάδι σε κάθε πηρούνι

ÐñïåêôÜóåéò ðçñïõíéþí öüñôùóçò

ÁîåóïõÜñ ãéÜ áíáâáôþñéá ALP-Material-Lifts

AîåóïõÜñ ãéá ÁLP-Personnel-lift

Παροχή
ρεύµατος
στο καλάθι
εργασίας

∆ιάφοροι τύποι
κίνησης, ακόµα και
12/24V µπαταρίας Εργαλειοθήκη, άγγιστρα

κρέµασης κ.λπ.

Ειδική λαβή στο σασί
για ασφαλή
µεταφορά

Έλεγχος καλαθιού
από κάτω (βάση)

Βάρη
εξισορρόπησης
για χρήση
κατώτερων
πηρουνιών
εξισορρόπησης

Τροχοί οδηγοί 
για διαγώνια
µετακίνηση

Ειδικοί τροχοί για
όλες τις εφαρµογές

Eπιπλέον βάρη
πηρουνιών
εξισορρόπησης
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Ιδανικά για εργασίες επισκευών,συντηρήσεων, µονταρίσµατος, εγκαταστάσεων καθαρισµού κ.ά.
εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, τα γερµανικά αυτά αναβατώρια, υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας,
πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας. Compact αλλά
πολυλειτουργικά µε τεράστιες δυνατότητες είναι πανεύκολο να µετακινηθούν, ενώ µπορούν να
φθάσουν εύκολα και µε ασφάλεια τα 14 µ. ύψος...  Το κατάλληλο για κάθε χρήση.

ÔåñÜóôéåò äõíáôüôçôåò... Åõêïëßá óôç ìåôáöïñÜ...

Για εργασίες µεταξύ 9,30 µ. και 14 µ.
ύψος

Ικανότητα πλατφόρµας µεταξύ 115 kg
και 160 kg.

Συνολικό ύψος συσκευής µεταξύ 2,30
και 2,77 µ.

Συνολικό ύψος διαγώνια µόνο 1,98 µ.
Ευκολία λειτουργίας τόσο εξωτερικά

όσο και σε εσωτερικούς χώρους

ÓåéñÜ Type PH
Για εργασίες µεταξύ 6,5 µ. και

12 µ. ύψος
Ικανότητα πλατφόρµας µεταξύ

135 kg και 160 kg.
Συνολικό ύψος συσκευής 1,98

µ.
Φοβερά συµπαγείς διαστάσεις

κατασκευής
Ευκολία λειτουργίας τόσο

εξωτερικά όσο και σε
εσωτερικούς χώρους

ÓåéñÜ Type PHC

Για εργασίες µεταξύ 6,5 µ. και 14 µ.
ύψος

Ικανότητα πλατφόρµας µεταξύ 115
kg και 160 kg.

Aπαιτεί φοβερά µικρό χώρο
εγκατάστασης, εξαιτίας του
εργοστασιακού του σασί µε
ενσωµατωµένα βάρη εξισορρόπησης

ÓåéñÜ Type PH(C)-I
Για εργασίες µεταξύ 9,39 µ. και

10,81 µ. ύψος
Ικανότητα πλατφόρµας µεταξύ

150 kg και 160 kg.
Συνολικό ύψος συσκευής 1,94

µ.
Χώρος τοποθέτησης µόνο

0,79x1,30 µ. ή 0,89x1,41 µ.
Μεταφέρεται πανεύκολα µε

απλά φορτηγάκια pick-up

ÓåéñÜ Type PHC-Ç

Mέγιστο ύψος εργασιών 9,85 µ. 
Ικανότητα πλατφόρµας 150 kg σε

µονό καλάθι ή 100 kg ανά καλάθι
όταν χρησιµοποιούνται και τα δύο

Το δεύτερο καλάθι µπορεί να
εγκατασταθεί ή να αφαιρεθεί πολύ
εύκολα µε λίγες µόνο λαβές

ÓåéñÜ Type PHC-DK
Για εργασίες µεταξύ 6,38 µ. και

8,92 µ. ύψος
Ικανότητα πλατφόρµας 136 kg
Συνολικό ύψος συσκευής 1,98

µ.
Το καλάθι εργασίας του

αναβατώριου µπορεί να
επεκταθεί ηλεκτρικά έως και 
0,62 µ.

ÓåéñÜ Type PHC-×K
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Πανίσχυρο µοτέρ 1,5 KW Kατά παραγγελία χειρισµός στο πόδι ή στο χέρι ∆υνατότητα κατεβάσµατος του καλαθιού σε
περίπτωση απώλειας ρεύµατος

Πηρούνια σταθεροποίησης ενσωµατωµένα για
ευκολία στη µεταφορά

Θήκες για εύκολη µεταφορά Τροχοί µε σταθερότατα ενσωµατωµένα φρένα

Παρακολούθηση σταθερότητας των πηρουνιών
σταθεροποίησης µε ενδεικτική λυχνία στο καλάθι

Συσκευή φόρτωσης µε ρυθµιζόµενους καθ’ ύψος
τροχούς

Αλφάδι για ασφαλή και σταθερή τοποθέτηση

ÕøçëÞ ôå÷íïëïãßá áêüìá êáé óôçí ôåëåõôáßá ëåðôïìÝñåéá
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Από τη µεγαλύτερη µόνιµη έκθεση εργαλείων για τη  ψύξη και τον κλιµατισµό,
στην Ελλάδα, τα πιο εύχρηστα εργαλεία και στη συγκόλληση, στις καλύτερες τιµές
τις αγοράς.

ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ
ÓÓÕÕÃÃÊÊ ÏÏ ËË ËË ÇÇ ÓÓÇÇ ÓÓ  &&   ÊÊ ÁÁ ÈÈ ÁÁÁ ÑÑ ÉÉÓÓÌÌ ÏÏ ÕÕ

Iδανικές, γρήγορες, ασφαλείς συγκολλήσεις, αλλά και κόψιµο σίδερου έως και  2cm.
Περιλαµβάνει πλαστική θήκη, µε ειδικές υποδοχές για την κόλληση και το φλόγιστρο,
όταν δε χρησιµοποιούνται, µανόµετρα οξυγόνου, µε ρυθµιστή MAPP - GAS, µεικτής,
λαβή µε ρυθµιστές, για οξυγόνο, MAPP, φιάλη οξυγόνου 5 lt, φιάλη MAPP,
αντεπίστροφες, γυαλιά προστασίας, αναπτήρα, µπεκ κόλλησης µεσαίο, µπεκ µε 4
οπές για γρήγορο ζέσταµα, κόλληµα σε µεγάλου διαµέτρου σωλήνα και µπεκ κόφτη
για κόψιµο έως και 2 cm. 

ÓõóêåõÞ ïîõãüíïõ MAPP Kùä.: 50.11.100

Ιδανικές, γρήγορες, ασφαλείς συγκολλήσεις, αλλά και κόψιµο σίδερου έως και 2 cm.
Περιλαµβάνει πλαστική θήκη, µε ειδικές υποδοχές για την κόλληση και το φλόγιστρο
όταν δε χρησιµοποιούνται, µανόµετρα οξυγόνου µε ρυθµιστή πιέσεως, µανόµετρα
ασετιλίνης µε ρυθµιστή πιέσεως µικτή λαβή µε ρυθµιστές για οξυγόνο & ασετυλίνη, φιάλη
ασετιλίνης 5lt, γυαλιά προστασίας, αναπτήρα, µπέκ κόλλησης µεσαίο, µπέκ µε 6 οπές
για γρήγορο ζέσταµα & κόλληµα σε µεγάλου διαµέτρου σωλήνα, αντεπίστροφες και µπεκ
κόφτη για κόψιµο έως 2 cm.

ÓõóêåõÞ ïîõãüíïõ áóåôéëßíçò
(2 öéÜëåò 5 lt)

Kùä.: 50.11.103

Iδανικές, γρήγορες, ασφαλείς συγκολλήσεις, αλλά και κόψιµο
σίδερου έως και  2cm. Περιλαµβάνει πλαστική θήκη, µε ειδικές
υποδοχές για την κόλληση και το φλόγιστρο, όταν δε
χρησιµοποιούνται, µανόµετρα οξυγόνου, µε  ρυθµιστή MAPP -
GAS, µεικτής, λαβή µε ρυθµιστές, για οξυγόνο, MAPP, φιάλη
οξυγόνου 5 lt, φιάλη MAPP, γυαλιά προστασίας,
αντεπίστροφες, αναπτήρα, µπεκ κόλλησης µεσαίο, µικρό, και
µπεκ κόφτη για κόψιµο έως και 2 cm. 

ÓõóêåõÞ ïîõãüíïõ MAPP Turbotote Kùä.: 50.11.008

Kùä.: 31.02.049
Kùä.: 31.02.019
Kùä.: 31.02.060
Kùä.: 50.07.032

Kùä.: 50.07.062

Kùä.: 50.07.065

ÖéÜëåò áæþôïõ êáé åîïðëéóìüò ãéá ðñåóÜñéóìá 
êáé  êüëëçìá

ΦΙΑΛΗ ΑΖΩΤΟΥ mini 2 κυβ. µέτρων α' αγορά      
ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ mini OX-20 5lt α' αγορά
ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 7 κυβ.µέτρων α' αγορά
ΣΕΤ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΖΩΤΟΥ µε ρυθµιστή
πίεσης 16 bar (κόλληµα)
ΣΕΤ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΖΩΤΟΥ µε ρυθµιστή
πίεσης 60 bar (και για πρεσάρισµα)
ΣΕΤ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
“αζώτου” GENTEC

Το σετ πρεσαρίσµατος και καθαρισµού της GENTEC σχεδιάστηκε για
να καθαρίζει χρησιµοποιοώντας πρωτογενές άζωτο.
Συµπεριλαµβάνεται ένα πιστόλι πιέσεως µε ασφαλιστικό από
χρώµιο, υψηλής αντοχής και µπρούτζινα εξαρτήµατα εσωτερικά.
Ελαφρύ και ευκολόχρηστο, είναι συµβατό µε τους κανονισµούς
πεπιεσµένου αέρα OSHA 1910, 242b και 1910.85. Ιδανικό εργαλείο,
κατάλληλο για πολλαπλές εφαρµογές.

50.07.065
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Ελαφριά ευέλικτη και εξελιγµένης τεχνολογίας συσκευή για εργασίες σκληρών και
µαλακών συγκολλήσεων και κοπής. Ιδανική για µικροεργασίες σε υδραυλικά,
ψυκτικά και άλλες εφαρµογές.
Περιλαµβάνει: διπλό ελαστικό σωλήνα (H32A) 12 1/1 ft (4m), λαβή φλογίστρου (71),
µπεκ 17x3 & 17x4, Captain Hook MTF2 (3 φλόγες), ρυθµιστή οξυγόνου RO,
ρυθµιστή Mapp RP3A, αναπτήρα (FL, 34), γυαλιά (WO52) και θήκη µεταφοράς
(no511).

ÓõóêåõÞ ïîõãüíïõ MAPP
â) ÖéÜëç ïîõãüíïõ ã) ÖéÜëç ÌÁÑÑ
Kùä.: 31.02.019 Kùä.: 13.01.010

á) Êõñßùò óõóêåõÞ ïîõãüíïõÁðïôåëåßôáé áðü:
Kùä.: 50.11.150

Το φλόγιστρο Captain Hook
προσαρµόζεται στις συσκευές 

Οξυγόνου-Ασετυλίνης και Οξυγόνου
MAPP

Φλόγιστρο ηµικυκλικό για οµοιόµορφη περιφερειακή θέρµανση σωλήνων µε 3, 5 και 9
φλόγες απόλυτα σταθερές που θερµαίνουν περιφερειακά και οµοιόµορφα το σωλήνα.
Επικεντρώνουν τη θερµότητα στο σηµείο συγκόλλησης, παρέχοντας οµοιόµορφη θέρµανση
και καλύτερη δυνατότητα συγκόλλησης µε σκληρή κόλληση. Περιορίζει πιθανές ζηµιές από
υπερθέρµανση στα παρακείµενα ευαίσθητα εξαρτήµατα. Σε 3 µεγέθη που καλύπτουν
συγκολλήσεις σε σωλήνες µέχρι διάµετρο 65mm.

Öëüãéóôñï CAPTAIN HOOK Kùä.: 50.12.210
Kùä.: 50.12.211
Kùä.: 50.12.212

Μικρή, ευέλικτη, εξελιγµένης τεχνολογίας συσκευή οξυγόνου-ασετυλίνης για
εργασίες σκληρών και µαλακών συγκολλήσεων και κοπής. Ιδανική για
µικροεργασίες σε υδραυλικά ψυκτικά και άλλες εφαρµογές (συγκόλληση
χαλκοσωλήνων µέχρι 50mm. Κοπή χάλυβα µέχρι και 12mm).
Περιλαµβάνει: διπλό ελαστικό σωλήνα (Η32Α) 12 1/2 ft (4m), λαβή φλογίστρου
(71), µπεκ 17x3 και 17x4, φλόγιστρο Captain Hook MTF2 (3 φλόγες), ρυθµιστή
οξυγόνου RO, ρυθµιστή ασετυλίνης RMC2, κλειδί για φιάλη ασετυλίνης Wo5,
αναπτήρα (FL34), γυαλιά (WC52) και θήκη µεταφοράς (no511).

ÓõóêåõÞ ïîõãüíïõ 
ÁÓÅÔÕËÉÍÇÓ

FlashBack Âáëâßäåò áíôåðéóôñïöÞò
ÔFA100
TFA101

ÁíáðôÞñáò öëïãßóôñùí
Kùä.: 50.12.230 Kùä.: 50.12.240
Kùä.: 50.12.231

Kόπτης µετάλλων CA 550
Προσαρµόζεται στη λαβή 71 στη Συσκευή Οξυγόνου
Mapp και Οξυγόνου Ασετυλίνης. Άριστη λειτουργία και
µεγάλη διάρκεια ζωής.

Φ.Α.   Φ.Ο.

για σωλήνες µέχρι 22mm (3 φλόγες) MTFM2
για σωλήνες από 22-42mm (5 φλόγες) MTFM3

για σωλήνες από 42-65mm (9 φλόγες)

Oι Βαλβίδες Αντεπιστροφής TFFA,
που περιλαµβάνουν το TFA 100
και TFA101, τοποθετούνται
προαιρετικά µεταξύ των ελαστικών
σωλήνων και χειρολαβής (71) και
αποτρέπουν το ενδεχόµενο
επιστροφής της φλόγας και του
αερίου. Για συσκευές ΟΞΥΓΟΝΟ
ΜΑΡΡ και ΟΞΥΓΟΝΟ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ.

Για ασφαλή ανάφλεξη των
πάσης φύσεως

φλογίστρων, Mapp Gas,
Προπανίου και Οξυγόνου -

Ασετυλίνης.

Kùä.: 50.12.225  Ρυθµιστής MAPP RP3A

Kùä.: 50.12.220 ∆ιπλός ελαστικός 
σωλήνας H32A

Kùä.: 50.12.201 Λαβή φλόγιστρου 71
Kùä.: 50.12.204 Μπεκ 17x3 για σωλήνες 

έως Φ25
Kùä.:  50.12.203 Μπεκ 17x4 για σωλήνες

έως Φ50

Kùä.: 50.12.226 Ρυθµιστής πίεσης 
οξυγόνου RO

Kùä.:  50.12.227 Ρυθµιστής πίεσης
ασετυλίνης RMC2

Kùä.: 13.06.018 Αναγόµωση φιάλης οξυγόνου
Kùä.: 13.06.030 Αναγόµωση φιάλης

Ασετυλίνης
Kùä.: 50.12.208 Μπεκ κόπτη 5-200x0Μ.

ANTAΛΛΑΚΤΙΚΑ: 

â) ÖéÜëç Ïîõãüíïõ 20 CF ãåìÜôç
Kùä.: 31.02.019Kùä.: 50.11.153

ã) ÖéÜëç Aóåôõëßíçò 10 CF ãåìÜôç
Kùä.: 31.02.028

Kùä.: 50.12.200

Áðïôåëåßôáé áðü: á) Êõñßùò óõóêåõÞ ïîõãüíïõ
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µε ενισχυµένη κεφαλή (tip) γιά µακροχρόνια απροβληµάτιστη
συγκόλληση έως 1950 C°. Πανοµοιότηπο µε το STK-9 της
Turbotorch. Ρυθµιστής πίεσης, ποιότητα προέλευσης  U.S.A.

Öëüãéóôñï 88QH-3CS Gentek Kùä.: 50.11.040

Περιστρεφόµενο µπεκ για άνετο κόλληµα γαλουχεί τους τεχνικούς
εδώ και δεκαετίες. Αξιόπιστο, ποιοτικό σε πολύ καλή τιµή!!!

Öëüãéóôñï STK-9 Turbo Torch Kùä.: 50.11.001

ΦΙΑΛΗ MAPP (κίτρινη)  460 gr
ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ (µπλε)  400 gr            
ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 45 gr

ÖéÜëåò ìéáò ÷ñÞóåùò

Kùä.: 13.01.010
Kùä.: 13.02.005
Kùä.: 13.06.001

PYROCOOL: Ειδικό gel προστασίας από κόλληµα (θερµότητα)
προστατεύει όλες τις ευαίσθητες περιοχές (πλαστικά, γυαλιά,
µέταλλα) από υπερθέρµανση και καταστροφή. Ειδική σύνθεση
διαφανής, σκουπίζεται κατόπιν και δεν αφήνει ίχνη. 1 lt.

ΧΟΥΦΤΑ ανοξείδωτη για προστασία
ευαίσθητων περιοχών.

ΠΑΝΙ ειδικό για προστασία από θερµότητα, άµεση η επαγωγική
έως και 3000° C. Ιδανικό για χωρίς προβλήµατα κολλήµατα και
κοντά σε ευαίσθητες µεγάλες περιοχές.

Ðñïóôáóßá áðü êüëëçìá

Kùä.: 10.13.035

Kùä.: 50.11.009

Kùä.: 10.13.040

Kατάλληλο για κίτρινη φιάλη Mapp Gas και για µπλε φιάλη
προπανίου 16 oz. Με διπλή περιστροφική φλόγα. Μειώνει στο
µισό το χρόνο συγκόλλησης. Ιδανικό για χρήση σε δύσκολα
σηµεία.

Äéðëü öëüãéóôñï RP3T2 Kùä.: 50.11.061

Κατάλληλο για κίτρινη φιάλη Mapp Gas και για µπλε φιάλη
προπανίου 16 oz. Με τριπλή περιστροφική φλόγα. Μειώνει στο
1/3 το χρόνο συγκόλλησης. Ιδανικό για χρήση σε δύσκολα
σηµεία.

Ôñéðëü öëüãéóôñï Rp3T3 Kùä.: 50.11.062

Πλήρες ανταλλακτικό ∆ιπλό Μπεκ
(φλογοσωλήνες)
Ρυθµιστής RP3E

Πλήρες ανταλλακτικό Tριπλό Μπεκ
(φλογοσωλήνες)
Ρυθµιστής RP3E
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Από το 1905, ηµεροµηνία ίδρυσής της, η Imperial
USA έχει αναλωθεί στην κατασκευή νέων,
πατενταρισµένων προϊόντων που υπηρετούν πιστά
τους επαγγελµατίες παγκοσµίως. Εξαιτίας του
γεγονότος ότι η ποιότητα των προϊόντων µας δεν
έχει αποκλίνει καθόλου  στην διάρκεια των 100 και
πλέον χρόνων έχουµε εξελιχθεί σε παγκόσµιο
ηγέτη, αναβαθµισµένων προϊόντων, που
διευκολύνουν τη βιοµηχανία της ψύξης, του
κλιµατισµού αλλά και γενικότερα την επεξεργασία
σωληνώσεων. Καθώς θα ξεφυλλίζετε αυτό τον
κατάλογο θα βρείτε έναν αξιόλογο αριθµό
προϊόντων που έχουν σκοπό να διευκολύνουν την
εργασία σας, εξοικονοµώντας σας ταυτόχρονα
πολύτιµο χρόνο. Όλα τα προϊόντα της Imperial
υποστηρίζονται από εγγύηση εφ’ όρου ζωής.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Οποιοδήποτε προϊόν κατασκευάζεται από την
Imperialκαι αποτυγχάνει να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες σας εξαιτίας προβλήµατος στην κατασκευή
ή στα χρησιµοποιούµενα υλικά θα αντικαθίσταται ή
επισκευάζεται χωρίς χρέωση. Προϊόντα που
αστοχούν εξαιτίας κακής χρήσης, βιασµού ή έλλειψη
συντήρησης δεν καλύπτονται από την ισόβια
εγγύηση. Εξαρτήµατα πρόσθετα που χρειάζονται
αντικατάσταση κατά διαστήµατα (όπως ροδάκια
κόφτη, τσιµούχες, φλάντζες, ο-rings και µανόµετρα)
δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η Imperial δεν
καλύπτει εγγύηση µε κανέναν άλλο τρόπο άµεσο ή
έµµεσο. Τα εργαλεία πρέπει να επιστρέφονται στον
προµηθευτή σας.
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Η βασική κάσα της Imperial που πάνω της στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της
γκάµας της αµερικανικής εταιρείας.Στιβαρή κατασκευή από µπρούντζο,µε βάνες
από µαλακή αντιολισθητική επικάλυψη & µανόµετρα ανθεκτικά και απολύτου
ακριβείας. Παρακαταθήκη ανταλλακτικών και µετατροπέας µε ακόµα 2 βάνες την
µετατρέπουν σε 4πλη. (αξεσουάρ)

Kùä.: 50.08.201
KÜóá ìáíïìÝôñùí áðëÞ
335-CKP, 134a Imperial ÁìåñéêÞò

Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι ίδια µε της 395c µε την µόνη διαφορά ότι το συγκεκριµένο µοντέλο συνοδεύεται από 3
αµερικάνικα λάστιχα µεταγγίσεως 1m υψηλής ποιότητος & µεγάλης αντοχής σε πιέσεις (800psi).

Kùä.: 50.08.199
KÜóá ìáíïìÝôñùí áðëÞ
396-C Imperial AìåñéêÞò

Μασίφ κάσα αξεπέραστης κατασκευής µε 4 βαλβίδες πρόσβασης για επαγγελµατικές
απαιτήσεις & ευκολία στην  χρήση. ∆υνατότητα πλήρωσης κενού & σύνδεσης σε χαµηλή και
υψηλή πλευρά χωρίς εναλλαγές στα λάστιχα και απώλεια του κενού στις σωλήνες. Ειδικός
σχεδιασµός για βαθύ κενό (3/8"), ποιοτικά µανόµετρα και πιστοποιηµένο κατά UL. Με ενδείξεις
µανοµέτρου για R134a, 404, 507.

Kùä.: 50.08.206
KÜóá ìáíïìÝôñùí ôåôñáðëÞ
650-C  Imperial AìåñéêÞò

Kùä.: 50.08.216 Kùä.: 50.08.218
KÜóá ìáíïìÝôñùí ôåôñáðëÞ
718-c Imperial AìåñéêÞò 

Kάσα βαριάς κατασκευής ειδικού σχεδιασµού για εφαρµογές κλιµατισµού σε αυτοκίνητα. Μασίφ
κάσα βαριάς κατασκευής µε µπλόκ αλουµινίου, υγροδείκτη, υποδοχές Αuto λάστιχα µεταγγίσεως
µεγάλου µήκους µε ενσωµατωµένους αντάπτορες επέµβασης για R134a.

Kùä.: 50.08.208
KÜóá ìáíïìÝôñùí Auto
521-ca Imperial AìåñéêÞò

Kάσα µανοµέτρων ειδικού σχεδιασµού , υψηλών πιέσεων για R410a σε φοβερά χαµηλή τιµή.
Αξιόπιστη κατασκευή, µανόµετρα ακριβείας & µεγάλης αντοχής σε πιέσεις, καθώς και εγγύηση της
µεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής ψυκτικών εργαλείων παγκοσµίως.

Kùä.: 50.08.204
KÜóá ìáíïìÝôñùí ãéá R410a
415-c Imperial AìåñéêÞò

Kάσα µανοµέτρων ειδικού σχεδιασµού , υψηλών πιέσεων για R410a µε κάσα από µπλόκ
αλουµινίου. Αξιόπιστη κατασκευή, µανόµετρα ακριβείας & µεγάλης αντοχής σε πιέσεις, και
εγγύηση της µεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής ψυκτικών εργαλείων παγκοσµίως. Η καλύτερη
κάσα µανοµέτρων της αγοράς για απαιτητικούς χρήστες.

Kùä.: 50.08.211
KÜóá ìáíïìÝôñùí ãéá R410a
511-c Imperial AìåñéêÞò

ËÜóôé÷á ìåôáããßóåùòÊÜóåò ìáíïìÝôñùí

ìå 3 ëáâÝò & åíóùìáôùìÝíï ÊWIK-CHARGE 
& ëÜóôé÷á ìåôÜããéóçò ìå åíóùìáôùìÝíåò ball valve

751C ÷ùñßò ëÜóôé÷á ìåôÜããéóçò

Πρωτοποριακή κάσα µανοµέτρων άκρως επαγγελµατική, βαριάς κατασκευής µε ενσωµατωµένο Κwik-
charge που της δίνει την δυνατότητα να µπορεί να κάνει πλήρωση σε αέρια µορφή ακόµα και σε
περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται µίγµατα όπως R407c, MP39, HP81 404a,507 αλλά και R410a.
Επιταχύνει την πλήρωση έως και 8 φορές, αποτρέποντας ταυτόχρονα το πάγωµα της φιάλης ακόµα και σε
ακραίες καιρικές συνθήκες. Ενσωµατωµένος εσωτερικός µετρητής µειώνει την ροή του ψυκτικού σε υγρή
µορφή σε επίπεδο κάτω από την ικανότητα του εκάστοτε συµπιεστού εξασφαλίζοντας την
απροβληµάτιστη, ασφαλή πλήρωση του συστήµατος που επεµβαίνετε. ∆ιατίθεται και το µοντέλο 751C
χωρίς να συνοδεύεται από λάστιχα µετάγγισης σε χαµηλότερη τιµή.
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41671 Robinair AìåñéêÞò
Σχεδιασµένη για εφαρµογές µε όλα τα νέα ψυκτικά υγρά, ακόµα και µε τα R410a & 407. Eιδικό
προστατευτικό λάστιχο για κραδασµούς & πεσίµατα. Μανόµετρα ακριβείας και κάσα από
µπρούντζο αρίστης ποιότητος. Ανταλλακτικά πάσης φύσεως διαθέσιµα. 

Kùä.: 50.08.058KÜóá ìáíïìÝôñùí ãéá R410a

40152 Robinair AìåñéêÞò
Σχεδιασµένη για εφαρµογές µε όλα τα ψυκτικά υγρά, αµερικάνικης προελεύσεως. Μανόµετρα
ακριβείας και βάνες µε απόλυτη αξιοπιστία στεγανότητος, κάσα από µπρούντζο αρίστης
ποιότητος. Ανταλλακτικά πάσης φύσεως διαθέσιµα.

Kùä.: 50.08.056KÜóá ìáíïìÝôñùí ïéêïíïìéêÞ

TIF 9500 TIF ÁìåñéêÞò
Κάσα από µπλόκ αλουµινίου µε ενσωµατωµένο υγροδείκτη και 2 βάνες εγγύηση στεγανότητας για
µία από τις καλύτερες κάσες της παγκόσµιας αγοράς. Μανόµετρα γλυκερίνης µε φοβερή ακρίβεια
& αντοχή. Για CFC & HCFC's. Από τις καλύτερες επιλογές ενός απαιτητικού χρήστη.

Kùä.: 50.08.064KÜóá ìáíïìÝôñùí äéðëÞ

TIF 9600X TIF ÁìåñéêÞò
Κάσα από µπλόκ αλουµινίου µε ενσωµατωµένο υγροδείκτη και 4 βάνες εγγύηση στεγανότητας
για την ίσως καλύτερη κάσα µανοµέτρων παγκοσµίως. Μανόµετρα γλυκερίνης µε φοβερή
ακρίβεια & αντοχή. Για CFC & HCFC's Από τις καλύτερες επιλογές ενός απαιτητικού χρήστη.
Συµπεριλαµβάνονται 3 λάστιχα µεταγγίσεως υψηλής ποιότητος.

ST-2002-Á Éóðáíßáò
Kάσα µανοµέτρων
ισπανικής κατασκευής
µε υγροδείκτη και
µανόµετρα Φ60. Μια
αποδεκτή λύση για
οικονοµικές ανάγκες.

Kùä.: 50.08.065

Kùä.: 50.08.035

KÜóá ìáíïìÝôñùí ôåôñáðëÞ

KÜóá
ìáíïìÝôñùí äéðëÞ

Σχεδιασµένη για εφαρµογές µε όλα τα ψυκτικά υγρά, αµερικάνικής προελεύσεως. Μανόµετρα ακριβείας
και βάνες µε απόλυτη αξιοπιστία στεγανότητος, κάσα από µπρούντζο αρίστης ποιότητος. Ανταλλακτικά
πάσης φύσεως διαθέσιµα. Ειδική λαστιχένια θήκη, προστατεύει από τυχόν κρούσεις & πεσίµατα και
συνοδεύεται από χάρτη θερµοκρασιών πιέσεων σε ειδική θήκη στη ράχη της συσκευής. 

Kùä.: 50.08.054
KÜóá ìáíïìÝôñùí ðñïóôáóßáò
41612 óå C Robinair AìåñéêÞò
41600 óå F Robinair AìåñéêÞò Kùä.: 50.08.051

Kùä.: 50.08.031

KÜóá ìáíï-
ìÝôñùí ôåôñáðëÞ

Kùä.: 50.08.030
KÜóá ìáíïìÝôñùí

ðåíôáðëÞ

ST-430 Éóðáíßáò
Kάσα µανοµέτρων
µονή µε µανόµετρα
Φ60. 

Kùä.: 50.08.003 Kùä.: 50.08.500
KÜóá

ìáíïìÝôñùí CH-M36G-C Taiwan
Kάσα µανοµέτρων µε λάστιχα 1
µ., σε σώµα αλουµινίου µε
βαλβίδες ball valve (low & high)
υγροδείκτη και addaptor για auto
R134, σε πλαστική θήκη
µεταφοράς.

KÜóá ìáíïìÝôñùí 

ST-2005-A Éóðáíßáò
Kάσα µανοµέτρων
ισπανικής κατασκευής µε
υγροδείκτη και µανόµετρα
Φ60. Μια απόδεκτή λύση
για οικονοµικές ανάγκες µε
ενσωµατωµένο κενόµετρο.

ST-2004-Á
Éóðáíßáò
Kάσα µανοµέτρων ι-
σπανικής κατασκευής
µε υγροδείκτη και µανό-
µετρα Φ60. Μια απο-
δεκτή λύση για
οικονοµικές ανάγκες.
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Τροµερές αντοχές σε πεσίµατα: Η µοναδική πατέντα της Imperial αποµονώνει την
κίνηση από τη βάση, µειώνοντας έτσι την επίδραση από το χτύπηµα. 
Τροµερές αντοχές σε κραδασµούς: Ο µοναδικός σχεδιασµός του µηχανισµού τους
καταστέλλει την κίνηση της βελόνας για απροβληµάτιστες, εύκολες ενδείξεις.
Τροµερές αντοχές σε παλµούς: Μετά από 10 εκατοµµύρια κύκλους βρίσκονται σε
τρεις φορές καλύτερη κατάσταση από τα συµβατικά µανόµετρα του ανταγωνισµού.
Αποτέλεσµα ένα µακροβιότερο, πιο αξιόπιστο µανόµετρο.

Επωφεληθείτε της ισόβιας εγγύησης των εργαλείων 
Imperial αγοράζοντας από εξουσιοδοτηµένα καταστήµατα

Ìáíüìåôñá áêñéâåßáò ãéá øõêôéêÜ õãñÜ
ìå ÷ñùìáôéóôÞ êùäéêïðïßçóç ôùí äéáöïñåôéêþí ôýðùí øõêôéêþí õãñþí
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Όλων των διαστάσεων, γιά κάσα µανοµέτρων ή πίνακος σταθερά, µε γλυκερίνη ή όχι, µε µεγάλη ποικιλία θερµοκρασιών
όλων των ψυκτικών υγρών σε συγκεκριµένη πίεση µέσα στην σωλήνα. Απλά υπάρχουν όλα!!!

50.07.056 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΟΜΕΤΡΟ VG64 µε ηλεκτρονική οθόνη  SUPCO Αµερικής
Ιδανικό γιά χρήση σε επισκευές,εγκαταστάσεις ή εργαστηριακά υποδεικνύει σε όλες τις περιπτώσεις την ακριβή
κατάσταση του κενού δίνοντας υψηλή ακρίβεια µετρήσεων σε προσιτή τιµή. Εξοικονοµήστε χρήµατα,χρόνο αλλά
και αναβαθµίστε την ποιότητα της εγκατάστασής σας. Απόλυτη ακρίβεια µετρήσεων µε 1micron  όταν το κενό
είναι µικρότερο ή ίσο των 200 microns µέτρηση κενού σε 7 διεθνείς µονάδες µέτρησης, ενηµέρωση της οθόνης
κάθε µισό δευτερόλεπτο, εύχρηστο γάντζο κρέµασης & ειδική υποδοχή καθαρισµού γιά εύκολο καθάρισµα και
στέγνωµα του αισθητήρα. Απαραίτητο γιά πιστοποίηση διαρροών.
50.07.055 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΟΜΕΤΡΟ VG60 µε διαβάθµιση Led's SUPCO Αµερικής
Ιδανικό γιά χρήση σε επισκευές, εγκαταστάσεις µε πολύ µικρό µέγεθος 13x4.5x3.7cm υποδεικνύει σε όλες τις
περιπτώσεις την ακριβή κατάσταση του κενού δίνοντας ταχύτατη ακρίβεια της κατάστασης χρησιµοποιώντας 10
ειδικά χρωµατισµένα Led's σε προσιτή τιµή. Εξοικονοµήστε χρήµατα,χρόνο αλλά και αναβαθµίστε την ποιότητα
της εγκατάστασής σας. Aκρίβεια µετρήσεων, εύχρηστο µε έναν µόνο διακόπτη λειτουργίας, ένδειξη µπαταρίας,
εύχρηστο γάντζο κρέµασης, µαλακή θήκη µεταφοράς, καθαριζόµενο αισθητήρα & ειδική χρωµατιστή σήµανση
κατάστασης κενού. Η µοναδική ευκολία του να πιστοποιεί διαρροές το κάνει απαραίτητο.
50.07.029 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΟΥ βελόνας, ST-1080
Ιδανικό γιά χρήση σε επισκευές,εγκαταστάσεις δίνει την πραγµατική κατάσταση του κενού που είναι αδύνατον να
µετρήσουµε µε τα κοινά µανόµετρα χαµηλής, εξοικονοµώντας πολύτιµο χρόνο και ανακαλύπτοντας απώλειες πιό
αξιόπιστα.
50.07.071 Ηλεκτρονικό µανόµετρο DPG500, -14 έως 500psi, SUPCO Αµερικής σε κασετίνα µεταφοράς

50.07.150
50.07.151
50.07.160
50.07.161
50.07.170
50.07.171
50.07.175
50.07.176

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ χαµηλής γιά R134   434ΒΚΡ, IMPERIAL Αµερικής
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ υψηλής  γιά R134   434RΚΡ, IMPERIAL Αµερικής
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ χαµηλής γιά R12   425CKP, IMPERIAL Αµερικής
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ υψηλής  γιά R12    423CKP, IMPERIAL Αµερικής
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ χαµηλής γιά R507    451CB,  IMPERIAL Αµερικής
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ υψηλής  γιά R507   451CR,  IMPERIAL Αµερικής
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ χαµηλής γιά  R22, 410a, 404a 422-CB, IMPERIAL Αµερικής
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ υψηλής  γιά  R22, 410a,4 04a 422-CR, IMPERIAL Αµερικής

50.07.090
50.07.091
50.07.095
50.07.094

50.07.048
50.07.049

50.07.040
50.07.041
50.07.045
50.07.046

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ Χαµηλής, 11797  γιά R22,134, ROBINAIR Aµερικής
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ υψηλής , 11798  γιά R22,134, ROBINAIR Aµερικής
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ χαµηλής, 13149 γιά R410a, ROBINAIR Aµερικής
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ υψηλής, 41676 γιά R410a, ROBINAIR Aµερικής

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Γλυκερίνης Χαµηλής γιά R134(a)      4652Β TIF Aµερικής
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Γλυκερίνης υψηλής  γιά R134(a)       4662Β TIF Aµερικής 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Γλυκερίνης Χαµηλής,Φ60, γιά R134(a)     ST-250G, STAG Iσπανίας
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Γλυκερίνης υψηλής, Φ60,γιά R134(a)       ST-500GA, STAG Iσπανίας
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Γλυκερίνης Χαµηλής, Φ100, γιά               ST-250-1G, STAG Iσπανίας
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Γλυκερίνης υψηλής,  Φ100, γιά                ST-500-1G, STAG Iσπανίας

50.07.100
50.07.101
50.07.012
50.07.013
50.07.014
50.07.015
50.07.016
50.07.017

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ χαµηλής γιά R134(a), Φ60, C 0 INDAPART Τaiwan
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ υψηλής  γιά R134(a), Φ60, C 0 INDAPART Τaiwan 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Γλυκερίνης χαµηλής, Φ60, γιά R134(a), 407C, 404a, Τaiwan 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Γλυκερίνης υψηλής , Φ60, γιά R134(a), 407C, 404a, Τaiwan 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Γλυκερίνης χαµηλής, Πίνακος, Φ60, γιά R134(a), 12, 22, C 0, Τaiwan  
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Γλυκερίνης υψηλής, Πίνακος, Φ60, γιά R134(a), 12, 22, C 0,Τaiwan 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Γλυκερίνης χαµηλής, Πίνακος, Φ80, Τaiwan 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Γλυκερίνης υψηλής, Πίνακος, Φ80, Τaiwan 

Ένα απολύτου ακριβείας ηλεκτρονικό µανόµετρο πίεσης, το DPG500 λειτουργεί µε µιά µπαταρία 9v ή
µετασχηµατιστή. Ένας γενικής χρήσεως αισθητήρας πίεσης µετρά µε ευκολία πίεση σε υγρά, αέρια, ατµό, κ.ά.
∆ιαθέτει µεγάλη οθόνη ενδείξεων, προστατευµένη θήκη µπαταρίας, δυνατότητα καλιµπραρίσµατος, αυτόµατο
σβήσιµο, ακρίβεια καλύτερη απο 1% & ανάλυση 1psi.
50.07.052
50.07.053

Ηλεκτρονικό µανόµετρο TIF-9675  χαµηλής πίεσης TIF Αµερικής
Ηλεκτρονικό µανόµετρο TIF-9685  υψηλής  πίεσης TIF Αµερικής

Πολύ καλής ποιότητος µανόµετρα ηλεκτρονικά γιά ευκολία & ακρίβεια κατά την πλήρωση µε ψυκτικό µέσο

Πολύ καλής ποιότητος αµερικάνικα µανόµετρα απο εταιρείες που δουλειά τους είναι η εξυπηρέτηση του ψυκτικού εδώ και µιά ζωή ολόκληρη

Η ανάγκη γιά χαµηλού κόστους ανταλλακτικά µας ανάγκασε να επιλέξουµε τα καλύτερα απο µιά ποικιλία φθηνών εργαλείων  που σας
παραθέτουµε παρακάτω:

289
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Λάστιχα ποιότητος από µεγάλες αµερικάνικες εταιρείες και Taiwan, σε πολύ καλές τιµές µε πλήρη
παρακαταθήκη ανταλλακτικών, ειδικού σχεδιασµού, µε αυτόµατες βαλβίδες αντεπιστροφής για έλεγχο του
υγρού που αποµακρύνεται στην ατµόσφαιρα αλλά και απλά µε δυνατότητες πλέον χρησιµοποιησής τους
ακόµα και µε υγρό R410a (max pressure 800 psi).

50.06.150

50.06.152

50.06.155

50.06.042

50.06.170

50.06.070

50.06.220

50.06.222

50.06.090

50.06.092

50.06.003

50.06.005

50.06.006

50.06.001

50.06.002

50.06.000

50.06.215

50.06.060

50.06.061

Σέτ λάστιχα ποιότητος 1m, 803MRS Ιmperial, των 3 τµχ.

Σέτ λάστιχα ποιότητος 1.6m, 805MRS Ιmperial, των 3 τµχ.

Σέτ λάστιχα ποιότητος 2.4m, 808MRS Ιmperial, των 3 τµχ.

Λάστιχο µεταγγίσεως ποιότητος 1.5 m, 36060 Imperial USA,
µε υποδοχή 3/8", (1 τµχ.)

Λάστιχο µεταγγίσεως 855 ΜRS x5/16’’ για R410a Imperial
(1 τµχ.)

Σέτ λάστιχα 15cm µε βάνα, 800MBS Ιmperial, των 3 τµχ.

Σέτ των 10 τµχ. λαστιχάκια ανταλλακτικά, S7958301
Imperial USA, για λάστιχα µε υποδοχή µέχρι 1/4"

Σέτ των 10 τµχ. λαστιχάκια ανταλλακτικά, S7958302
Imperial USA, για λάστιχα µε υποδοχή µέχρι 3/8"

Σέτ λάστιχα ποιότητος 1m, 4336 TIF, των 3 τµχ.

Σέτ λάστιχα ποιότητος 1.5m, 4360 TIF, των 3 τµχ.

Σέτ λάστιχα ποιότητας 1m, 30036 ROBINAIR, των 3 τµχ.

Σέτ λάστιχα ποιότητος 1.5m, 30060 ROBINAIR, των 3 τµχ.

Σέτ λάστιχα ποιότητος 1.8m, 30072 ROBINAIR, των 3 τµχ. 

Λάστιχο µεταγγίσεως 36" , 1m, TAIWAN

Λάστιχο µεταγγίσεως 60" , 1.5m, TAIWAN

Λάστιχο µεταγγίσεως 72" , 1.8m, TAIWAN

Σέτ των 6 τµχ., λαστιχάκια ανταλλακτικά TAIWAN,
για λάστιχα µε υποδοχή 1/4"

Λάστιχο µεταγγίσεως γωνιακό 10 cm 

Λάστιχο µεταγγίσεως γωνιακό 25 cm 

ΠεριγραφήΚωδικός
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Επιτρέπει την ασφαλή πλήρωση ψυκτικού υγρού από την αναρρόφηση σε υγρά µορφή
και επιταχύνει έως και 8 φορές το χρόνο πλήρωσης. Τώρα που σχεδόν όλα τα ψυκτικά
ρευστά νέας γενιάς, χρειάζεται να µπαίνουν στο κύκλωµα σε υγρά µορφή το KWICK -
CHARGE είναι πλέον απαραίτητο για κάθε ψυκτικό. Πανεύκολη προσαρµογή στην κάσα
µανοµέτρου ή στη φιάλη υγρού. Επιτρέπει µέσω ενός ενσωµατωµένου check-valve την
απροβληµάτιστη λειτουργία της αντλίας κενού, µέσω του σώµατος του. Με τη χρήση του
KWICK CHARGE αποφεύγετε επίσης το ζέσταµα της φιάλης τις κρύες µέρες του χειµώνα,
καθώς  αποφεύγετε το πάγωµα της φιάλης λόγω πτώσης πίεσης σε αυτή.

Πένσα διάτρησης σωλήνα, µε αναµονή γρήγορης επέµβασης. Ιδανικό για εφαρµογές σε
συστήµατα οικιακών ψυγείων, για ανάκτηση ψυκτικών ρευστών και πολλές άλλες. Αυτόµατη
προσαρµογή σε κάθε διατοµή σωλήνας και κλείδωµα µε µια κίνηση. Ιδανικό για σωλήνες από
1/4'' - 1/2'' (6 mm-12 mm). Πολύ καλή κατασκευή µε ατσάλινα σαγόνια µόνο από την IMPERI-
AL.

Ιδανικά γρήγορη αυτή η µέθοδος για δυνατότητα επίσκεψης σε κλειστούς συµπιεστές.
Επίσης είναι πολύ καλή περίπτωση για έλεγχο στεγανότητας σε σωλήνες και κυκλώµατα.
Αντέχει πιέσεις έως και 100 psi και διατίθεται σε διαστάσεις από 3/16'' - 3/8''.

Έλεγχος στεγανότητας σε σωλήνες και κυκλώµατα χωρίς την ανάγκη κολληµάτων.
Σε διαστάσεις από 1/4''- 1 5/8'' 

140-F04 1/4’’    Kùä.: 50.22.960
140-F06 3/8’’    Kùä.: 50.22.961
140-F08 1/2’’    Kùä.: 50.22.962
140-F10 5/8’’    Kùä.: 50.22.963
140-F12 3/4’’    Kùä.: 50.22.964

140-F14 7/8’’    Kùä.: 50.22.965
140-F18 1 1/8’’ Kùä.: 50.22.966
140-F22 1 3/8’’ Kùä.: 50.22.967
140-F26 1 5/8’’ Kùä.: 50.22.968

16-C  1/4 F x 1/4 M  ΕΥΘΕΙΟ
17-C  1/4 F x 1/4 M ΓΩΝΙΑ 90°  
Χρησιµοποιείται για χρήση σε service στη ψύξη και τον κλιµατισµό.
Επιτυγχάνει τη σύνδεση/αποσύνδεση του λάστιχου µετάγγισης από
τη βαλβίδα υποδοχής της συσκευής πατώντας ταυτόχρονα το
βαλβιδάκι χωρίς όµως την πρόκληση απώλειας ψυκτικού υγρού.

Με τα εργαλεία αυτά η δουλειά θα γίνει τόσο γρήγορα και εύκολα που ούτε θα το πιστεύετε. 
Η IMPERIAL σας παρέχει ότι χρειάζεστε µέσω του µοναδικού αντιπροσώπου της στην Ελλάδα .

Kùä.: 50.20.300ÊWICK-CHARGE

Kùä.: 50.10.020ÊWICK-VICE PT-109

241-F

140-F

KWICK-COUPLER Kùä.: 09.08.074Kùä.: 09.08.073

Πανέξυπνο & πολύ εύχρηστο εργαλείο. Αγκαλιάζει όλα τα παξιµάδια & βίδες
και τα ξεβιδώνει δουλεύοντας σαν γαλλικό µε καστάνια. Το σετ περιλαµβάνει
6 κλειδιά που περιλαµβάνουν τα πιό δηµοφιλή νούµερα κλειδιών. Η Imperial
και µε αυτό το εργαλείο φανερώνει την διάθεση και το πνεύµα που την έχουν
καθιερώσει ως τον πρωτοπόρο του κλάδου. ∆ιατίθεται σε πλαστική,
εύκαµπτη και πολύ εύχρηστη θήκη.

KWICK-ÔÉÔÅ 299 KWICK-ÔÉÔÅ 399 Kùä.: 51.11.101Kùä.: 51.11.100

Kùä.: 50.22.950

142-F
σετ των 3/8’’, 1/4’’, 7/8’’

Kùä.: 09.08.091 Kùä.: 09.08.092 Kùä.: 09.08.093 για 3/8’’για 5/16’’για 1/4’’
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1.  Το ροδάκι βαρέως τύπου Νο 575046 συνίσταται για συνεχή χρήση µε ατσάλι,
τιτάνιο, monel και σωληνώσεις σκληρού χαλκού.

2.  Οι σωληνώσεις τύπου «Μ» πρέπει να ζεσταίνονται πριν εκχειλωθούν
3.  Ο Nο 364-FHA,1’’ πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µε µη σιδηρούχες σωληνώσεις

και κατόπιν ζεστάµατος για να µαλακώσει.
4.  Να µην χρησιµοποιούνται σε λάστιχα µε µεταλλικές ενισχύσεις
5.  Όταν κόβετε µεταλλικές σωληνώσεις πρέπει να αλλάζετε ροδάκι κοπής (standard)
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Εκπαιδευτικό υλικό και τεχνικά χαρακτηριστικά της σειράς εργαλείων 
της Imperial σε σετ πολύ ποιοτικών πόστερ.

∆ιατίθεται δωρεάν σε τεχνικές σχολές!!!
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275 - FSC 
ΣΕΤ εκ χυλωτικών - εκτονωτικών 
IMPERIAL U.S.A. για σωλήνες
από 1/8 έως 3/4
(o κόφτης δεν συµπεριλαµβάνεται
στο σετ)

CT - 275
ΤΑIWAN
Ίδιες δυνατότητες

εκχύλωσης αλλά
υποδεέστερο σε
ποιότητα και σε τιµή.

Kùä.: 50.15.005 Kùä.: 50.15.003

ΜΑΧΙ 22 ROTHEN-
BERGER USA 
Κουρµπαδόρος χειρός, για
σωλήνες  1/4'' έως 7/8, σετ
σε µεταλλική βαλίτσα.
Ιδανικός για
κουρµπάρισµα µε το ένα
χέρι σε δύσκολες
τοποθεσίες, σε φοβερή
τιµή.

ROBEND3000 ROTHENBERGER USA 
Ηλεκτρικός κουρµπαδόρος µε 5 κεφαλές (1/2-
1 1/8’’), για χρήση σε εγκαταστάσεις
ύδρευσης, θέρµανσης, ψύξης και
κλιµατισµού. Αυτόµατο κουρµπάρισµα µε
µοιρογνωµόνιο χωρίς ζέσταµα του σωλήνα
έως 180 0.

Ιδανικό για µαλακό ή σκληρό χαλκό, επενδυµένο χαλκό,
αλουµίνιο από 1/2’’ έως 1 1/8’’. Κατάλληλο για σιδηροσωλήνα
DIN 2391/2393/2394 και DIN 2440/2441, 3/8’’-3/4’’. Ιδανικό
για ανοξείδωτο σωλήνα (ΙΝΟΧ) 12-28 mm. Ιδανικό για
σωλήνες πρεσσαριστού συστήµατος MPS-S DIN 17455 και
DIN2463 15-28 mm. Ιδανικό για επενδυµένη σιδηροσωλήνα
MPS-H DIN 2394 14-30 mm.
Το µηχάνηµα διατίθεται σε βαλίτσα που
περιλαµβάνει το βασικό µηχάνηµα µαζί µε
καλούπια κουρµπαρίσµατος 15-18-22-28 mm.
Επίσης διατίθεται µοντέλο σε ίντσες για
ψυκτικές εγκαταστάσεις.

Expander
ΣΕΤ εκτονωτή
για σωλήνες
από 1/2'' έως 1
1/8''. Σας
γλιτώνει από

διπλά κολλήµατα,
πιθανές απώλειες και
διατίθεται σε
υπερβολικά καλή τιµή.
Σε µεταλλική βαλίτσα
για προστασία
ROTHENBERGER USA.

Kùä.: 50.01.024 Kùä.: 50.01.035

Kùä.: 50.25.028

193 - S: σετ ζουµπάδες για σωλήνες από 1/4'' έως 5/8

94 - S: ζουµπάς πολλαπλών χρήσεων για σωλήνες από 1/2 '' έως 7/8

95 - S: ζουµπάς απο 1/4  έως 5/8

195 - S / 194 - S: Σετ εκτόνωσης σε µεταλλική κασετίνα
194 - S: διαστάσεις από 5/8 έως 7/8
195 - S: διαστάσεις από 1/4'' έως 5/8

Kùä.: 50.16.015
Kùä.: 50.16.012
Kùä.: 50.16.011

Kùä.: 50.16.018
Kùä.: 50.16.019

193-S

94-S

195-S

Ταφαδόρος
Εκχυλωτικό σωλήνων. Για
τη δηµιουργία µε το χέρι
εξαρτηµάτων ''T'' έως 42
mm, σε σωλήνες σκληρού
και µαλακού χαλκού,
αλουµινίου, µαλακούς
χαλυβδοσωλήνες. ∆ιατίθεται
σε µεταλλική βαλίτσα µαζί
µε ρυθµιζόµενο τρυπάνι,
πένσα πόντα και µανέλα
εκχύλωσης.

Kùä.: 50.25.023

Από τον µοναδικό επίσηµο αντιπρόσωπο της IMPERIAL στην Ελλάδα ΓΝΗΣΙΑ ποιοτικά εργαλεία στις καλύτερες τιµές της
αγοράς.
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Από τον µοναδικό επίσηµο αντιπρόσωπο της IMPERIAL στην Ελλάδα ΓΝΗΣΙΑ ποιοτικά
εργαλεία στις καλύτερες τιµές της αγοράς.

Σετ εκχείλωσης 195-FC 
Koινώς γνωστό, έχει γαλουχήσει
όλες τις γενιές ψυκτικών της
χώρας. Σίγουρο, εύχρηστο,
οικονοµικό.

525F
Eκχειλώνει από 3/16 έως 5/8, αµερικα-
νικής προέλευσης. Το µοναδικό που
εκχυλώνει 7/16.

203FA
Eκχειλώνει µε µοναδική ευκολία και ποιότητα µεγάλες
διαστάσεις σωλήνα, από 5/8’’, 3/4’’, 7/8’’ και 11/8.

Σετ εκχείλωσης 500-FC
Ιδανικές εκχειλώσεις σε σωλήνες από
3/16 έως 5/8. Ο κωνικός καβαλάρης
ξύνει ταυτόχρονα τη σωλήνα,
εξασφαλίζοντας τέλειες εκχειλώσεις.

Kùä.: 50.15.007Kùä.: 50.15.004 Kùä.: 50.15.006

Kùä.: 50.15.011

CT-806-A
Επαναστατική ειδική κωνική κεφαλή (εκ κέντρου άξονος) επιτρέπει την εκχείλωση της
σωλήνας χωρίς τραυµατισµό του µετάλλου, χωρίς προσπάθεια, δίνοντας ένα τέλειο
αποτέλεσµα και σχηµατίζοντας τον τέλειο κώνο, µηδενίζοντας έτσι τις πιθανότητες απώλειας
και καθιστώντας το τέλειο για εφαρµογές σε R 410 a. (ειδική καστάνια στον καβαλάρη
υποδεικνύει ακόµα και το τέλος της εκχείλωσης, βοηθώντας ακόµα και τον αρχάριο χρήστη
να κάνει τέλεια εκχείλωση.

Ίδια χαρακτηριστικά, αλλά Ισπανικής προέλευσης.

Kùä.: 50.15.023

Kùä.: 50.15.022
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Xαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες διαφορές σε σχέση µε προηγούµενα
µοντέλα:
1. Μικρότερο µέγεθος και βάρος
Το συνολικό µέγεθος βάρους µειώνεται κατά 27% ενώ το βάρος του κυρίως σώµατος µειώνεται κατά
15% (περιλαµβανοµένης της µπαταρίας), καθιστώντας ευκολότερη την εργασία σε περιορισµένο
χώρο.
2. Πιο ισχυρό
Μεγαλύτερη ισχύς, µέσω αύξησης της τάσης της µπαταρίας από τα 7,2V στα 9,6V.
3. Σφιγκτήρας µε Μηχανισµό Μιας Κίνησης
Επιτρέπει την ταχύτερη εκτέλεση της εργασίας µε τη βοήθεια σφιγκτήρα που µπορεί να ανοίξει και

να κλείσει µε µηχανισµό µιας κίνησης.
4. Μεγα-
λύτερη

πληρότητα
εξαρτηµάτων
Βούρτσα και αποτελεσµατικός
κόφτης σωλήνων RB µε την
εξαιρετική του ακρίβεια,
περιλαµβάνονται ως τυπικός
εξοπλισµός. Ο ελεύθερος χώρος
στη θήκη µεταφοράς µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την εύκολη
µεταφορά διάφορων
εξαρτηµάτων.

ÅÅÐÐ ÅÅÎÎ ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ÓÓÉÉÁÁ ÓÓ  ÓÓÙÙ ËË ÇÇ ÍÍ ÁÁ
ΕΚΧΥΛΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩ∆ΙΟ

Μηχανισµός Μιας Κίνησης

Έκκεντρος Κώνος

Τυπικά εξαρτήµατα

Συµπαγές και µε Μικρό Βάρος

Kùä.: 50.15.500 Åñãáëåßï Óùëçíþóåùí ×áëêïý RF20N REX
êïìðëÝ ìå åîáñôÞìáôá 5/8’’ & 3/4’’
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Εξαιρετικής ποιότητας κόφτες σωλήνας (χαλκού αλλά και PVC), από το µεγαλύτερο και
τον πιο γνωστό κατασκευαστή του κόσµου σε εκπληκτικές τιµές.

ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ
ÅÅÐÐ ÅÅÎÎ ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ÓÓÉÉÁÁ ÓÓ  ÓÓÙÙ ËË ÇÇ ÍÍ ÁÁ

Kùä.: 50.13.004

Kùä.: 50.13.148
Kùä.: 50.13.205

Κοφτάκι χειρός 
TC-1050

µε δυνατότητα
κοπής από 1/8’’-
5/8’’ χρήσιµο για

όλους τους
εργαλειοφόρους.

Ανταλλακτικό µαχαιράκι
Ανταλλακτικό βιδάκι για
µαχαιράκι

Kùä.: 50.13.006

Kùä.: 50.13.005
Kùä.: 50.13.151
Kùä.: 50.13.208

Κόφτης χειρός TC-1000
Ίσως ο πιο διαδεδοµένος
κόφτης σωλήνας χαλκού

παγκοσµίως. Κόβει
διατοµές από 1/8’’- 

1 1/8’’ δίνοντας καθαρά,
γρήγορα, τέλεια κοψίµατα
για ιδανικές εκχειλώσεις.

Απαραίτητος σε κάθε
εργαλειοφόρο

Σχεδιασµένοι γιά
δυσκολοπρόσιτους χώρους
Μοναδικός σχεδιασµός
καστάνιας που
λειτουργώντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο κόβουν χαλκό,
αλουµίνιο, ανοξείδωτο
ατσάλι και PVC
Βίδα ρύθµισης ελατηρίου
φόρτισης εφαρµόζει συνεχή
πίεση κατά το κόψιµο

RA42071
Κόφτης σωλήνων «καστάνιας»
γιά διατοµές απο 1/8" έως 1/2"

Κοφτάκι χειρός 174 F
µε δυνατότητα κοπής από 3/8’’

έως και 1 1/8’’
Ανταλλακτικό µαχαιράκι
Ανταλλακτικό βιδάκι για µαχαιράκι

Kùä.: 50.13.010

Kùä.: 50.13.148
Kùä.: 50.13.205

Κοφτάκι 227-FA
µε δυνατότητα

κοπής από 1/8’’-
3/4’’. Καθαρό,

γρήγορο κόψιµο.

Ανταλλακτικό µαχαιράκι
Ανταλλακτικό βιδάκι για
µαχ/κι

Ενσωµατωµένος,
ισχυρός άξονας
περιστροφής,
από ισχυρό ατσάλι
για απεριόριστα
κοψίµατα

Ειδική υποδοχή στις ρόδες
περιστροφής για να υπάρχει
εκτός από ευκολία αλλά και
οικονοµία στην σωλήνα όταν
πρόκειται να αποµακρυνθούν
ήδη παλιές χαλασµένες
εκχειλώσεις.

Περιστρεφόµενη ξύστρα. ∆ιπλώνει
και αποµακρύνεται όταν δεν
χρειάζεται, µε ειδικό φινίρισµα στις
άκρες για να ξύνει και να καθαρίζει
την σωλήνα εσωτερικά,
αποµακρύνοντας ρινίσµατα από
την κοπή. ∆υνατότητα επίσης
αποµάκρυνσης και των εξωτερικών
ρινισµάτων µε ειδική επιφάνεια.

Ανταλλακτικό ροδάκι
κοπής,
τοποθετηµένο σε
ειδικό σωλήνα κάτω
από την
περιστρεφόµενη
ξύστρα

Kùä.: 50.13.910
RA42080

Κόφτης σωλήνων «καστάνιας»
γιά διατοµές απο 1/4" έως 7/8"

Kùä.: 50.13.911
RA42090

Κόφτης σωλήνων «καστάνιας»
για διατοµές απο 1/4" έως 1 1/8"

Kùä.: 50.13.912

Kόφτες σωληνώσεων µε καστάνια στην κίνηση
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Kùä.: 50.13.008
206-FΒ
Ο κόφτης του επαγγελµατία εγκαταστάτη . Κόβει από 3/8''-2 5/8'' εύκολα και
γρήγορα, χάρη στη µοναδική λειτουργία adjust-o-matic.

406-FΑ
Ο µεγάλος αδελφός. Απαραίτητο εργαλείο για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
Ποιότητα κοπής, αλλά και εργαλείο που µόνο η IMPERIAL παρέχει. Κόβει από
2''- 4 1/8''.

Κόφτης έως και 1
3/8’’ µε
ενσωµατωµένη
περιστροφική
ξύστρα
Rothenberger USA

PVC 40-80
Κόφτης σωλήνα PVC από 1/2''-1''. Ιδανικός για
σωλήνες αποχέτευσης κλιµατιστικών συστηµάτων.
Κόβει είτε περιστρέφοντας τη σωλήνα, είτε τον κόφτη.
Παρέχεται µε 3 επιπλέον λεπίδες.

Κόφτης έως και
1 5/8’’. Ποιοτική
κατασκευή από
αλουµίνιο και
ποιότητα
Rothenberger
USA

Ανταλλακτικό 
ροδάκι κοπής

Ανταλλακτικό βιδάκι
από ρόδα κοπής

Kùä.: 50.13.154 Kùä.: 50.13.213

Ανταλλακτικό
ροδάκι κοπής

Ανταλλακτικό βιδάκι
απο ρόδα κοπής

Kùä.: 50.13.156

Kùä.: 50.13.050

Kùä.: 50.13.215

Πιέστε από την κορυφή για
να φέρετε το κλείστρο να
βρεί την σωλήνα.
Περιστρέψτε τον διακόπτη
για να µικρό-εφαρµόσετε
απόλυτα το ροδάκι κοπής
στην σωλήνα

Μεγάλο άνοιγµα στις
ρόδες υποδοχής για να
εισέρχονται οι
ελαττωµατικές
εκλδηλώσεις για κόψιµο
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία

Ανταλλακτικό ροδάκι
κοπής
Συµπεριλαµβάνετε στον
διακόπτη κορυφής κάτω
από το προστατευτικό
καπάκι.

Άνοιγµα διαµέτρου του
κόφτη σε στύλ καστανιάς
Πολύ απλά πατώντας µε τον
αντίχειρα και µε µορφή
καστανιάς ανοίγεται γρήγορα
και εύκολα την δυνατότητα
του κόφτη

Kùä.: 50.13.040

Kùä.: 50.13.085

307-FP
Κόφτης πλαστικών σωλήνων και µαρκουτσιών. Ιδανικός
για κόψιµο σωλήνος πολυαµιδίου αλλά και
θερµοπλαστικού Από 1/16'' - ½'' (1 -13 mm) για ποιοτικά
κοψίµατα 

Kùä.: 50.13.090

307-FP PVC 40-80

ÅÅÐÐ ÅÅÎÎ ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ÓÓÉÉÁÁ ÓÓ  ÓÓÙÙ ËË ÇÇ ÍÍ ÁÁ
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Êïõñìðáäüñïé
Kùä.: 50.01.013Kïõñìðáäüñïò 3 äéáóôÜóåùí 370FH Émperial ìå 1/4" , 3/8" & 1/2"

Ποιοτικός κουρµπαδόρος χειρός που εκθέτει τους αντιγραφείς του, ταιβανέζικους µε την
ποιότητα κουρµπαρίσµατος αλλά και την λογική του τιµή. Η σειρά επίσης περιλαµβάνει και τα
ακόλουθα µοντέλα της ιδίας σειράς. 

Kùä.: 50.01.008

Kùä.: 50.01.009

Kïõñìðáäüñïò ÷åéñüò  3/8" 364FHÁ-06 Émperial

Kïõñìðáäüñïò ÷åéñüò 1/2" 364FHÁ-08 Émperial

Kùä.: 50.01.010Kïõñìðáäüñïò ÷åéñüò 5/8" 364FHÁ-10 Émperial

Kùä.: 50.01.011Kïõñìðáäüñïò ÷åéñüò 3/4" 364FHÁ-12 Émperial

Kùä.: 50.01.014

Kùä.: 50.01.100

Kïõñìðáäüñïò ÷åéñüò 7/8" 364FHÁ-14 Émperial

Kùä.: 50.01.002
Êïõñìðáäüñïò ÷åéñüò 1/4-5/16-3/8", ðñïÝëåõóçò TAIWAN
Kùä.: 50.01.003
Êïõñìðáäüñïò ÷åéñüò 3/8", ðñïÝëåõóçò TAIWAN
Kùä.: 50.01.004
Êïõñìðáäüñïò ÷åéñüò 1/2", ðñïÝëåõóçò TAIWAN
Kùä.: 50.01.005
Êïõñìðáäüñïò ÷åéñüò 5/8", ðñïÝëåõóçò
TAIWAN
Kùä.: 50.01.006
Êïõñìðáäüñïò ÷åéñüò 3/4", ðñïÝëåõóçò
TAIWAN

EëáôÞñéá êÜìøçò
Χρησιµοποιούνται για
κουρµπάρισµα και
διαµόρφωση χαλκοσωλήνων
σε δύσκολα σηµεία και
χρειάζεται για τη χρήση τους η
δύναµη των χεριών σας

Kùä.: 50.03.054 ÅëáôÞñéï êÜìøçò 1/4", 102F04 Imperial USA

Kùä.: 50.03.055 ÅëáôÞñéï êÜìøçò 3/8", 102F06 Imperial USA

Kùä.: 50.03.056 ÅëáôÞñéï êÜìøçò 1/2", 102F08 Imperial USA
Kùä.: 50.03.057 ÅëáôÞñéï êÜìøçò 5/8", 102F10 Imperial USA

Kùä.: 50.03.058 ÅëáôÞñéï êÜìøçò 3/4", 102F12 Imperial USA

Kùä.: 50.03.059 ÅëáôÞñéï êÜìøçò 7/8", 102F14 Imperial USA
Kùä.: 50.03.000 ÅëáôÞñéï êÜìøçò 5/16", ðñïÝëåõóçò TAIWAN

Kùä.: 50.03.001 ÅëáôÞñéï êÜìøçò 1/4", ðñïÝëåõóçò TAIWAN

Kùä.: 50.03.002 ÅëáôÞñéï êÜìøçò 3/8", ðñïÝëåõóçò TAIWAN

Kùä.: 50.03.003 ÅëáôÞñéï êÜìøçò 1/2", ðñïÝëåõóçò TAIWAN

Kùä.: 50.03.004 ÅëáôÞñéï êÜìøçò 5/8", ðñïÝëåõóçò TAIWAN

Kùä.: 50.03.005 ÅëáôÞñéï êÜìøçò 3/4", ðñïÝëåõóçò TAIWAN

Νέος τύπος, και µοναδικός στα παγκόσµια δεδοµένα, κουρµπαδόρος 3 διαστάσεων µε ικανότητα κουρµπαρί-
σµατος σε χαλκοσωλήνες µε διάµετρο 1/4",3/8" & 1/2". Πρωτοφανής ποιότητα στο κουρµπάρισµα, χωρίς τσαλάκωµα της
σωλήνας σε υπερβολικά καλή τιµή. Από εξαίρετο κράµα ντουραλουµινίου, ελαφρύς, ανθεκτικός µε αντιολισθητικές λαβές.

Kùä.: 50.01.138Kïõñìðáäüñïò 4 äéáóôÜóåùí 470FH Émperial ìå 3/16", 1/4", 5/16" & 3/8"

Νέος τύπος, και µοναδικός στα παγκόσµια δεδοµένα, κουρµπαδόρος 4 διαστάσεων µε ικανότητα κουρ-
µπαρίσµατος σε χαλκοσωλήνες µε διάµετρο 3/16", 1/4", 5/16" & 3/8". Πρωτοφανής ποιότητα στο
κουρµπάρισµα χωρίς τσαλάκωµα του σωλήνα, µε 180 0 χωρίς διασταύρωση των χεριών για αριστερόχειρες ή
δεξιόχειρες. Από εξαίρετο κράµα αλουµινίου, ελαφρύς, ανθεκτικός µε αντιολισθητικές λαβές.

Kùä.: 50.01.140Kïõñìðáäüñïò 3 äéáóôÜóåùí 370FH Émperial ìå 5/8" , 3/4" & 7/8"
Νέος τύπος, και µοναδικός στα παγκόσµια δεδοµένα, κουρµπαδόρος 3 διαστάσεων µε ικανότητα κουρ-
µπαρίσµατος σε χαλκοσωλήνες µε διάµετρο 5/8",3/4" & 7/8". Πρωτοφανής ποιότητα στο κουρµπάρισµα,
χρησιµοποιώντας σύστηµα καστάνιας για να µην τσαλακώνει την σωλήνα.  Από εξαίρετο κράµα ντουραλουµινίου,
ελαφρύς, ανθεκτικός µε αντιολισθητικές λαβές.

Set Kïõñìðáäüñùí 3/16-7/8" 
Set 260FHÁ Émperial

Kùä.: 50.01.128
Kùä.: 50.01.129
Kùä.: 50.01.130
ÍÝï design ãéá áêñéâÝóôáôá êïõñìðáñßóìáôá
Ýùò êáé 1800 óå áíïîåßäùôï ÷Üëõâá êáé Üëëá
óêëçñÜ ìÝôáëëá. Ìå ìéá áðëÞ, ðïëý ãñÞãïñç
êßíçóç ïé äõï ëáâÝò áðáãêéóôñþíïõí üôáí
ðëçóéÜæåé ôï Ýíá ôï Üëëï Ýôóé þóôå íá ìç
äéáóôáõñùèïýí ôá ÷Ýñéá ôïõ ÷ñÞóôç

Êïõñìðáäüñïò âáñÝùò ôýðïõ 1/4’’, 464-FH-04
Êïõñìðáäüñïò âáñÝùò ôýðïõ 3/8’’, 464-FH-06
Êïõñìðáäüñïò âáñÝùò ôýðïõ 1/2’’, 464-FH-08

Êïõñìðáäüñïé âáñÝùò ôýðïõ Émperial USA
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ÅÅÐÐ ÅÅÎÎ ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ÓÓÉÉÁÁ ÓÓ  ÓÓÙÙ ËË ÇÇ ÍÍ ÁÁ

5 óå 1 åñãáëåßï
Γδέρνει πρεσάρει, κόβει, σφίγγει. 

Αµερικάνικη κατασκευή αξιοπιστία,
ευκολία. 

IM3 διαµέτρου 2,25’’ λαβή
βινυλίου

IMÊ3 σετ. τηλεσκοπική λαβή,
µαγνήτης, δαγκάνα

CT- τηλεσκοπική δαγκάνα για
δύσκολα σηµεία

ELD φωτιζόµενο καθρεφτάκι
και φακός αλουµινίου 2 σε 1
εργαλείο υψηλής απόδοσης
και ευκολίας. Αµερικάνικης
προέλευσης SUPCO.

IE-135

Kùä.: 51.05.200

IE-110

IE-115

Kùä.: 50.13.075

Γδάρτης καλωδίων
και κόφτης

τριχοειδούς IMPE-
RIAL. Το πιο πιστό

και εύχρηστο
εργαλείο

αµερικάνικης
κατασκευής

Ίδιο µε το IMPERIAL
αλλά µε διαφορετική
λαβή. Αµερικάνικης

προέλευσης, της
εταιρείας SUPCO.
Γενικής χρήσεως.

CTP-1

Kùä.: 50.13.078

Kùä.: 50.13.070

Kùä.: 50.05.010

CTP-1
Κόφτης

τριχοειδούς

Καθρεφτάκια για ευκολία στη συγκόλληση, στον έλεγχο και στον εντοπισµό.
Αµερικάνικης προέλευσης SUPCO. Ειδικές επεκτάσεις και διπλής ενώσεως
αφρός, τα καθιστά ιδανικά για επαγγελµατική, σκληρή χρήση. Μεγεθυντικοί

φακοί υψηλής ποιότητας.

GM3 Kαθρεφτάκι προελεύσεως Taiwan Kùä.: 50.05.001

Kùä.: 50.05.013
50.05.014
50.05.018

Μύτη πένσας για να τραβάει
και να περιστρέφει καλώδια

υποδοχές γδυσίµατος
καλωδίων

υποδοχή τύπου ψαλιδιού

κόφτες παξιµαδιών
υποδοχές σύσφιξης

ακροδεκτών

υποδοχές σύσφιξης
ακροδεκτών

7-8 mm υποδοχές
σύσφιξης για αυτοκίνητα

7-8 mm υποδοχές σύσφιξης 
για αυτοκίνητα

λαβές υψηλής ποιότητας

Καλωδιοκόφτης τύπου ANVIL
υποδοχές σφιξίµατος
µονωµένων ακροδεκτών

υποδοχές σφιξίµατος  µη
µονωµένων ακροδεκτών

οι διατάσεις των καλωδίων είναι
βαµένες και χαραγµένες µε
ευκρίνεια στο µέταλλο

υποδοχές ακριβείας
γδυσίµατος γείωσης

κόφτες παξιµαδιών

Kùä.: 
51.05.205

Kùä.: 51.05.208

IE-140

Επωφεληθείτε της ισόβιας εγγύησης των εργαλείων
Imperial αγοράζοντας από εξουσιοδοτηµένα

καταστήµατα
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Μεγάλης αντοχής και αξιοπιστίας. Το ιδανικό εργαλείο που δε θα σας αφήσει ποτέ µε το κλειδί στο χέρι. Τα καλύτερα
εργαλεία της αγοράς από την εταιρεία ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ

ÊáóôÜíéåò

127-C
Χρωµίου µε διαστάσεις 1/4'', 3/8'', 3/16'' και 5/16''. Ειδικά σχεδιασµένη
για βαλβίδες συµπιεστών µε δυνατότητα επέµβασης και στα πιο
δύσκολα προσιτά µέρη. Η πιο διαδεδοµένη καστάνια του ψυκτικού. 

RW-122 Ίδιος σε διαστάσεις, προέλευση Ισπανίας σε τιµή έκπληξη

Kùä.: 50.14.009

Kùä.: 50.14.020

127-CΟ
Όπως η 127-C αλλά µε 25° γωνία (σπάσιµο) που παρέχει ευχέρεια
σε πολύ δύσκολα προσιτά σηµεία.

Kùä.: 50.14.010

123-C
Ατσάλινο, ενισχυµένο κλειδί που παρέχει 1/4'' τετράγωνη καστάνια υπέρ
υψωµένη. Στο χερούλι υπάρχει 3/16'' και 1/4'' τετράγωνο άνοιγµα και 1/2''
εξάγωνο. Φοβερής αντοχής, ίσως η καλύτερη καστάνια που κυκλοφορεί.

Kùä.: 50.14.005

124-C
Συνδυασµός καστάνιες µε τα 4 πιο δηµοφιλή ανοίγµατα, για
επισκευές σε ψύξη και κλιµατισµό.

9/16'' για ειδικές εφαρµογές σε συµπιεστές 
1/2'' εξάγωνο για τις βίδες των κοντέσερ
1/4'' τετράγωνο για όλες τις εφαρµογές 
3/16'' τετράγωνο για βάνες φιαλών πλήρωσης

Kùä.: 50.14.008

10S M περιλαµβάνει 8 πιο
συνηθισµένες διαστάσεις σε
µετρικό 8-10-12-13-14-15-16-17
και 19 mm

Kùä.: 51.02.051ROTO-WRENCH
Αµερικάνικης προέλευσης µε τεράστιες δυνατότητες. Απαραίτητο
για κάθε εργαλειοφόρο. Κλειδί άριστης ποιότητας µε δυνατότητα 8
διαστάσεων σε 1. Εγγύηση εφ' όρου ζωής. Πάρα πολύ εύχρηστο.
10S περιλαµβάνει 8 πιο συνηθισµένες διαστάσεις σε ίντσα 5/16''-
3/8''-7/16''-1/2''-9/16''-5/8''-11/16'' και 3/4''

Kùä.: 51.02.050

RW-123 Ίδιες σε διατοµές, προέλευση TAIWAN σε τιµή έκπληξη                                      Kùä.: 50.14.006
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ËÜóôé÷á ìåôáããßóåùòÅñãáëåßá îåãñåæáñßóìáôïò óùëÞíùí

Aπαραίτητο εργαλείο γιά την αποµάκρυνση των γρεζιών που δηµιουργούνται κατά το κόψιµο του σωλήνα, ιδίως εάν ο
κόφτης µας δεν είναι ποιοτικός ή το µαχαιράκι του είναι επιβαρυµένο, επιτυγχάνοντας έτσι πολύ καλύτερες εκχειλώσεις
και κατ΄επέκτασιν απροβληµάτιστες εγκαταστάσεις χωρίς απώλειες.

ÊôÝíéá åéäéêÜ ãéÜ ßóéùìá öýëëùí áëïõìéíßïõ óå óõìðõêíùôÝò & åîáôìéóôÝò
Καλλωπίζουν την επιφάνεια των συµπυκνωτών επιτρέποντας ταυτόχρονα την απροβληµάτιστη ροή του
αέρα ανάµεσα στα πτερύγια.

ÐÝíóåò óôñáããáëéóìïý ãéÜ Üðåéñåò åöáñìïãÝò
Πένσες στραγγαλισµού γιά όλα τα βαλάντια και µε δυνατότητες να διευκολύνουν τον τεχνικό σε άπειρες εφαρµογές.

Η ανάγκη γιά χαµηλού κόστους ανταλλακτικά µας ανάγκασε να επιλέξουµε τα καλύτερα απο µιά ποικιλία φθηνών
εργαλείων που σας παραθέτουµε παρακάτω:

50.04.000
50.04.030
50.04.031
50.04.001
50.04.002
50.04.020

ΞΥΣΤΡΑ ΣΩΛΗΝΟΣ 208F βαρελάκι µεταλλική IMPERIAL Αµερικής
ΞΥΣΤΡΑ ΣΩΛΗΝΟΣ 42040 περιστροφική χούφτας λεπτή ROBINAIR Αµερικής
ΞΥΣΤΡΑ ΣΩΛΗΝΟΣ 13162 περιστροφική χούφτας χοντρή ROBINAIR Αµερικής
ΞΥΣΤΡΑ ΣΩΛΗΝΟΣ RT-100 περιστροφική χούφτας πλαστική Taiwan
ΞΥΣΤΡΑ ΣΩΛΗΝΟΣ  Ι-208 βαρελάκι πλαστική Τaiwan
ΞΥΣΤΡΑ ΣΩΛΗΝΟΣ CT-208 βαρελάκι πλαστική China

50.09.008
50.09.007

50.09.005
50.09.000
50.09.001

50.09.030

50.09.040

ΚΤΕΝΙ ΚΟΝΤΕΣΕΡ σε σετ των 6 τµχ, 12 διαφορετικών αποστατών, FCR6, SUPCO Αµερικής
ΚΤΕΝΙ ΚΟΝΤΕΣΕΡ γενικής, όλων των πιθανών αποστατών & µε µαλακή λαστιχένια λαβή,
UFC1, SUPCO Αµερικής
ΚΤΕΝΙ ΚΟΝΤΕΣΕΡ  FC-352, γενικής, όλων των αποστατών, σκληρή λαβ, ΙΤΕ
ΚΤΕΝΙ ΚΟΝΤΕΣΕΡ CT-351 China, µανιτάρι µε λαβή
ΚΤΕΝΙ ΚΟΝΤΕΣΕΡ CT-351 Taiwan, µανιτάρι µε λαβή

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΟΝΤΕΣΕΡ FWB1 (πορτοκαλί) SUPCO
Xρήσιµο βουρτσάκι πολλαπλών χρήσεων, Αµερικής, από ειδική πλαστική τρίχα για µεγάλη αντοχή. Εύχρηστο,
οικονοµικό, απαραίτητο
ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ RCB1 SUPCO Αµερικής ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ
Βούρτσα γιά καθαρισµό σωλήνων σε υδρόψυκτα συστήµατα, µε ολικό µήκος 70cm, µήκος βούρτσας 30cm και
δυνατότητα καθαρισµού διαµέτρων απο 3/4" έως και 1 1/2" Supco Αµερικής

ΠΕΝΣΑ Στραγγαλισµού, 7" VISE-GRIP, Αµερικής
ΠΕΝΣΑ Στραγγαλισµού µε βαλβιδάκι πλήρωσης & βελόνα διάτρυσης, SF4311, SUPCO Αµερικής
Πένσα στραγγαλισµού αµερικής µε δυνατότητα διάτρησης σωλήνων έως και 3/8". Με το ενσωµατωµένο βαλβιδάκι
srhaeder έχουν την δυνατότητα να επεµβαίνουν αποτελεσµατικά στα κλειστά συστήµατα και να δίνουν την
δυνατότητα πληρώσεως ή και ελέγχου στους τεχνικούς.
Ανταλλακτικά, SF4314, γιά πένσα διάτρυσης/πλήρωσης SUPCO Αµερικής
ΠΕΝΣΑ Στραγγαλισµού µε βαλβιδάκι πλήρωσης & βελόνα διάτρυσης, ΡΤ109, IMPERIAL
Αµερικής 
Ίδια χαρακτηριστικά µε την SF4311 αλλά σε ποιότητα IMPERIAL.
ΠΕΝΣΑ Στραγγαλισµού PP201 Taiwan
ΠΕΝΣΑ Στραγγαλισµού CT-201 China 
ΠΕΝΣΑ Στραγγαλισµού «µε µπίλια», CT-202  China
Πένσα στραγγαλισµού µε µπίλια. Χειροκίνητα µε περιστρεφόµενη κίνηση κατεβαίνει το µπράτσο µε την
ενσωµατωµένη µπίλλια και σφραγίζουν µε ευκολία και σιγουριά την διατοµή της επιλεγµένης χαλκοσωλήνας

50.10.005
50.10.008

50.10.007
50.10.020

50.10.002
50.10.004
50.10.015

ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΣ TC-127 (-5/8") China
ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΣ TC-274 (-1 1/8") China
ΚΑΣΤΑΝΙΑ TST-122 , STAG Ισπανίας
ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΑ ΣΕΤ, FT-195, έως και 5/8" Τaiwan 
ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΑ ΣΕΤ, CT-275, έως και 3/4", 2 πλάκες +1 καβαλλάρη + εκτόνωση "Τaiwan"  
ΖΟΥΜΠΑ∆ΕΣ Εκτονωτικοί σε σετ έως και 5/8", ST-193 Τaiwan
ΠΟΛΥΖΟΥΜΠΑΣ Εκτονωτικός, ST-95, έως και 5/8" προελεύσεως Τaiwan 

ΚΟΥΡΜΠΑ∆ΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ σε κασετίνα µε κεφαλές έως 7/8" προελεύσεως Τaiwan
ΣΕΤ εκτονωτικών σωλήνων µε µανέλλα EXPANDER (1/2-1 1/8) 
προελεύσεως Τaiwan

50.13.013
50.13.014
50.14.020
50.15.001
50.15.002
50.16.008
50.16.010

50.01.026
50.25.100

Kùäéêüò ÐåñéãñáöÞ

50.13.013 50.13.014

50.15.001

50.16.008

50.01.02650.25.100

50.16.010

50.15.002
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ÓõóôÞìáôá øåêáóìïý

50.02.050 ΠΙΕΣΤΙΚΟ MIGHTY PRO 2000+ CARCHER 
Πανίσχυρο πιεστικό κρύου νερού, ιδανικό για όλες τις εφαρµογές. Επαγγελµατικού προσανατολισµού µε δυνατότητα παροχής
600lt/ώρα, µέγιστη πίεση 12bar. Αποδίδει 450lt/ώρα, σε πίεση λειτουργίας από 20 έως 120 bar και πρόσµιξη χηµικού
καθαριστικού από 0-25lt/ώρα. ∆ιατίθεται µε 7,5 µ. λάστιχο υψηλής πίεσης διαµέτρου 1/2''.

Παροχή ρεύµατος: 220V, 50Hz Eπίπεδο προστασίας: class1 ∆ιαστάσεις: µήκος 508mm x πλάτος 255mm x ύψος
284mm Βάρος µε τα αξεσουάρ: 14,5kg Kατανάλωση: 2kW και ασφάλεια 10Amp.

50.02.007
50.02.000
50.02.001
50.02.002

50.02.200
50.02.205
50.02.121

50.02.123
50.02.126

50.02.208

50.02.003

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 050Ρ 1/2gal SPRAY DOC    ΚΜΡ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 1GAL/3.78 lt, 101Ρ  ΚΜΡ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 2GAL/7.56 lt, 201Ρ  ΚΜΡ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3GAL/11.3 lt, 301Ρ  ΚΜΡ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Jini 700,0.7lt  «PRAP»
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ Alladin,1.5lt, «PRAP»
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 1.5lt ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ PERRAS

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 5lt ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ, PERRAS
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 8lt ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ, PERRAS

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ VENUS 8lt, «PRAP»

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ µεταλλικός µε µανόµετρο, 
5 lt εισαγωγής

ΠεριγραφήΚωδικός

Ψεκαστήρες προπιέσεως πλαστικού υψηλής ποιότητας αµερικανικής προέλευσης

Ψεκαστήρες ελληνικής προέλευσης προπιέσεως και µη
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EEÎÎ ÅÅÉÉÄÄ ÉÉÊÊ ÅÅÕÕÌÌ ÅÅÍÍ ÁÁ
ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ ... για απαιτητικούς χρήστες

Ηλεκτρικά εργαλεία ποιότητας σε φανταστικές τιµές...

Ιδανικό για τη διάτρηση αγκυρώσεων και οπών
στερέωσης σε τοιχοποιία και µπετόν διαµέτρου
από 4 έως 24mm. Κρουστικό στοπ για
διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, κεραµικά και
εφαρµογές βιδώµατος. Περιστροφικό στοπ για
ελαφριές εφαρµογές λάξευσης. ∆υνατότητα
κλειδώµατος λάξευσης 51 ρυθµίσεων για
ακριβή τοποθέτηση του εξαρτήµατος.
Ηλεκτρονικά µεταβαλλόµενη ταχύτητα για
πλήρη έλεγχο σε κάθε εφαρµογή.

Ικανότητα εισόδου: 
650 Watts
Aποδιδόµενη ισχύς: 
280 Watt 
Tαχύτητα χωρίς φορτίο: 
0-1100rpm
Kρούσεις ανά λεπτό: 
0-4000 bpm
Kρουστική ενέργεια: 0-2,4 J
Συγκράτηση εργαλείου:
SDS-Plus

Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(ξύλο): 30 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(µέταλλο): 13 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(µπετόν): 24 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(τρυπάνι πυρήνα): 24 mm
Βάρος:  2,3 kg 
Mήκος + ύψος: 360x205 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 24mm-680W D25103KKùä.: 51.15.303

Iδανικό για οπές αγκύρωσης, στερέωσης και
διαµπερείς σε σκυρόδεµα και τοίχο διαµέτρου
από 4 έως 26 mm. Η σχεδίαση λαβής 
σχήµατος D προσφέρει τέλεια ευθυγράµµισης,
άνεση και έλεγχο ειδικά σε εφαρµογές οροφής.
Κρουστικό στοπ για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα,
κερµικά και βίδωµα. Περιστροφικό στοπ για
ελαφριές εφαρµογές λάξευσης.  ∆υνατότητα
κλειδώµατος λάξευσης 51 ρυθµίσεων για ακριβή
τοποθέτηση του εξαρτήµατος.

Ικανότητα εισόδου: 
710 Watts
Aποδιδόµενη ισχύς: 
410 Watt 
Tαχύτητα χωρίς φορτίο: 
0-1150rpm
Kρούσεις ανά λεπτό: 
0-4100 bpm
Kρουστική ενέργεια: 0-2,5 J
Συγκράτηση εργαλείου:
SDS-Plus

Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(ξύλο): 30 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(µέταλλο): 13 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(µπετόν): 26 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(τρυπάνι πυρήνα): 80 mm
Βάρος:  3,0 kg 
Mήκος + ύψος: 420x145 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 26mm-710W D25203KKùä.: 51.15.304

Iδανικό για τη διάτρηση αγκυρώσεων, για στε-
ρέωση και διαµπερείς οπές σε µπετόν και τοιχοποιία
διαµέτρου από 12 έως 40mm. ∆ιάτρηση πυρήνα 
µέχρι 90mm. Στοπ περιστροφής για ελαφρές εφαρµογές
εκβροχισµού. Μοναδική προστασία από τη σκόνη για να
αποφεύγεται η είσοδος και της παραµικρής σκόνης στον
κρουστικό µηχανισµό, προσφέροντας µεγάλη αντοχή και
µεγάλη διάρκεια ζωής εργαλείου. Εργονοµική κόµπακτ
λεπτή σχεδίαση που προσφέρει καλό έλεγχο και εύκολη
πρόσβαση σε στενάχωρα σηµεία.

Ικανότητα εισόδου: 
1050 Watts
Aποδιδόµενη ισχύς: 
590 Watt 
Tαχύτητα χωρίς φορτίο: 
137-275 rpm
Kρούσεις ανά λεπτό: 
1306-2612 bpm
Kρουστική ενέργεια: 1-9 J
Συγκράτηση εργαλείου:
SDS-Max

Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(µπετόν): 12-40 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(διαρρηκτικό τρυπάνι): 
40-55 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(τρυπάνι πυρήνα): 40-90 mm
Βάρος:  3,0 kg 
Mήκος + ύψος: 420x145 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 6kg 1050watt D25500K 40mmKùä.: 51.15.306

Iδανικό για τη διάτρηση αγκυρώσεων, για στε-
ρέωση και διαµπερείς οπές σε µπετόν και
τοιχοποιία διαµέτρου από 12 έως 40mm. ∆ιάτρηση
πυρήνα µέχρι 100mm. Στοπ περιστροφής για
ελαφρές εφαρµογές εκβροχισµού. Μοναδική
προστασία από τη σκόνη για να αποφεύγεται η
είσοδος και της παραµικρής σκόνης στον κρουστικό
µηχανισµό, προσφέροντας µεγάλη αντοχή και
µεγάλη διάρκεια ζωής εργαλείου. Ασυναγώνιστος
λόγος ισχύος προς βάρος: 10 J κρουστικής
ενέργειας από κρουστικό δράπανο 6 kg.

Ικανότητα εισόδου: 
1150 Watts
Aποδιδόµενη ισχύς: 
690 Watt 
Tαχύτητα χωρίς φορτίο: 
140-280 rpm
Kρούσεις ανά λεπτό: 
1330-2660 bpm
Kρουστική ενέργεια: 1-10 J
Συγκράτηση εργαλείου:
SDS-Max

Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(µπετόν): 45 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(διαρρηκτικό τρυπάνι): 
65 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης
(τρυπάνι πυρήνα): 100 mm
Βάρος:  6,2 kg 
Mήκος + ύψος: 460x243 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 6kg 1150watt D25600K 45mm

Tρία προγράµµατα για περιστροφική,
κρουστική διάτρηση και λάξευση
∆ύο προγράµµατα για περιστροφική
και κρουστική διάτρηση

Εξοπλισµός εργαλείου SDS-Max
Το σύστηµα ταχείας αλλαγής χωρίς αλλαγή
SDS-Max εξασφαλίζει τη βέλτιστη µετάδοση
της ισχύος στα µεσαία κρουστικά δραπάνια
και τις σφύρες εκβροχισµού.

Θήκη µεταφοράς 
Συµπεριλαµβάνεται θήκη µεταφοράς
επαγγελµατικού τύπου

Ψύκτρες µε εύκολη πρόσβαση
Η πρόσβαση στις ψύκτρες διευκολύνει
τη συντήρηση, περιορίζοντας το χρόνο
ακινητοποίησης του εργαλείου

Επεξήγηση συµβόλων
Συµπλέκτης ασφαλείας
Ο συµπλέκτης ασφαλείας προφυλάσσει τον
χειριστή από το κλότσηµα του εργαλείου, και το
εργαλείο από υπερφόρτωση εάν το εξάρτηµα
φρακάρει.

Ηλεκτρονικός έλεγχος µε
ρυθµιζόµενη ταχύτητα.
Η ταχύτητα µπορεί να ρυθµιστεί
από χαηµλή σε υψηλή,
προσφέροντας µεγαλύτερο έλεγχο
σε κάθε εφαρµογή. Η επιλεγµένη
ταχύτητα διατηρείται κάτω από το
φορτίο λειτουργίας του εργαλείου.

∆εξιόστροφη & αριστερόστροφη κίνηση
∆εξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση για
εφαρµογές βιδώµατος.

Kùä.: 51.15.307
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ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ ... για απαιτητικούς χρήστες

Ηλεκτρικά εργαλεία ποιότητας σε φανταστικές τιµές...

Kùä.: 51.15.312
Iσχυρό δρεπανοκατσάβιδο 9,6V για επαγγελµατικές εφαρµογές
διάτρησης και βιδώµατος. Εξαιρετικά κόµπακτ και ελαφριά κατασκευή.
Χειριστήριο ρυθµιζόµενης ροπής µε 14 θέσεις για οµοιόµορφο βίδωµα σε
κάθε υλικό µε διαφορετικά µεγέθη βιδών. Μέχρι 19 Nm σταθερής ροπής
για µέγιστη απόδοση. Τσοκ χωρίς κλειδί 10mm για ευκολία στη χρήση.
∆υο θέσεις ταχύτητας, µεταβαλλόµενη ταχύτητα και διακόπτης
αντίστροφης κίνησης για ελεγχόµενη χρήση.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 9,6V DW926K2
Ικανότητα τσοκ: 1,0-10mm 
Mπαταρία: NiCD 1,3 Ah 
Aποδιδόµενη ισχύς: 175Watt 
Tαχύτητα χωρίς φορτίο: 0-300/0-1100rpm
Μέγιστη ροπή: 19Nm 
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (ξύλο): 22 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (µέταλλο): 10 mm
Βάρος: 1,5 kg 
Mήκος + ύψος: 215x225 mm

Kùä.: 51.15.315

Iσχυρό δρεπανοκατσάβιδο 12.0V για εφαρµογές διάτρησης και
βιδώµατος. Kόµπακτ και ελαφριά κατασκευή. Ρυθµιζόµενη ροπή σε 16
θέσεις, για οµοιόµορφο αποτέλεσµα και βελτιστοποίηση της ακρίβειας
κατά το βίδωµα. Ταχυφορτιστής 1 ώρας. ∆υο θέσεις ταχύτητας,
µεταβαλλόµενη ταχύτητα και διακόπτης αναστρεφόµενης κίνησης για
ελεγχόµενη χρήση.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 12V DW927K2
Ικανότητα τσοκ: 1,5-10mm 
Mπαταρία: 1,3 Ah 
Aποδιδόµενη ισχύς: 230Watt 
Tαχύτητα χωρίς φορτίο: 0-400/0-1400rpm
Μέγιστη ροπή: 32Nm 
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (ξύλο): 25 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (µέταλλο): 10 mm
Βάρος: 1,6 kg 
Mήκος + ύψος: 218x229 mm

Kùä.: 51.15.318

Iσχυρό δρεπανοκατσάβιδο 14,4V για εφαρµογές διάτρησης και
βιδώµατος. Kόµπακτ και ελαφριά κατασκευή. Ρυθµιζόµενη ροπή σε 17
θέσεις, για οµοιόµορφο αποτέλεσµα και βελτιστοποίηση της ακρίβειας
κατά το βίδωµα. Ταχυφορτιστής 1 ώρας. ∆υο θέσεις ταχύτητας,
µεταβαλλόµενη ταχύτητα και διακόπτης αναστρεφόµενης κίνησης για
ελεγχόµενη χρήση.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 14,4V DW928K2
Ικανότητα τσοκ: 1,5-13 mm 
Mπαταρία: NiCD 2,0 Ah 
Aποδιδόµενη ισχύς: 230Watt 
Tαχύτητα χωρίς φορτίο: 0-400/0-1400rpm
Μέγιστη ροπή: 40Nm 
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (ξύλο): 35 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (µέταλλο): 13 mm
Βάρος:  2,1 kg 
Mήκος + ύψος: 225x235 mm

Kùä.: 51.15.330

Μοτέρ DEWALT 57mm ψυχόµενο µε ανεµιστήρα µε αντικαθιστώµενες
ψήκτρες που παρέχει απόδοση ισότιµη µε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ο
βελτιωµένος ηλεκτρο-πνευµατικός, κρουστικός µηχανισµός προσφέρει
µεγάλη ταχύτητα διάτρησης και µεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της
µπαταρίας. Λειτουργία κρουστικού στοπ για περιστροφική διάτρηση
µόνο σε ξύλο, κεραµικό, χάλυβα. Λειτουργία στοπ περιστροφής για
ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε χαµηλής πυκνότητας µπετόν και
τοιχοποιία. Ο συµπλέκτης ασφαλείας αποβάλλει ξαφνική αντίδραση
υψηλής ροπής σε περίπτωση που το τρυπάνι παρουσιάσει εµπλοκή.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ/KΡΟΥΣΤΙΚΟ 24V
DW005K2C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Mπαταρία: NiCD 2,0 Ah 
Aποδιδόµενη ισχύς: 460 Watt 
Tαχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1100rpm
Kρουστική ενέργεια: 2,0 J
Kρούσεις ανά λεπτό: 0-4200 bpm
Συγκράτηση εργαλείου: SDS-Plus
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (ξύλο): 30 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (µέταλλο): 13 mm
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (µπετόν): 20 mm
Βάρος:  4,2 kg 
Mήκος + ύψος: 348x215 mm

Tρία προγράµµατα για περιστροφική,
κρουστική διάτρηση και λάξευση

Εξοπλισµός εργαλείου SDS-Plus
Το σύστηµα ταχείας αλλαγής χωρίς εργαλείο
SDS-Plus εξασφαλίζει τη βέλτιση µετάδοση
της ισχύος στα κόµπακτ περιστροφικά
κρουστικά δράπανα. 

Eπιλογέας δύο ταχυτήτων
Πολλά εργαλεία DeWALT είναι 2 ταχυτήτων
για µεγαλύτερο έλεγχο σε πολλές εφαρµογές.

Θήκη µεταφοράς 
Συµπεριλαµβάνεται θήκη µεταφοράς
επαγγελµατικού τύπου
Ψύκτρες µε εύκολη πρόσβαση
Η πρόσβαση στις ψύκτρες διευκολύνει
τη συντήρηση, περιορίζοντας το χρόνο
ακινητοποίησης του εργαλείου

Επεξήγηση συµβόλων
Συµπλέκτης ασφαλείας
Ο συµπλέκτης ασφαλείας προφυλάσσει τον χειριστή από το
κλότσηµα του εργαλείου, και το εργαλείο από υπερφόρτωση
εάν το εξάρτηµα φρακάρει.

Μπαταρίες
Τα φορτιζόµενα εργαλεία διαθέτουν µία ή δύο µπαταρίες στο στάνταρ
εξοπλισµό τους. Ορισµένα εργαλεία προσφέρονται επίσης µε µπαταρίες
Νικελίου - Υδριδίου Μετάλλου (NiMH). Τα εργαλεία που διαθέτουν το
χαρακτηριστικό αυτό φέρουν το εικονίδιο NiMH.
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Μονό σκαπτικό, προέλευσης Κίνας.
Πολύ χαµηλή τιµή. 
∆ιατίθεται χωρίς τα εξαρτήµατα.

Μπουτόν µπλοκαρίσµατος άξονα για
πιο εύκολη αλλαγή του δίσκου. Χάρη
στην εύκολη συναρµολόγηση είναι
πολύ άνετος στη συντήρησή του.
Ευαίσθητος διακόπτης εκκίνησης στο
πάνω µέρος του εργαλείου για µια πιο
άνετη χρήση. Πλαϊνη εργονοµική
χειρολαβή. Πολύ καλή προστασία από
τη σκόνη. Εργονοµική σχεδίαση.

Φυσητήρας, σκούπα. Ευκολόχρηστος
και βολικός για όλες τις χρήσεις.
Αγωγός για το σάκκο συλλογής της
σκόνης. Ηλεκτρονικός.

Τάση:  230V-50Hz
Κατανάλωση: 800Watt
Ταχύτητα περιστροφής:
850RPM 
Κτυπήµατα: 3150 min 
Ικανότητα τρυπήµατος 
(max) (σε µπετόν/πέτρα): 
26 mm 

Bάρος: 5 kg 
Επίπεδο κραδασµού: 27 m/s 2

Επίπεδο θορύβου: 
88 db(A)
Επίπεδο ακουστικής: 
98 db (A) 
Επίπεδο προστασίας: ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ισχύς: 600Watt
Πίεση: 0-560mm 
Όγκος: 0-2,8 m 2

Mήκος συσκευής: 430 mm 
Ταχ. χωρίς φορτίο: 0-16000 g/min
Bάρος: 5 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

∆ίσκος: 115 mm 
Ταχ. χωρίς φορτίο: 1100 στρ/λεπτό
Ισχύς: 540 Watt
Bάρος: 1,4 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΣΚΑΠΤΙΚΟ heavy duty ROTTA/HAMER,Χ-ERGONKùä.: 51.15.400

ΦΥΣΕΡΟ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ , 4014Ν ,  MakitaKùä.: 51.15.140

ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΝΙ, 9524ΝΒ, ΓΩΝΙΑΚΟΣ  MakitaKùä.: 51.15.150

∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ + 2 ΘΗΚΕΣ  DeWALTKùä.: 51.15.379

∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ DT8301 worksite DeWALTKùä.: 51.15.380

∆ΕΡΜΑΤINH ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ DT8305 DeWALTKùä.: 51.15.385

EEÎÎ ÅÅÉÉÄÄ ÉÉÊÊ ÅÅÕÕÌÌ ÅÅÍÍ ÁÁ
ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ ... για απαιτητικούς χρήστες

Ηλεκτρικά εργαλεία ποιότητας σε φανταστικές τιµές...

Επαναστατικός τρόπος µεταφοράς των πιό σπουδαίων &
αναγκαίων εργαλείων σε σηµεία όπου και τα δυό χέρια
πρέπει να είναι ελεύθερα είτε γιά λόγους εργασίας είτε
ασφάλειας. Ενσωµατωµένη ζώνη βαρέως τύπου δένει γύρω
απο τη µέση σας σταθερά και σίγουρα.
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ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ
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Κωδικός Περιγραφή
21.05.125

21.05.120

21.05.123

21.01.009

21.01.014

21.05.100

21.06.005

21.05.240

21.05.241

21.05.242

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ, BAΛΙΤΣΑ EVA, PC100E, PLANO, USA
Εργαλειοθήκη βαλίτσα εργαλείων µε ενισχυµένο πολυαιθυλένιο. ∆ιαστάσεις
48x48x17 cm  ύψος και βάρος 3,6 kg.  Ειδική θήκη για έγγραφα, δυο µετακινούµενα
πάνελ εργαλείων, το ένα αφαιρείται. Ειδικά σχεδιασµένο, µαλακό, αντιολισθητικό,
εργαονοµικό χερούλι και ρυθµιζόµενος ιµάντας µεταφοράς ώµου.
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ, BAΛΙΤΣΑ ΑΒS, PC300E, PLANO, USA
Eπαγγελµατική βαλίτσα εργαλείων από ABS µε τεράστια αντοχή στα χτυπήµατα.
∆ιστάσεις 53x42x16cm ύψος και βάρους 4,7 kg. Ειδική θήκη για έγγραφα µε
υποδιαιρέσεις, ένα µετακινούµενο πάνελ εργαλείων (PVC) µε λάστιχα.
Θερµοδιαµορφωµένος πάτος πολυστερίνης µε µετακινούµενα διαµερίσµατα και 2
µικρά organizer 3449. Χερούλι από ABS µε σατιναρισµένο φινίρισµα και µαλακή,
εργονοµική αντιολισθητική λαβή. Ατσάλινοι µεντεσέδες µε κλειδαριά.
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ, BAΛΙΤΣΑ ΑΒS, PC500E, PLANO, USA
Eπαγγελµατική βαλίτσα εργαλείων από ABS µε τεράστια αντοχή στα χτυπήµατα.
∆ιστάσεις 53x42x16cm ύψος και βάρους 4,7 kg. Ειδική θήκη για έγγραφα µε
υποδιαιρέσεις, δύο µετακινούµενα πάνελ εργαλείων (PVC) µε λάστιχα.
Θερµοδιαµορφωµένος πάτος πολυστερίνης µε µετακινούµενα διαµερίσµατα και 2
µικρά organizer 3449. Χερούλι από ABS µε σατιναρισµένο φινίρισµα και µαλακή,
εργονοµική αντιολισθητική λαβή. Ατσάλινοι µεντεσέδες µε κλειδαριά.
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Εργαλειοφόρος απο αλουµίνιο σκελετό µε 2 κάθετες θήκες, και αρκετό χώρο
διατεταγµένο κατ'επιλογήν µε θήκες µετακινούµενες. Αδιάβροχη. ∆ιατίθεται σε πολύ
καλή τιµή αλλά ελέγχεται σε θέµατα αντοχής.
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΛΑΣΤ. VGA-6201 STAG
Εργαλειοφόρος ποιότητος απο πλαστικοποιηµένο δέρµα µε 2 κάθετες θήκες και
αρκετό χώρο γιά εργαλεία ριγµένα αφηρηµένα. Αδιάβροχη µε πολύ όµορφο design.
∆ιατίθεται σε πολύ καλή τιµή και προφυλάσσει τα εργαλεία σας από τα αδιάκριτα
βλέµµατα.
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΒΑΛΙΤΣΑ VARIO 46x16x31-ABS4 UNIOR
Εργαλειοφόρος ποιότητος απο σκληρό ανθεκτικό υλικό µε πολλές θήκες, και
πλαστικά κουτάκια γιά µικροπράγµατα. Αδιάβροχη µε πολύ όµορφο design. ∆ύο
οριζόντιες θήκες διατηρούν τα εργαλεία σας τακτοποιηµένα & ασφαλή. ∆ιατίθεται σε
πολύ καλή τιµή και προφυλάσει τα εργαλεία σας από τα αδιάκριτα βλέµµατα.

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΒ52 toolbag  IMPERIAL
Εργαλειοφόρος ποιότητος της γνωστής εταιρείας µε πάρα πολλές θήκες, από πολύ
ανθεκτικό υλικό, αδιάβροχη µε πάρα πολύ όµορφο design. ∆ιατίθεται σε πολύ ελκυστική
τιµή.
ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC, 513002, PLANO, USA
∆ιαστάσεις 41x24x ύψος 26 cm και βάρος 1,2 kg. Από ειδικό ενισχυµένο υλικό, σκληρό
πάτο από PVC, εσωτερικές και εξωτερικές θήκες, εξωτερικά λάστιχα για ογκώδη εργαλεία
και ιµάντας µεταφοράς ώµου.
ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC, 513001, PLANO, USA
∆ιαστάσεις 44x30x ύψος 30 cm και βάρος 1,3 kg. Από ειδικό ενισχυµένο υλικό, σκληρό
πάτο από PVC, εσωτερικές και εξωτερικές θήκες, εξωτερικά λάστιχα για ογκώδη εργαλεία
και ιµάντας µεταφοράς ώµου.
ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC, 513003, PLANO, USA
∆ιαστάσεις 68x23x ύψος 30 cm και βάρος 1,6 kg. Από ειδικό ενισχυµένο υλικό, σκληρό
πάτο, εσωτερικές και εξωτερικές θήκες και ιµάντας µεταφοράς ώµου.

... õöáóìÜôéíåò
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... ìå ñüäåò, äéáéñïýìåíïé êáé ìç
21.05.029

21.05.027

21.05.010

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙ µε ρόδες 3n1 "profi"
Εργαλειοφόροι µε τεράστια αποθηκευτηκότητα και δυνατότητα διαίρεσης γιά εύκολη
µεταφορά. ∆ιαθέτουν ρόδες γιά εύκολη µετακίνηση κατά την µεταφορά.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙ 19500 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ZAG
Ίδια µε την ανωτέρω αλλά µε ενσωµατωµένο καρούλι γιά 15µ µπαλαντέζα.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΦΟΡΗΤΗ ΜΑΥΡΗ 34001 ZAG
Αποθηκευτικός χώρος µε δυνατότητα µεταφοράς µε ρόδες. Ιδανικός γιά
µεγάλα βάρη.

... óå óôõë åñãáëåéïöüñïõ

ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ
ÅñãáëåéïèÞêåò

21.05.280

21.05.283

21.05.284

21.05.282

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, PORCHE DESIGN, 911, PLANO, USA

Σειρά εργαλειοθηκών, σχεδιασµένες από τον F.A. Porche, ενσωµατωµένο

organizer µε µετακινούµενες θήκες (από 6 έως 14) και διαστάσεις 44x26

xύψος 26cm και βάρος 2 kg.

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, PORCHE DESIGN, 959, PLANO, USA

Σειρά εργαλειοθηκών, σχεδιασµένες από τον F.A. Porche. Μεγάλη θήκη για

τρυπάνι µε εσωτερική θήκη προστασίας από αφρό. Ενσωµατωµένο

εσωτερικά organizer µε 16 διαφορετικές θήκες. ∆ιαστάσεις 39x36 xύψος

15cm και βάρος 1,6 kg.

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, PORCHE DESIGN, 999, PLANO, USA

Σειρά εργαλειοθηκών, σχεδιασµένες από τον F.A. Porche. Μεγάλος χώρος

εργαλείων µε εσωτερικές θήκες προστασίας από αφρό. Χώρος µικροαντικειµένων

3 θέσεων και θήκες για 12 µύτες κατσαβιδιού, διπλή θήκη τρυπανιών (τοίχου και

σιδήρου). ∆ιαστάσεις 38x35 xύψος 14,5cm και βάρος 1,1 kg.

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, PORCHE DESIGN, 955, PLANO, USA

Σειρά εργαλειοθηκών, σχεδιασµένες από τον F.A. Porche. ∆ιπλό επαγγελµατικό

organizer µε 32 διαφορετικές θήκες και διαστάσεις 39x36 xύψος 14 cm και βάρος

1,8 kg.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 40x27x21cm, MAG1600,
πράσινο/πορτοκαλί ZAG

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 46x27x22cm, MAG1800,
πράσινο/πορτοκαλί ZAG

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 56x32x30cm, JUMBO,
µπλε/κόκκινο ZAG

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 60x34x33cm, MAG2400,
πράσινο/πορτοκαλί ZAG

21.05.023

21.05.024

21.05.022

21.05.025 

21
.05

.02
3

21.05.02421.05.025

21.05.022

SOL305-320.qxd  18/5/2005  1:08   Page 308



309

ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ
ÅñãáëåéïèÞêåò

21.05.275

21.05.270

EΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΟ∆ΕΣ DISCOVER, PLANO, USA

Kουτί αποθήκευσης υψηλής χωρητικότητας 80 lt cargo box, µε σύστηµα

διπλού ανοίγµατος και αποµάκρυνσης καπακιού. Ενσωµατωµένες ρόδες και

χερούλι για µεταφορά. ∆ιαστάσεις 80x43 xύψος 42cm και βάρος 4,3 kg.

EΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΟ∆ΕΣ 827, PLANO, USA

Kουτί αποθήκευσης υψηλής χωρητικότητας, µε σύστηµα διπλού ανοίγµατος

και αποµάκρυνσης καπακιού. Ενσωµατωµένες ρόδες και χερούλι για

µεταφορά. ∆ιαστάσεις 65x39 xύψος 48,5cm και βάρος 8,5 kg.

21.05.215

21.05.216

21.05.227

21.05.228

21.05.229

21.05.217

21.05.218

21.05.219

21.05.220

21.05.221

21.05.224

21.05.225

21.05.226

EΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΣΑΚΙ∆ΙΟ ΠΛΑΤΗΣ, 542ΤΧ, PLANO, USA
Ξεχωριστό διαµέρισµα για ογκώδη εργαλεία, ενισχυµένη πλάτη, ρυθµιζόµενοι
ιµάντες ώµου και ειδική θέση για µικρό organizer 3600pro (δεν
συµπεριλαµβάνεται).
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ NOTEBOOK P/C, 559ΤΧ, PLANO, USA
Μεγάλη τσέπη για έγγραφα, 10 επιπρόσθετες εσωτερικές και εξωτερικές
τσέπες, σταθερό στήριγµα ώµου.
TΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 551ΤΧ, PLANO, USA
Πάτος από σκληρό PVC µε µικρό organizer 3700pro (δεν
συµπεριλαµβάνεται), εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες, χειρολαβή και
κρέµαση ώµου.
ΣΑΚΙ∆ΙΟ ΜΕΣΗΣ, 545ΤΧ, PLANO, USA
Εξαιρετικά ενισχυµένο υλικό, εύχρηστη εσωτερική θήκη για έγγραφα,
εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΝΗ, 556ΤΧ, PLANO, USA
∆ύο τσέπες µε φερµουάρ, πολλαπλό σύστηµα µεταφοράς µε χερούλι για
ώµο και για ζώνη.
ΘΗΚΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΖΩΝΗΣ, 528ΤΧ, PLANO, USA
Μεταλλικό κλιπ, σχεδιασµένο για να ταιριάζει σε όλες τις ζώνες.
ΓΙΛΕΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ, 571ΤΧ, PLANO, USA
Αµάνικο γιλέκο εργαλείων από ειδικό ενισχυµένο υλικό, διπλή φαρδιά θήκη
πλάτης µε διπλό φερµουάρ, 2 κερµαστές µπροστινές µε σύστηµα stop,
ρυθµιζόµενο µέγεθος (one size) ενισχυµένη θήκη για κινητό και 8
τσέπες διαφορετικών µεγεθών.
ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΖΩΝΗΣ, 539ΤΧ, PLANO, USA
Θέση για στυλό, µεταλλικά κλιπς, ταιριάζει σε όλες τις ζώνες
ΖΩΝΗ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ, 530ΤΧ, PLANO, USA
Για µέγεθος µέσης 90 έως 120cm, γρήγορο άνοιγµα.
ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ, 534ΤΧ, PLANO, USA
Από ενισχυµένο υλικό, εσωτερικές & εξωτερικές τσέπες, εφαρµόζει στη ζώνη
530ΤΧ.
ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ, 535ΤΧ, PLANO, USA
Από ενισχυµένο υλικό, λάστιχα για εργαλεία, εφαρµόζει στη ζώνη 530ΤΧ.
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 531ΤΧ, PLANO, USA
Από ενισχυµένο υλικό, τσέπες για  αξεσουάρ, εφαρµόζει στη ζώνη 530ΤΧ.
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΩΝΗΣ, 522ΤΧ, PLANO, USA
Θέση για µεζούρα και κλειδιά, κούµπωµα µε βέλκρο, εφαρµόζει στη ζώνη 530ΤΧ

... ìå ñüäåò, äéáéñïýìåíïé êáé ìç

542ΤΧ

559ΤΧ

551ΤΧ
545ΤΧ

556ΤΧ

528ΤΧ

571ΤΧ
539ΤΧ

530ΤΧ

534ΤΧ

535ΤΧ
531ΤΧ

522ΤΧ

... ÈÞêåò åñãáëåßùí ãéá ôïí ôå÷íéêü
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21.05.250

21.05.251

21.05.254

21.05.255

21.05.256

21.05.257

21.05.260

21.05.265

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ORGANIZER, 536, PLANO, USA

Επαγγελµατικός εργαλειοφόρος µε διαστάσεις 50x27x ύψος 24cm και

βάρος 1,8 kg. Ενσωµατωµένο organizer τεσσάρων θέσεων στο καπάκι,

φαρδύς χώρος αποθήκευσης χαµηλά, αποσπώµενος δίσκος και

ρυθµιζόµενος ιµάντας ώµου.

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ORGANIZER, 538, PLANO, USA

Επαγγελµατικός εργαλειοφόρος µε διαστάσεις 58x34x ύψος 31cm και

βάρος 3 kg. Ενσωµατωµένο organizer στο καπάκι, φαρδύς χώρος

αποθήκευσης χαµηλά, 4-12 αποσπώµενες θέσεις και ρυθµιζόµενος ιµάντας

ώµου.

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ORGANIZER, 858, PLANO, USA

Επαγγελµατικός εργαλειοφόρος µε διαστάσεις 48x29x ύψος 35cm και

βάρος 4,6 kg. Φαρδύς χώρος αποθήκευσης ψηλά, 4 συρτάρια µε κλιπ

ασφάλειας στην πόρτα, 36-53 αποσπώµενες θέσεις.

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ORGANIZER, 1234, PLANO, USA

Επαγγελµατικός εργαλειοφόρος µε διαστάσεις 38x27x ύψος 40cm και

βάρος 4 kg. Φαρδύς χώρος αποθήκευσης ψηλά, ενσωµατωµένο organizer

στο καπάκι, 3 θήκες για µικρά εργαλεία.

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ORGANIZER, 867, PLANO, USA

Επαγγελµατικός εργαλειοφόρος µε διαστάσεις 51x31x ύψος 24cm και

βάρος 2,9 kg. Φαρδύς χώρος, εργανοµικό χερούλι, 4600 αποσπώµενες

θέσεις για µικρά αντικείµενα, δυνατότητα κλειδαριάς.

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ORGANIZER, 682, PLANO, USA

Επαγγελµατικός εργαλειοφόρος µε διαστάσεις 66x27x ύψος 29cm και

βάρος 3,2 kg. Φαρδύς χώρος αποθήκευσης ψηλά, 4 διαµερίσµατα,

δυνατότητα κλειδαριάς.

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ EXPLORER, PLANO, USA

Επαγγελµατικός εργαλειοφόρος µε διαστάσεις 86x60x ύψος 58cm και

βάρος 7 kg. Χωρητικότητα 185 λίτρων, σύστηµα διπλού ανοίγµατος µε

δυνατότητα µετακίνησης του καπακιού, δυνατότητα κλειδαριάς.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 767 CARGO, PLANO, USA

Επαγγελµατικός εργαλειοφόρος µε διαστάσεις 51x24x ύψος 29cm και

βάρος 1,8 kg. Έξτρα βαθύς χώρος αποθήκευσης, ενσωµατωµένο organizer

δύο θέσεων στο καπάκι, δυνατότητα κλειδαριάς.

ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ
ÅñãáëåéïèÞêåò
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... ÈÞêåò åñãáëåßùí ãéá ôïí ôå÷íéêü

... ôáîéíüìçóçò (organizer)

51.15.379 ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ + 2 ΘΗΚΕΣ DeWALT
Επαναστατικός τρόπος µεταφοράς των πιό σπουδαίων &
αναγκαίων εργαλείων σε σηµεία όπου και τα δυό χέρια πρέπει
να είναι ελεύθερα είτε γιά λόγους εργασίας είτε ασφάλειας.
Ενσωµατωµένη ζώνη βαρέως τύπου δένει γύρω απο τη µέση
σας σταθερά και σίγουρα.

∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
DT8301 worksite
DeWALT

Kùä.: 51.15.380

∆ΕΡΜΑΤINH ΘΗΚΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ DT8305
DeWALT

Kùä.: 51.15.385

21.05.200

21.05.201

21.05.202

21.05.203

21.05.204

ORGANIZER, 3600PRO, PLANO, USA
∆ιαστάσεις: 27,5x19x ύψος 4,5cm και βάρος 0,35 kg. Θήκη για µικροαντικείµενα
µε χερούλι από διάφανο πολυπροπυλένιο, ενισχυµένοι έγχρωµοι µεντεσέδες
ασφάλισης και ρυθµιζόµενοι από εσάς διαµερίσµατα (από 4 έως 19).
ORGANIZER, 4600, PLANO, USA
∆ιαστάσεις: 27,5x20x ύψος 7cm και βάρος 0,510 kg. Θήκη για µικροαντικείµενα
από πολυπροπυλένιο, ρυθµιζόµενα διαµερίσµατα (από 8 έως 30), δυο ανεξάρτητα
ανοίγµατα.
ORGANIZER, 4700, PLANO, USA
∆ιαστάσεις: 35,5x24x ύψος 7cm και βάρος 0,710 kg. Θήκη για µικροαντικείµενα
από πολυπροπυλένιο, ρυθµιζόµενα διαµερίσµατα (από 13 έως 45), δυο
ανεξάρτητα ανοίγµατα.
ORGANIZER, 555, PLANO, USA
∆ιαστάσεις: 32x21x ύψος 9cm και βάρος 0,7 kg, διπλής προσόψεως, µε 17
ξεχωριστά χωρίσµατα.
ORGANIZER, 560, PLANO, USA
∆ιαστάσεις: 43x31x ύψος 12cm και βάρος 2 kg. Organizer και από τις δυο
πλευρές, ρυθµιζόµενα διαµερίσµατα (από 11 έως 60).

3600PRO

4700

555

560

4600

ËÜóôé÷á ìåôáããßóåùòÅñãáëåßá ãåíéêÞò ÷ñÞóçò

51.03.015

51.03.020
51.03.021
51.03.022
51.03.023
51.03.024
51.03.025
51.03.026
51.03.027
51.03.028

51.19.015
51.19.016
51.19.000
51.19.001

51.19.100
51.19.102
51.19.103
51.19.104

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ απο 6mm έως 22mm σε σέτ των 8 «PROF»

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 10#11 ΧΙΛ. UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 12#13 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 14#15 ΧΙΛ. UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 16#17 ΧΙΛ. UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 18#19 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 20#22 ΧΙΛ. UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 21#23 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 24#26 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 25#28 UNIOR

ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ 1/4" σε σετ των 17τεµ  «PROF»
ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ 1/2" σε σετ των 26τεµ  «PROF»
ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ 1/4" σε σετ των 16τεµ  «UNIOR» Γερµανίας
ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ 1/2" σε σετ των 23τεµ  «UNIOR» Γερµανίας

ΚΑΡΥ∆ΑΚΙ 1/2 10 ΧΙΛ. σκέτο UNIOR 
ΚΑΡΥ∆ΑΚΙ 1/2 12 ΧΙΛ. σκέτο UNIOR 
ΚΑΡΥ∆ΑΚΙ 1/2 13 ΧΙΛ. σκέτο  UNIOR 
ΚΑΡΥ∆ΑΚΙ 1/2 14 ΧΙΛ. σκέτο UNIOR
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ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ
ËÜóôé÷á ìåôáããßóåùòÃåíéêÞò ÷ñÞóçò

51.01.200
51.01.195

51.01.370
51.01.375

51.01.058
51.01.066
51.01.055
51.01.059
51.01.057

51.01.063
51.01.065
51.01.067

51.01.501
51.01.502
51.01.500
51.01.503

51.01.450
51.01.451
51.01.452
51.01.453
51.01.454
51.01.455
51.01.456

ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ σετ των 6, EUROLINE 2Κ, ROTHENBERGER 
ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ σετ των 6, VDE CV, «PROF»

ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ ΚΑΡΥ∆ΑΚΙ «6 διαστάσεις σε 1» UW1 , SUPCO
ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι σταυρο/ευθείο/εξάγωνο «6 σε 1», S6N1, SUPCO 

ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι ΙΣΙΟ 0,8x4,0x100 LSI PRO UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι ΙΣΙΟ 5,5x100 UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι ΙΣΙΟ1,2x6,5x100, 605CR.16, UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι ΙΣΙΟ 1,0x5,5x125, LSI PRO UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι ΙΣΙΟ 1,2x6,5x150, 605CR.18 UNIOR

ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι ΡΗ 2x25, CR UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι ΡΗ 2x100 UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι ΡΗ 2x150, 615CRPH.5 UNIOR

ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ  ΝΑΝΟΣ ΡΖ14, 5x25 ΣΤΑΥΡΟΣ UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ  ΝΑΝΟΣ 2x6,0x25 ΣΤΑΥΡΟΣ  UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ  ΝΑΝΟΣ 1x5,5x25 ΙΣΙΟΣ UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ  ΝΑΝΟΣ 1,2x6,2x25 ΙΣΙΟΣ  UNIOR

ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ  ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ   Νο7 UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ  ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ   Νο8 UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ  ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ   Νο9 UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ  ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ Νο10 UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ  ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ Νο11 UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ  ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ Νο12 UNIOR
ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ  ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ Νο13 UNIOR

51.02.050
51.02.051

51.02.101
51.02.017

51.02.024
51.02.025
51.02.026
51.02.027
51.02.028
51.02.029
51.02.030
51.02.031

ΚΛΕΙ∆Ι Roto-WRHENCH 10S ίντσα IMPERIAL
ΚΛΕΙ∆Ι Roto-WRHENCH 10SM µετρικό IMPERIAL

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΣΕΤ REF 706 ACESA(6-7/20-22)
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ απο 8mm έως 22mm σε σετ των 8 «PROF»

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ   Νο7 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ   Νο8 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ   Νο9 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ Νο10 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ Νο11 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ Νο12 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ Νο13 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ Νο14 UNIOR

Kùäéêüò ÐåñéãñáöÞ

ΓΕΡΜΑΝΟΠOΛΥΓΩΝΑ Νο15 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ Νο16 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΩΛΥΓΩΝΑ Νο17 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ Νο18 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ Νο19 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ Νο20 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ Νο21 UNIOR
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ Νο22 UNIOR

51.02.032
51.02.033
51.02.034
51.02.035
51.02.036
51.02.037
51.02.038
51.02.039

Åããýçóç åö’ üñïõ æùÞò

51.09.010
51.09.055

51.09.105
51.09.100

ΜΕΤΡΟ µε stopper 5m «PROF»
ΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤ/ΚΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ R-888 STAG
(περιλαµβάνει πληκτρολόγιο αφής 10 πλήκτρων.
Ακρίβεια 100%. Μέγιστη ικανότητα µέτρησης 13,70 µ.)

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ ΙΝΟΧ 150
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ  CPS Χ-ERGON
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ÅÅÑÑ ÃÃÁÁ ËË ÅÅÉÉÁÁ
ËÜóôé÷á ìåôáããßóåùòÃåíéêÞò ÷ñÞóçò

51.04.013
51.04.020
51.04.012

51.04.111
51.04.200

51.05.018
51.05.019

51.05.200
51.05.205
51.05.208

ΠΕΝΣΑ ΝΙΚΕΛΕ ΒΑΘΕΙΑ ΜΟΝ.160 ΧΙΛ. UNIOR
ΠΕΝΣΑ ΝΙΚ.ΒΑΘ.ΜΟΝ.ΒΙ 180 ΧΙΛ. UNIOR
ΠΕΝΣΑ ΝΙΚΕΛΕ ΒΑΘΕΙΑ ΜΟΝ.200 ΧΙΛ. UNIOR

ΠΛΑΤΥΤΣΙΜΠΙ∆Ο ΝΙΚΕΛΕ ΒΙ 160 ΧΙΛ. UNIOR
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙ∆Ο ΝΙΚΕΛΕ ΒΙ 200 ΧΙΛ. UNIOR

ΠΛΑΓ/ΦΤΗΣ ΝΙΚ.ΒΑΘ.ΜΟΝ.ΒΙ 160 ΧΙΛ. UNIOR
ΠΛΑΓ/ΦΤΗΣ ΝΙΚ.ΒΑΘ.ΜΟΝ.ΒΙ 180 ΧΙΛ. UNIOR

Γ∆ΑΡΤΗΣ ΠΕΝΣΑ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ ΙΕ110    IMPERIAL
Γ∆ΑΡΤΗΣ ΠΕΝΣΑ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ ΙΕ135    IMPERIAL
Γ∆ΑΡΤΗΣ ΠΕΝΣΑ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ ΙΕ140    IMPERIAL

ΓΑΛΛΙΚΟ  450ΧΙΛ.(250.5)  UNIOR
ΓΑΛΛΙΚΟ  200ΧΙΛ.(250.1) UNIOR
ΓΑΛΛΙΚΟ  250ΧΙΛ.(250.2) UNIOR
ΓΑΛΛΙΚΟ  300ΧΙΛ.(250.3) UNIOR
ΓΑΛΛΙΚΟ  380ΧΙΛ.(250.4) UNIOR
ΚΛΕΙ∆ΙΑ WRE ΚΙΤ,KWIK-ΤΙΤΕ 299F IMPERIAL
ΚΛΕΙ∆ΙΑ WRE ΚΙΤ,KWIK-ΤΙΤΕ 399F IMPERIAL

Kùäéêüò ÐåñéãñáöÞ

Åããýçóç åö’ üñïõ æùÞò

51.14.004
51.14.005
51.14.006
51.14.007
51.14.008
51.14.009
51.14.010
51.14.011
51.14.012
51.14.013
51.14.014
51.14.035

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ 1,1.5/30,2/40 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο 2.5,3/50 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Νο 3 SAM HSS
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο 3,5  «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο    4 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο 4,5 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο    5 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο 5,5 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο    6 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο 6,5 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο    7 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο 7,5  «ΤΖΕ»

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο    8 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο 8,5 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο    9 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο 9,5 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ Νο  10  «ΤΖΕ»

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο   6 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο   7 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο   8 «ΤΖΕ»
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 10 «ΤΖΕ»

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ 19 ΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΕΣ

51.11.023
51.11.029
51.11.030
51.11.031
51.11.032
51.11.100
51.11.101

51.14.015
51.14.036
51.14.037
51.14.038
51.14.016

51.14.040
51.14.041
51.14.042
51.14.043

51.14.990

51.24.005

51.24.002

51.24.004

51.25.002

51.13.108

51.22.015

ΑΛΛΕΝ ΣΕΤ ΜΑΚΡΥΑ 5/64-1/4  ΗΚ-7 SUPCO

ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΙΝΤΣΑΣ (9τεµ) UNIOR

ΑΛΛΕΝ ΣΕΤ ΜΑΚΡΥΑ 1,5-10/9 ΤΕΜ UNIOR

ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΟΧΟΥ-ΟΞ/ΝΟΥ WG-205 TAIWAN

ΚΟΠΙ∆Ι ΦΑΛΤΣΕΤΑ «PROF»

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΦΤΕΡΩΤΩΝ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ FBP100 SUPCO
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H αεροκουρτίνα αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο
µιας σωστής
κλιµατιστικής
εγκατάστασης.
Τοποθετούµενη πάνω
από τα υπάρχοντα στο
χώρο ανοίγµατα βοηθά
στην εξοικονόµηση
ενέργειας 75-80%.
Παρέχοντας ένα
οµοιογενές ρεύµα αέρος,
προστατεύει τον
κλιµατιζόµενο χώρο από
τις θερµικές απώλειες,
αποµονώνοντας τον από
τις εκάστοτε αντίξοες
εξωτερικές συνθήκες.
Εξασφαλίζοντας µια
σταθερή και αθόρυβη
λειτουργία, παρά τις
δύσκολες για το χώρο
επικρατούσες συνθήκες
(συνεχής χρήση των
διαφόρων ανοιγµάτων µε
συνεπαγόµενες απώλειες
του επικρατούντος
κλιµατισµού), καταφέρνει
να διατηρεί ένα καθαρό
και ευχάριστο
περιβάλλον χωρίς να
κάνει ιδιαίτερα αισθητή
την παρουσία της.
Ταυτόχρονα µε την
προσφορά της στον
κλιµατισµό η
αεροκουρτίνα καταφέρνει
να διατηρεί το χώρο
καθαρό από σκόνες,
έντοµα, οσµές, καυσαέρια
κ.λπ., εµποδίζοντας την
είσοδό τους στο
προστατευόµενο
περιβάλλον.

ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ
ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ
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Ασύρµατο ή ενσύρµατο χειριστήριο (προαιρετικό)
Εύκολη τοποθέτηση & ρύθµιση κατεύθυνσης του αέρα
Χαµηλό επίπεδο θορύβου
Πλήρης αυτοµατισµός & ασφάλεια λειτουργίας.
Από 0.70m - 1m επιλογή θέσης µοτέρ: αριστερά ή δεξιά
Aπό 1.20m - 2m το µοτέρ τοποθετείται στο κέντρο 
Όλες οι απλές αεροκουρτίνες είναι 220v
Όλες οι απλές αεροκουρτίνες είναι 380v
Χαµηλής παροχής: Ύψος πόρτας έως 2.30m, 
Mέσης παροχής: Ύψος πόρτας από 2.30m - 4m.
Bιοµηχανικής παροχής: Ύψος πόρτας από 4m - 6m.

ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ
ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ

Κωδικός

01.09.090
01.09.090
01.09.087
01.09.087
01.09.088
01.09.088
01.09.089
01.09.091
01.09.093
01.09.094
01.09.099

Αεροκουρτινα Απλη Αριστ. 0.70 µ.
Αεροκουρτινα Απλη ∆εξια 0.70 µ.
Αεροκουρτινα Απλη Αριστ. 0.80 µ.
Αεροκουρτινα Απλη ∆εξια 0.80 µ.
Αεροκουρτινα Απλη Αριστ. 1 µ.
Αεροκουρτινα Απλη ∆εξια 1 µ.
Αεροκουρτινα Απλη 1.20 µ.
Αεροκουρτινα Απλη 1.40 µ.
Αεροκουρτινα Απλη 1.60 µ.
Αεροκουρτινα Απλη 1.80 µ.
Αεροκουρτινα Απλη 2.00 µ.

Α-11
∆-11
Α-12
∆-12
Α-13
∆-13
Κ-14
Κ-15
Κ-16
Κ-17
Κ-18

Μοντέλο Περιγραφή
Στροφές
ανεµιστ. WATT Παροχή

m3/h dB(A)

01.09.111
01.09.110
01.09.083
01.09.084
01.09.085
01.09.079
01.09.086

Αεροκουρτινα Απλη Αριστ. 1 µ.
Αεροκουρτινα Απλη ∆εξια 1 µ.
Αεροκουρτινα Απλη 1.20 µ.
Αεροκουρτινα Απλη 1.40 µ.
Αεροκουρτινα Απλη 1.60 µ.
Αεροκουρτινα Απλη 1.80 µ.
Αεροκουρτινα Απλη 2.00 µ.

Α-33
∆-33
Κ-34
Κ-35
Κ-36
Κ-37
Κ-38

01.09.120
01.09.121
01.09.124
01.09.125

Αεροκουρτινα Απλη Αριστ. 1.15 µ.
Αεροκουρτινα Απλη ∆εξια 1.15 µ.
Αεροκουρτινα Απλη Αριστ. 1.35 µ.
Αεροκουρτινα Απλη ∆εξια 1.35 µ.

Α-22
∆-22
Α-23
∆-23

AÐËÅÓ 

62
62
75
75
92
92
120
140
160
180
200

92
92
120
140
160
180
200

102
102
124
124

1380
1380
1360
1360
1330
1330
1400
1365
1300
1410
1310

1400
1400
1380
1380

450
450
450
450

3300
3300
4000
4000

66
66
66
66

480
480
400
400
400
580
580

1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380

2780
2780
3030
3630
4230
4830
5400

63
63
66
66
66
66
68

120
120
120
120
120
120
180
180
180
250
250

850
850
960
960
1200
1200
1360
1640
1900
2160
2330

54
54
54
54
54
54
60
60
60
61
61

÷áìçëçò ðáñï÷çò

ìÝóçò ðáñï÷çò

âéïìç÷áíéêïý ôýðïõ

÷åéñéóôÞñéá áåñïêïõñôßíùí

Μήκος στοµίου
εξόδου 
σε cm

01.09.151
01.09.150

Ενσύρµατο χειριστήριο απλών αεροκουρτίνων
Ασύρµατο χειριστήριο απλών αεροκουρτίνων

ΤΡΟΠΟΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
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ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ
ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ

01.09.142
01.09.143
01.09.144
01.09.145
01.09.146

Αεροκουρτινα Θερµ ∆εξια 1.15 µ.  80-60
Αεροκουρτινα Θερµ Αριστ. 1.15 µ.  80-60
Αεροκουρτινα Θερµ ∆εξια 1.35 µ.  80-60
Αεροκουρτινα Θερµ Αριστ. 1.35 µ.  80-60
Αεροκουρτινα Θερµ Κεντρ. 2.00 µ.  80-60

∆WΗ-22
ΑWΗ-22
∆WΗ-23
ΑWΗ-23
ΚWΗ-28

01.09.095
01.09.095
01.09.096
01.09.098
01.09.102
01.09.101
01.09.100

Αεροκουρτινα Θερµ Αριστ. 1 µ. 6Κw
Αεροκουρτινα Θερµ ∆εξια 1 µ. 6Κw
Αεροκουρτινα Θερµ 1.20 µ. 9Κw
Αεροκουρτινα Θερµ 1.40 µ. 9Κw
Αεροκουρτινα Θερµ 1.60 µ. 12Κw
Αεροκουρτινα Θερµ 1.80 µ. 12Κw
Αεροκουρτινα Θερµ 2.00 µ. 15Κw

ΑΕΗ-13
∆ΕΗ-13
ΚΕΗ-14
ΚΕΗ-15
ΚΕΗ-16
ΚΕΗ-17
ΚΕΗ-18

ÈÅÑÌÁÉÍÏÌÅÍÅÓ 

92
92

120
140
160
180
200

1290
1290
1400
1365
1350
1410
1350

3x2
3x2
6x1,5
6x1,5
6x2
6x2
6x2,5

1100
1100
1152
1300
1510
1890
2200

54
54
55
56
56
59
59

÷áìçëÞò ðáñï÷Þò

ìÝóçò ðáñï÷Þò

âéïìç÷áíéêïý ôýðïõ

01.09.106
01.09.106
01.09.055
01.09.056
01.09.057
01.09.059
01.09.058

Αεροκουρτινα Θερµ Αριστ. 1 µ. 6Κw
Αεροκουρτινα Θερµ ∆εξια 1 µ. 6Κw
Αεροκουρτινα Θερµ 1.20 µ. 12Κw
Αεροκουρτινα Θερµ 1.40 µ. 12Κw
Αεροκουρτινα Θερµ 1.60 µ. 12Κw
Αεροκουρτινα Θερµ 1.80 µ. 15Κw
Αεροκουρτινα Θερµ 2.00 µ. 15Κw

ΑΕΗ-33
∆ΕΗ-33
ΚΕΗ-34
ΚΕΗ-35
ΚΕΗ-36
ΚΕΗ-37
ΚΕΗ-38

92
92

120
140
160
180
200

1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380

6x2
6x2
6x2
6x2
6x2
6x2,5
6x2,5

2600
2600
2800
3300
3900
4500
5000

60
60
64
64
64
64
66

01.09.126
01.09.127
01.09.128
01.09.129

Αεροκουρτινα Θερµ Αριστ 1.15 µ. 15Κw
Αεροκουρτινα Θερµ ∆εξια 1.15 µ. 15Κw
Aεροκουρτινα Θερµ Αριστ 1.35 µ. 15Κw
Αεροκουρτινα Θερµ ∆εξια 1.35 µ. 15Κw

ΑΕΗ-22
∆ΕΗ-22
ΑΕΗ-23
∆ΕΗ-23

102
102
124
124

140
1400
1375
1375

6x2,5
6x2,5
6x2,5
6x2,5

2870
2870
3450
3450

65
65
65
65

Κωδικός Μοντέλο Περιγραφή
Στροφές
ανεµιστ.

Αντι-
στάσεις

(KW)

Παροχή
m3/h dB(A)

Μήκος στοµίου
εξόδου 
σε cm

ΤΡΟΠΟΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

íåñïý
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ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ
ÁÅÑÏÊÏÕÑÔÉÍÅÓ

01.09.050
01.09.051
01.09.045
01.09.045

Mini-700
Mini-800
∆ΕΗ-13S
ΑΕΗ-13S

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ

70
80
92
92

140
1400

-
-

2/4
1,8/3,6

3x2
3x2

300
725

1645
1645

58
58

Κωδικός Μοντέλο Περιγραφή
Στροφές
ανεµιστ.

Αντι-
στάσεις

(KW)

Παροχή
m3/h dB(A)

Μήκος στοµίου
εξόδου 
σε cm

Ο τύπος mini700 & mini800 είναι θερµαινόµενες
αεροκουρτίνες 220V-50Hz, 2 ταχυτήτων

Ο τύπος mini700 τοποθετείται έως ύψος 1,80m.
Ο τύπος mini 800 τοποθετείται έως ύψος 2,50m

Στον τύπο mini700 το µοτέρ είναι στη µέση. Στον
τύπο mini800 τα µοτέρ είναι δεξιά

Οι τύποι mini δεν συνεργάζονται µε χειριστήριο

NEOI  TYΠΟΙ

01.09.060

01.09.066

01.09.061

01.09.067

Κ-43Ρ

ΚΕΗ-43Ρ

Κ-44Ρ

ΚΕΗ-44Ρ

220/240V
1N, 50Hz

380V3N
50Hz

220/240V
1N, 50Hz

380V3N
50Hz

_

9,1
A/ανά φάση

_

9,1
A/ανά φάση

_

2/4/6 ΚW

_

2/4/6 ΚW

2000 m3/h

1800 m3/h

2800 m3/h

2400 m3/h

10 m/sec

8,5 m/sec

10 m/sec

8,5 m/sec

10 kgr

10 kgr

12 kgr

12 kgr

1066mm

1066mm

1200mm

1200mm

230mm

230mm

230mm

230mm

190mm

190mm

190mm

190mm

70mm

70mm

70mm

70mm

Κωδικός Μοντέλο Ηλεκτρική
παροχή

Ηλεκτρικό
φορτίο

Θερµαντική
ισχύς

Mέγιστη
παροχή

αέρα

Mέγιστη
ταχύτητα

αέρα
Βάρος A:

µήκος
B:

ύψος
Γ:

πλάτος

∆: πλάτος
εξόδου
αέρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η αεροκουρτίνα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο µιας σωστής κλιµατιστικής εγκατάτασης.
Τοποθετούµενη πάνω από τα υπάρχοντα στο χώρο ανοίγµατα βοηθά στην εξοικονόµηση ενέργειας
75-80%. Παρέχοντας ένα οµοιογενές ρεύµα αέρος προστατεύει τον κλιµατιζόµενο χώρο από τις
θερµικές απώλειες, αποµονώνοντας τον από τις εκάστοτε επικρατούσες αντίξοες εξωτερικές
συνθήκες. Εξασφαλίζοντας µια σταθερή και αθόρυβη λειτουργία, παρά τις δύσκολες για τον χώρο
επικρατούσες συνθήκες (συνεχής χρήση των διαφόρων ανοιγµάτων µε συνεπαγόµενες απώλειες
του επικρατούντος κλιµατισµού), καταφέρνει να διατηρεί ένα καθαρό και ευχάριστο περιβάλλον
χωρίς να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της. Ταυτόχρονα µε την προσφορά της στον
κλιµατισµό η αεροκουρτίνα καταφέρνει να διατηρεί τον χώρο καθαρό από σκόνες, έντοµα, οσµές,
καυσαέρια κ.λπ., εµποδίζοντας την είσοδό τους στο προστατευόµενο περιβάλλον.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 0-1350 RPM  
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ

Αεροκουρτινα Θερµ 0.70 µ. 4Κw
Αεροκουρτινα Θερµ 0.80 µ. 4.5Κw
Αεροκουρτινα Θερµ ∆εξια 1.00 µ. 6Κw
Αεροκουρτινα Θερµ Αριστ 1.00 µ. 6Κw

mini 800

mini 700
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ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ
ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ ×ÙÑÙÍ

Τα προηγµένης τεχνολογίας συστήµατα HYDROFUN µετατρέπουν το νερό µέσω δικτύου
ειδικά σχεδιασµένων ακροφυσίων σε δισεκατοµµύρια µικροσωµατίδια νερού µεγέθους
αεροζόλ (10 µικρά). Τα µικροσωµατίδια νερού περνούν αµέσως στην αέρια φάση
(εξάτµιση), αφαιρώντας ενέργεια (θερµότητα) από το περιβάλλον, µε συνέπεια την ψύξη
του χώρου.

Ψύχει την εξωτερική θερµοκρασία έως 150 C.
Λύνει το πρόβληµα της ζέστης στους εξωτερικούς

χώρους.
Φρεσκάρει και καθαρίζει την ατµόσφαιρα από

καπνό και µικροοργανισµούς
Προσιτό κόστος

∆υνατότητα αυτόµατου προγραµµατισµού
Γρήγορη εγκατάσταση
Εύκολη συντήρηση
Απλή χρήση
Υψηλή αισθητική

Τα συστήµατα HYDROFUN είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και είναι ιδανικά να ψύξουν µε
ασφαλή τρόπο µεγάλες εξωτερικές περιοχές γρήγορα και αποτελεσµατικά, εκεί όπου η χρήση του
air condition είναι αδύνατη ή ασύµφορη.

Ξενοδοχεία
Εστιατόρια -Cafe
Βεράντες, πέργκολες, αίθρια, τέντες
Χώροι εκδηλώσεων (µε χρήση κινητών
ανεµιστήρων δαπέδου)

Αθλητικοί χώροι (εγκαταστάσεις  
Ολυµπιακών Αγώνων - Ατλάντα 1996
Beach Volley - Σχοινιάς)

Ειδικά εφέ
Σταύλοι διατήρηση φυσικής κατάστασης 
αλόγων)

Κτηνοτροφία (ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης 
ζώων)
Θερµοκήπια (αύξηση παραγωγής έως 40%)

Χαρακτηριστικά:

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
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ÊÊ ËË ÉÉÌÌ ÁÁ ÔÔÉÉÓÓÔÔÉÉÊÊ ÁÁ

ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ ÔÏÉ×ÏÕ

Απόδοσης   9.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 12.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 15.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 18.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 24.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C

ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ ÄÁÐÅÄÏÕ
- ÏÑÏÖÇÓ

Απόδοσης   9.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 12.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 18.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 24.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 30.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 36.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 48.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 60.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C

ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ
ÊÁÍÁËÁÔÁ

ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ ÊÁÓÅÔÁ

ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ
ÍÔÏÕËÁÐÁ

Απόδοσης 48.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 60.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C

Απόδοσης 24.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 36.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 48.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C

Απόδοσης 18.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 24.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 30.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 36.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 48.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C
Απόδοσης 60.000 BTU µε ψυκτικό υγρό R407C

Κλιµατιστικά µηχανήµατα υψηλής ποιότητας και απόδοσης. Λειτουργούν µε
οικολογικά ψυκτικά υγρά (R407C) και καλύπτονται από µακροχρόνια εγγύηση
λειτουργίας. Αποτελεσµατικά και αθόρυβα υποστηρίζονται συνεχώς από την εταιρεία
µας µε stock ανταλλακτικών αλλά και άµεσες επεµβάσεις
συνεργείων όπου κριθεί απαραίτητο.
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ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ
ÖïñçôÜ êëéìáôéóôéêÜ & øýêôåò óçìåßùí

Ολοκληρωµένη συσκευή µε έξυπνο 
σύστηµα ελέγχου - δεν χρειάζεται
εγκατάσταση

Φίλτρο αλουµινίου
Εύκολη µετακίνηση
Ψύξη σηµείων
Λειτουργία ελέγχου υγρασίας
Αποδόσεις
Εσωτερική χρήση
Προφυλάξεις

Αίθουσες υπολογιστών, Μηχανουργεία, Φανοποιεία, Γυµναστήρια, Κουζίνες εστιατορίων, Εταιρείες τροφίµων,
Εργοστάσια ηλεκτρονικών

ΕΦ
ΑΡ

Μ
Ο

ΓΕ
Σ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ãéá åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç

Ναυπηγεία Εργοστάσια

Τα Φορητά κλιµατιστικά και ψύκτες σηµείων AIRREX διαφέρουν
από τα απλά φορητά κλιµατιστικά µε φυγοκεντρικούς
ανεµιστήρες και λειτουργούν εντελώς αυτόνοµα
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ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ
ÖïñçôÞ èåñìáíôéêÞ ìïíÜäá

ìå õðÝñõèñç áêôéíïâïëßá

LED Οθόνη
Θερµοκρασία, ώρα, διάγνωση λαθών

Αισθητήρας χειριστηρίου
Λυχνία λειτουργίας
∆ιακόπτης on/off
Mέθοδος λειτουργίας (θερµοκρασία, ώρα)

Λυχνία - οθόνη ένδειξης καυσίµων
Λυχνία ελέγχου ασφαλείας

Κλίση αισθητήρα

∆ΙΚΛΕΙ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

∆ιπλός αισθητήρας
υπερθέρµανσης

1. Ψηφιακό χειριστήριο
Επιλογή συνθηκών λειτουργίας
Επιλογή µεθόδου λειτουργίας
(ώρα-µέθοδος) ελέγχου
θερµοκρασίας
Τερµατισµός λειτουργίας (από
0,5h-24h/30’ min)

2. Ευχάριστη αίσθηση
θερµότητας
Ο ζεστός αέρας δεν διοχετεύεται
απευθείας στο πρόσωπο. Έτσι
δεν θα νιώσετε ποτέ δυσάρεστα.

3. Οικονοµική θέρµανση
∆εν υπάρχει λόγος να θερµαίνετε
ολόκληρο το µέρος, µπορείτε να
θερµαίνετε ένα συγκεκριµένο

σηµείο.
4. Εύκολη µετακίνηση

Χάρη στους 4 τροχούς που
διαθέτει η µετακίνηση του γίνεται
πολύ εύκολα.
∆ιαθέτει µπλοκάρισµα τροχών
ώστε να αποτρέπεται η
µετακίνησή του όταν η συσκευή
λειτουργεί.
Χρησιµοποιείται οπουδήποτε σε
εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

5. Λειτουργεί σε ιδιαίτερα
απαιτητικές συνθήκες (βαρύ
χειµώνα)

6. Χαµηλό επίπεδο θορύβου (58-
60dB)

Βιοµηχανίες

Πλυντήρια

αυτοκινήτων

Super market

Στάδια, γήπεδα

Εκκλησίες

Γραφεία

Εστιατόρια

Αίθουσες

συνεδριάσεων

Συνεργεία

ΕΦ
ΑΡ

Μ
Ο

ΓΕ
Σ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

10.82.050 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α µε
υπέρυθρες ΑΗ-600F AIRREX

321
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ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ

Ειδικές συσκευές που διατηρούν σταθερές, ιδανικές συνθήκες θερµοκρασίας- υγρασίας σε χώρους έως &
20m2 για κρασιά. Πανεύκολη τοποθέτηση, όµορφο design & απόδοση φανταστική για χώρους µε ειδικές
απαιτήσεις αλλά και πελάτες µε άποψη

Ìç÷áíÞìáôá MONOblock ãéá ÊÁÂÅÓ (êñáóéÜ)

10.82.005
10.82.007

10.82.003
10.82.004

WINEC50C
WINEC50In

WINEC18
WINEC18s

Ψ/Θ για έως & 50m3
Ψ/Θ για έως & 50m3 µε
εύκαµπτους αεραγωγούς
Ψύξη για έως &18m3
Ψ/Θ για έως & 18m3

0.552 x 0.530 x 0.510
0.552 x 0.530 x 0.510

0.548 x 0.380 x 0.440
0.548 x 0.380 x 0.440

Κωδικός
Εξωτ. ∆ιαστάσεις
( µ x βx υ ) mm ΙδιότητεςΜοντέλο

Θερµοκρασία

από +8 0C έως

+140C

Σχετική
υγρασία από
60% έως 80%

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 Ενδιάµεσα βιοµηχανικά

προϊόντα

 Λαχανικά, φρούτα, νωπά

προϊόντα

 Καλλυντικά, φάρµακα

 Γούνες

 Κρασιά (κατάλληλο για γήρανση

κρασιών)

κ.λπ.

Αποθηκεύστε τα εκλεκτής ποιότητας κρασιά σας

κάτω από τις ιδανικότερες συνθήκες

Οι λάτρεις των κρασιών γνωρίζουν ότι το
κρασί είναι ευαίσθητο και χρειάζεται
προσοχή για να έχει το µέγιστο
αποτέλεσµα. Τα κλιµατιστικά Wine Master
εξασφαλίζουν τις ευνοϊκότερες συνθήκες
φύλαξης. 
Είναι εφοδιασµένα µε ηλεκτρονικό
θερµοστάτη και ψηφιακή οθόνη για να
εξασφαλίζεται η απαιτούµενη σταθερή
θερµοκρασία (από 8-14 0C). Από την άλλη
µεριά, συµπυκνώνουν την υπερβολική
υγρασία και την αποβάλλουν, ώστε αυτή
να διατηρείται στα επιθυµητά επίπεδα
(60%-80%). 
Είναι κατάλληλα για χώρους µέχρι 50 m 3

Όλα τα κινητά µέρη εφαρµόζουν µε
λαστιχένια αντικραδασµικά, τα οποία
απορροφούν τους κραδασµούς.

 Eγγυάται άγρυπνη
φροντίδα για ολόκληρη τη
συλλογή των κρασιών σας

 Σας επιτρέπει να
παρακολουθείτε την
παλαίωση των κρασιών
που αγοράζετε

Όλες οι συσκευές διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE 
σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές
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ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ
ÁÖÕÃÑÁÍÔÇÑÅÓ

ÉÏÍÉÓÔÅÓ

∆υνατότητα αφύγρανσης

Ηλεκτρική παροχή

Ρεύµα λειτουργίας

Καταναλισκόµενη ισχύς

Συνθήκες λειτουργίας

Χωρητικότητα δοχείου

Καθαρό βάρος

∆ιαστάσεις (ύψοςΧπλάτοςΧ βάθος)

Ασφάλεια

Χώρος που καλύπτει

18L/d

220V-240-50Hz

1,6A

290W

4L

20kg

H620 W280 D320mm

T, 3.15A/250V

120m
2

10.79.060

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΜDB-18DEN3 SKYTEC

5-35''C
25%RH above

Για υγιεινό περιβάλλον χωρίς υγρασία στο σπίτι, στο γραφείο, στο εξοχικό
Καλύτερη απόδοση της θέρµανσης στο χώρο
Η υγρασία όταν είναι υψηλή για µεγάλο χρονικό διάστηµα δηµιουργεί σταγόνες νερού και ο αέρας µυρίζει δυσάρεστα. Ο
αέρας που αναπνέουµε όχι µόνο δεν είναι ευχάριστος αλλά είναι ανθυγιεινός. Ο αφυγραντήρας δίνει στον αέρα ακριβώς
το επίπεδο της υγρασίας που είναι απαραίτητο. Η διαφορά θα φανεί σε κάθε σας αναπνοή.

Μηχανήµατα καθαρισµού εσωτερικού αέρα
Ο άνθρωπος περνάει περίπου το 90% της ζωής του
σε εσωτερικούς χώρους! Η µόλυνση του αέρα των
εσωτερικών χώρων συνήθως υποτιµάται από τους
χρήστες των χώρων. Αν όµως αναλογιστούµε τις
πάµπολλες ενοχλήσεις (πονοκέφαλοι, ερεθισµένα
µάτια και λαιµός, έλλειψη συγκέντρωσης και µόνιµο
αίσθηµα κούρασης) είναι λίγα µόνο από τα
συµπληρώµατα του «συνδρόµου των άρρωστων
κτιρίων». Οι µετρήσεις που έχουν γίνει σε
εσωτερικούς χώρους όπως γραφεία, σχολεία,
νοσοκοµεία, καφετέριες, εστιατόρια κ.ά. έδειξαν ότι ο
εσωτερικός αέρα είναι πολύ περισσότερο
µολυσµένος από τον εξωτερικό! Στον εσωτερικό
αέρα εκατοµµύρια αόρατα βλαβερά σωµατίδια
αιωρούνται αναµειγµένα µε κόκκους σκόνης και
µικροοργανισµούς, βακτήρια, ιούς, χνούδια,
αεροζόλ, καπνό τσιγάρου κ.ά. όπου εγκλωβίζονται
στο χώρο, αναπαράγονται και εισπνέονται από τους
χρήστες.
Η σειρά VISION AIR είναι µια επαναστατική σειρά
νέων καθαριστών εσωτερικού αέρα, που διαθέτουν

ένα ευρηµατικό σύστηµα φιλτραρίσµατος, που
χωρίζεται σε τρεις φάσεις:
1) Το προφίλτρο αιχµαλωτίζει σωµατίδια
σκόνης, χνούδια, στάχτης κ.ά.
2) Το ηλεκτροστατικό φίλτρο - συλλέκτης
ElectroMax µαγνητίζει και παγιδεύει µικρότερα
σωµατίδια που διαπερνούν το προφίλτρο
µικρότερα του 0,01 micro (=0,0001 mm)  και ο
συλλέκτης τα κτακρατεί. Το νέας γενιάς
ηλεκτροστατικό φίλτρο της EUROMATE είναι
προϊόν εντατικών ερευνών και αποτελεί
καινοτοµία του Οίκου.
3) Το φίλτρο ενεργού άνθρακα τέλος, απορροφά
κάθε δυσοσµία από το χώρο.
Στη θέση του ηλεκτροστατικού φίλτρου
εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το
MediaMax filter, το οποίο ενδείκνυται για
χώρους που απαιτείται ύψιστη υγιεινή όπως
οδοντιατρεία, θάλαµοι εντατικής νοσηλείας
κ.λπ.
Όλοι οι τύποι διαθέτουν τηλεχειριστήριο
(remote control) 230V-50-60Hz. 

Ελαφρύς
Μικρός, φορητός και
ελαφρύς µε χερούλι
για εύκολη µετακίνηση

Φίλτρο
Εύκολα αποσπώµενο,
πλενόµενο φίλτρο

Ρόδες
Εξοπλισµένος µε 4
ρόδες για να
µεταφέρεται εύκολα

∆οχείο
αποχέτευσης
Με µετρητή στάθµης
και εύκολο άδειασµα

οροφής

ψευδοροφής

επιτοίχιο

δαπέδου

ElectroMax
filter

MediaMax
filter

VISION AIR µε ElectroMax filter (ηλεκτροστατικό φίλτρο) VISION AIR µε ΜediaMax filter (απόλυτο φίλτρο)
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Συσκευές ύγρανσης & αφύγρανσης χώρου, ιταλικής προέλευσης για όλους τους χώρους όπου η επέµβαση
στην διαµόρφωση της υγρασίας είναι απαραίτητη.

ÕãñáíôÞñåò öõãïêåíôñéêïß êáé áôìïý áðü 1,5 Ýùò 160 lt/þñá 
ãéá êáíÜëéá, åóùôåñéêïýò ÷þñïõò, èåñìïêÞðéá êáé øõêôéêïýò èáëÜìïõò

ÕÃÑÁÍÔÇÑÅÓ - ÁÖÕÃÑÁÍÔÇÑÅÓ

Αφύγρανση για έως και 160m3 & 13.3lt/ηµέρα

Αφύγρανση για έως και 300m3 & 21lt/ηµέρα

Αφύγρανση για έως και 400m3 & 26.8lt/ηµέρα

Αφύγρανση για έως και 600m3 & 50.5lt/ηµέρα

Αφύγρανση για έως και 80 m3 & 12.5lt/ηµέρα

NADER MIDI 2

NADER MIDI 3

NADER MIDI 4

NADER 99

DHUM

Κωδικός Moντέλο Απόδοση
10.79.041

10.79.042

10.79.043

10.79.050

10.79.018

Ύγρανση µε 1,5 έως 5lt/ώρα, φυγοκεντρικός

Ύγρανση µε 1,5 έως 5lt/ώρα, φυγοκεντρικός

Ύγρανση µε 3lt/ώρα, ατµού

Ύγρανση µε 13lt/ώρα, ατµού

220V-50Hz, ρυθµιζόµενος

ΝΕΒ-5000

ΝΕΒ-5000R

UV-3000

UV-13000

ΗUMI-3

Κωδικός Moντέλο Απόδοση
10.78.100

10.78.101

10.78.108

10.78.109

10.78.120

AöõãñáíôÞñåò áðü 13 Ýùò 53 lt ôçí çìÝñá ãéá ÷þñïõò áðü 160-600 m 3

 Κατάλληλο για δωµάτια, γραφεία
και χώρους µε ξηρή ατµόσφαιρα.

 Ρυθµιζόµενο σε πολλές
διαβαθµίσεις.

 Με εσωτερικό αποσπώµενο
τεπόζιτο νερού και ένδειξη
στάθµης νερού.

ΗUMI-3

UV-3000
UV-

NADER MIDI 2

NADER 99

ΝΕΒ-5000
ΝΕΒ-5000R

 Άριστη κατασκευή, υψηλή
αισθητική.

 Ροδάκια για εύκολη µετακίνηση.
 Αναρροφά και αφυδατώνει τον

αέρα διατηρώντας την υγρασία
στο εσωτερικό τεπόζιτο που
διαθέτει και τον επιστρέφει στο
περιβάλλον µε την ιδανική
υγρασία.

 Άµεση σύνδεση µε πρίζα.
 Με υγροστάτη για την επιλογή

της επιθυµητής υγρασίας (20-80%)
 Με δυο ταχύτητες λειτουργίας
 Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος

(1KW ανά 5 ώρες)
 288 Watt
 Χωρητικότητα τεπόζιτου 5,5lt

O όγκος του χώρου είναι σχετικός. Οι συσκευές είναι
κατάλληλες για εσωτερικούς και βιοµηχανικούς χώρους
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Φίλτρα για καθαρό, ανεπηρρέαστο από µικρόβια νερό, Αµερικής, πιστοποιηµένο & ασφαλές για µια ζωή.
Χωρίς ανάγκη ανταλλακτικού

ÖÉËÔÑÁ  "íåñïý"
H λύση για τη µόλυνση του νερού

USP-1500 παγκου κατω/βρυση για 200.000 lt νερού

CTP-100 παγκου πανω για 80.000 lt/νερού

CTP-2000 παγκου πανω για 80.000 lt/νερού

Κωδικός Moντέλο Απόδοση
32.05.001

32.05.003

32.05.005

Όλες οι συσκευές διαθέτουν πιστοποιητικό
καταλληλότητας CE σύµφωνα µε τις

ευρωπαϊκές προδιαγραφές

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ

ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
Mικρόβια: Coliform 2.000,0 cts/ml <1.0 cts/ml
ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ 2.000,0 cts/ml <1,0 cts/ml
ΘΕΙΟΥΧΟ Υ∆ΡΟΓΟΝΟ, ΣΑΝ Η2Ο 10,0 ppm <0,01 ppm
ΧΡΩΜΑ 100,0’’ 3,0’’
ΦΕΝΟΛΕΣ, ΣΑΝ ΦΕΝΟΛΗ 5,0’’ <0,01’’
ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΣΑΝ AS 5,0’’ <0,01’’
ΚΑ∆ΜΙΟ, ΣΑΝ CR 5,0’’ <0,01’’
XΡΩΜΙΟ, ΣΑΝ CR 5,0’’ <0,01’’
MOΛΥΒ∆ΟΣ, ΣΑΝ PB 1,0’’ <0,01’’
ΑΡΓΥΡΟΣ, ΣΑΝ AG 1,0’’ 0,02’’
Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΣ, ΣΑΝ HG 5,0’’ <0,01’’
ΛΟΙΜΩ∆Η: LINDANE 5,0’’ <0,01’’
MAΛΑΘΕΙΟΝ 5,0’’ <0,01’’
ΑΣΒΕΣΤΟΣ 100,0’’ <0,01’’
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ 1,0’’ <0,01’’
ΤΡΙΧΛΩΡΕΘΑΝΗ 1,0’’ <0,01’’
ΧΛΩΡΙΟ 75,0’’ <0,01’’

Από το χηµικό εργαστήριο ERWIN, στο Μαϊάµι της Φλόριντα.
Το TEST πραγµατοποιήθηκε σε 1/2 G.P.M.  και το δείγµα

πάρθηκε µετά από 100 γαλόνια.

CTP-100
Κωδ.: 32.05.001Κωδ.: 32.05.005Κωδ.: 32.05.003

USP-1500

Φίλτρα νερού για ψυγεία & παγοµηχανές βιδωτό 0050

Φίλτρα νερού για ψυγεία & παγοµηχανές κουµπωτό 0050Q

32.05.060

32.05.061

CTP-2000

για 10.000 lt χλώριο (καθαρίζει άλατα, οσµή,
γεύση, θολότητα, αιωρούµενα στερεά) 
συνδέσεις εισόδου-εξόδου 1/4 ’’

Κωδ.: 32.05.060
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Παγοµηχανή C600, 60Kg / 24h,παγ. µε τρύπα,master 
Παγοµηχανή M600, 60Kg / 24h,παγ.συµπαγές,master 

Bρίσκεται στα όρια πού από την απλή, κοινή χρήση περνάµε στόν επαγγελµατικό χώρο
µε µοναδικά δυναµικό τρόπο. Η παραγωγή της είναι 60kg / 24h από έναν συµπιεστή
537w. ∆υνατότητα αυξοµείωσης του µεγέθους του πάγου, ενώ η αποθήκη της γεµίζει µε
25-30kg πάγου & παράγει 36 (C600) & 40 (M600) παγάκια ανά κύκλο λειτουργίας.
220v,R404a,βάρος 52kg(C) / 55kg(M), είσοδ.νερού Ï/ 3/4, αποχ. Ï/ 24mm

ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ

Οι παγοµηχανές master frost διακρίνονται για τις υψηλές προδιαγραφές κατασκευής τους διαθέτοντας την σήµανση CE
µετά απο έγκριση των εργαστηρίων BUREAU VERITAS όπου και αντεπεξήλθαν επιτυχώς όλες τις απαραίτητες δοκιµασίες.

∆έν χρησιµοποιούν την µέθοδο "by-pass" για την αποκόλληση του πάγου µε αποτέλεσµα τον διπλασιασµό της ζωής
του συµπιεστού.
Η αποκόλληση του πάγου επιτυγχάνεται µε ζεστό νερό το οποίο θερµαίνεται απο την κατάθλιψη (υψηλή πλευρά) του
συµπιεστή. Με αυτόν τον τρόπο ο συµπιεστής ανταλλάσει θερµότητα µε το νερό, έτσι ώστε τα επίπεδα θερµοκρασίας
του να παραµένουν χαµηλά και οι παγοµηχανές να µπορούν να λειτουργούν ακόµη και στο πιό ζεστό περιβάλλον
εργασίας.
Η παραγωγή του πάγου επιτυγχάνεται µε την µέθοδο ψεκασµού, µέσω ειδικών πλαστικών ψεκαστήρων οι οποίοι δεν
επιτρέπουν την εύκολη δηµιουργία αλάτων.
Όλες οι παγοµηχανές είναι κατασκευασµένες απο ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel 18/10mm πάχος) και στο
σύνολο τους τα υλικά είναι ανακυκλώσιµα.

Κωδικός Περιγραφή
10.81.091 Παγοµηχανή C250, 25Kg / 24h, παγ. µε τρύπα, master

Kατασκευάζεται µε προδιαγραφές πού εξυπηρετούν µικρά bar, αναψυκτήρια, bistro,
βίλλες & κότερα. Αν και µικρή σε διαστάσεις διαθέτει αξιοπρεπείς αποδόσεις,
25kg/24h µε µικρή κατανάλωση ρεύµατος, από έναν συµπιεστή 295w. Ένα απο τα
προτερήµατά της είναι η δυνατότητα αυξοµείωσης του µεγέθους του πάγου, ενώ η
αποθήκη της γεµίζει µε 6-8 kg πάγου & παράγει 20 παγάκια ανά κύκλο λειτουργίας.
220v, R404a, βάρος 32kg, είσοδ.νερού Ï/ 3/4, αποχ. Ï/ 24mm

10.81.092
10.81.093

Παγοµηχανή C400, 40Kg / 24h, παγ. µε τρύπα, master 
Παγοµηχανή M400, 40Kg / 24h, παγ. συµπαγές, master

Kατασκευάζεται µε προδιαγραφές & φιλοσοφία όπως αξιοπιστία,οικονοµία και αντοχή
στον χρόνο. Η παραγωγή της είναι 40kg / 24h µε µικρή κατανάλωση ρεύµατος, από έναν
συµπιεστή 455w. ∆υνατότητα αυξοµείωσης του µεγέθους του πάγου, ενώ η αποθήκη της
γεµίζει µε 16-18kg πάγου & παράγει 36(C400) & 40 (M400) παγάκια ανά κύκλο
λειτουργίας.
220v, R404a, βάρος 44kg(C)/45kg(M), είσοδ. νερού Ï/ 3/4, αποχ. Ï/ 24mm

Ðáãïìç÷áíÝò... ðáãÜêé óõìðáãÝò êáé ìå ôñýðá

Από τα κυριότερα πλεονεκτήµατά τους είναι:

10.81.095
10.81.094

10.81.096
10.81.097

Παγοµηχανή C800, 80Kg / 24h,παγ. µε τρύπα,master 
Παγοµηχανή M800, 80Kg / 24h,παγ.συµπαγές,master

∆ίνει λύση στα προβλήµατα µέσης ζήτησης κατανάλωσης πάγου ικανοποιώντας και
τον πιό απαιτητικό επαγγελµατία. Η παραγωγή της είναι 80kg / 24h απο έναν
συµπιεστή 651w. ∆υνατότητα αυξοµείωσης του µεγέθους του πάγου, ενώ η
αποθήκη της γεµίζει µε 35-40kg πάγου & παράγει 60 (C800) & 65 (M800) παγάκια
ανά κύκλο λειτουργίας.
220v,R404a,βάρος 59kg(C) / 60kg(M), είσοδ.νερού Ï/ 3/4,αποχ. Ï/ 24mm
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ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ
Ðáãïìç÷áíÝò... ðáãÜêé óõìðáãÝò êáé ìå ôñýðá

Κωδικός Περιγραφή
10.81.098
10.81.100

10.81.102
10.81.104

Παγοµηχανή C1200, 120Kg / 24h, παγ.  τρύπα, master 
Παγοµηχανή M1200, 120Kg/24h, παγ.συµπαγή, master

Ίδανική για επαγγελµατικές εφαρµογές µε απαιτήσεις πάγου άνω των 100kg. Η
παραγωγή της είναι 120kg/24h απο έναν συµπιεστή 1050w.  ∆υνατότητα αυξοµείωσης
του µεγέθους του πάγου, ενώ η αποθήκη της γεµίζει µε 45-50kg πάγου & παράγει 72
(C1200) & 80 (M1200) παγάκια ανά κύκλο λειτουργίας.
220v,R404a, βάρος 83kg(C) / 85kg(M), είσοδ.νερού Ï/ 3/4,αποχ. Ï/ 24mm

Παγοµηχανή C1600, 160Kg / 24h, παγ.  τρύπα, master 
Παγοµηχανή M1600, 160Kg/24h, παγ.συµπαγή, master

Kαθαρά επαγγελµατική χρήση µε απροβληµάτιστη λειτουργία και στις πιό σκληρές
συνθήκες εργασίας. Η παραγωγή της είναι 160kg/24h απο έναν συµπιεστή 1355w.
∆υνατότητα αυξοµείωσης του µεγέθους του πάγου, ενώ η αποθήκη της γεµίζει µε 75-
80kg πάγου & παράγει 104 (C1600) & 115 (M1600) παγάκια ανά κύκλο λειτουργίας.
220v,R404a, βάρος 97kg(C) / 99kg(M), είσοδ.νερού Ï/ 3/4,αποχ. Ï/ 24mm

10.81.106 
10.81.108 

Παγοµηχανή C2800, 280Kg / 24h, παγ.  τρύπα, master 
Παγοµηχανή M2800, 280Kg/24h, παγ.συµπαγή, master

Kαθαρά επαγγελµατική χρήση µε απροβληµάτιστη λειτουργία και στις πιό σκληρές
συνθήκες εργασίας. Μεγάλο πλεονέκτηµα ότι η αποθήκη της αποτελεί ενιαίο κοµµάτι της
παγοµηχανής και όχι προαιρετικό εξάρτηµα. Η παραγωγή της είναι 280kg/24h απο έναν
συµπιεστή 2165w. Η αποθήκη της γεµίζει µε 130-140kg πάγου & παράγει 144 (C2800) &
160 (M2800) παγάκια ανά κύκλο λειτουργίας.
220v,R404a,βάρος 107kg(C) / 110kg(M), είσοδ.νερού Ï/ 3/4,αποχ. Ï/ 24mm

10.81.111 Παγοµηχανή F250, 250Kg/24h, πάγος Τρίµµα, master

Kαθαρά επαγγελµατική χρήση µε απροβληµάτιστη λειτουργία και στις πιό σκληρές συνθήκες εργασίας.
Μεγάλο πλεονέκτηµα ότι η αποθήκη της αποτελεί ενιαίο κοµµάτι της παγοµηχανής και όχι προαιρετικό
εξάρτηµα µε δυνατότητα αποθήκευσης 140kg. Η παραγωγή της είναι 250kg/24h µε διαστάσεις 94cm
ύψος, 82cm πλάτος, 70cm βάθος. ∆υνατότητα ρυθµίσεως µεγέθους τρίµµατος & συµπιεστής 1181 watt…
220v,R404a,βάρος 104kg, είσοδ.νερού Ï/ 3/4, αποχ. Ï/ 24mm

10.81.115 Παγοµηχανή F400, 400Kg/24h,παγος Τρίµµα, master

Kαθαρά επαγγελµατική χρήση µε απροβληµάτιστη λειτουργία και στις πιό σκληρές συνθήκες εργασίας. Η
παραγωγή της είναι 400kg/24h µε διαστάσεις 93cm ύψος,  61.5cm πλάτος, 66.5cm βάθος. ∆υνατότητα
ρυθµίσεως µεγέθους τρίµµατος & συµπιεστής 1595 watt.
220v,R404a,βάρος 92kg, είσοδ.νερού Ï/ 3/4, αποχ. Ï/ 24mm

10.81.120 Παγοµηχανή F600, 600Kg/24h,παγος Τρίµµα, master

10.81.140

Kαθαρά επαγγελµατική χρήση µε απροβληµάτιστη λειτουργία και στις πιό σκληρές συνθήκες
εργασίας. Η παραγωγή της είναι 600kg/24h µε διαστάσεις 93cm ύψος,  61.5cm πλάτος,
66.5cm βάθος. ∆υνατότητα ρυθµίσεως µεγέθους τρίµµατος & συµπιεστής 2246 watt.
220v,R404a,βάρος 102kg, είσοδ.νερού Ï/ 3/4, αποχ. Ï/ 24mm

Ιδανική για οικιακή χρήση και για επαγγελµατικούς χώρους. * Παράγει τριών µεγεθών παγάκια (µικρά,
µεσαία, µεγάλα). * Εύκολη χρήση και καθαρισµός. * Συνδέεται απευθείας στο ρεύµα. * Αυτονοµία νερού
(περίπου 3,8 lt). * Παράγει 16 kg παγάκια σε 24 ώρες (περίπου 1 kg σε 80’). * Έχει προειδοποιητικούς
ήχους όταν τελειώνει τον κύκλο λειτουργίας και τα παγάκια είναι έτοιµα.
∆ιαστάσεις: Μ 42,2 cm x Π 35,2 cm x Y 35 cm.

Επιτραπέζια παγοµηχανή Icecube maker TS-061
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ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ
Øýêôåò íåñïý äéáäñüìïõ êáé ðÜãêïõ

... äéáäñüìïõ ìå ìåãÜëç ãïýñíá

... ðÜãêïõ mini

... öéÜëçò êñýïõ & êáõôïý íåñïý

Ψύκτες νερού διαδρόµου & πάγκου αλλά και φιάλης, µε δυνατότητα λειτουργίας µε ή χωρίς εγκατάσταση
αποχέτευσης. Πολύ καλή τιµή και ποιότητα εξασφαλισµένη.

Ανοξείδωτο δοχείο νερού 8 lt Συµπυκνωτής βεβιασµένης κυκλοφορίας 
(στον K-103 ,12 lt ) Ψυκτικό υγρό R134a
Ρεύµα λειτουργίας από 220 - 240v  στα 50Ηz Θερµοκρασία εξαγωγής νερού από +8 έως +12 C 

Ψύκτες νερού για κάτω από λάτζες, bar κ.α.
Αποσπώµενη πλαινή πλευρά για service

Aνοξείδωτο δοχείο κρύου & ζεστού νερού Υγιεινό σύστηµα αλλαγής φιαλών
Ζεστό νερό στους 90C & κρύο από 8 -12C ρυθµιζόµενο Οικολογικό υγρό R134a

Κωδικός

30.03.000

30.03.001

30.03.003

Απόδοση
σε lt

Ισχύς
συµπ/τή

Βάρος Εξωτ.∆ιαστάσεις
( µ x βx υ ) mm

Μοντέλο

Κ-17, 250π/h

Κ-33, 300π/h

Κ-50, 350π/h

28

33

50

1 / 5 hp

1 / 4 hp

3 / 8 hp

37 kg

38 kg

45 kg

370 x 370 x 1050

370 x 370 x 1050

370 x 370 x 1050
Σε ρεύµα λειτουργίας 110V στα 50-60Hz, επιβάρυνση +30ευρώ
Με ανοξείδωτο περίβληµα, επιβάρυνση 15%

30.03.025

30.03.027

30.03.029

Κ-101 , 250π/h

Κ-102 , 300π/h

Κ-103 , 400π/h

70

70

70

1 / 5 hp

1 / 4 hp

3 / 8 hp

370 x 370 x 1050

370 x 370 x 1050

370 x 370 x 1050
Με ανοξείδωτο περίβληµα, επιβάρυνση 15%

Φιάλη 20lt ανταλλακτική

48 kg

48 kg

48 kg

30.03.006

30.03.007

30.03.009

30.03.004

M-17, 250π/h

M-33, 300π/h

M-50, 350π/h

A-17, 250π/h

30

35

60

30

1/5 hp

1/4 hp

3/8 hp

1/4 hp

300 x 400 x 490

300 x 400 x 490

300 x 400 x 490

450 x 750 x 700
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες

* ΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΦΙΑΛΗ...

28 kg

30 kg

34 kg

35 kg

30.03.015

30.03.060

30.03.064

30.03.048

FRESH - 520

AVANT - 23H

AVANT - 12H

16

23

12

1 /10 hp

1 /12 hp

1 /20 hp

310 x 310 x 970

315 x 335 x 1003

315 x 335 x 550

19 kg

19 kg

15 kg

Όλες οι συσκευές διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE
σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές

A-17
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ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ

... “ìå óõñüìåíá êñýóôáëëá”

Εύρος θερµοκρασίας από -18 έως -25 C
Ψυκτικό υγρό R134a
∆ιπλά κρύσταλλα
Ρεύµα λειτουργίας από 220 - 240v  στα 50Ηz
Bεβιασµένη κυκλοφορία αέρα

Κωδικός

30.03.102

30.03.103

30.03.104

30.03.105

30.03.106

30.03.107

Χωρητικ/τα
σε lt

Κατ/λωση
Kwh/24h

Καλάθια Εξωτ.∆ιαστάσεις
( µ x βx υ ) mm

Μοντέλο

ECO 2010

ECO 2015

ECO 2022

ECO 2032

ECO 2042

ECO 2052

100

150

200

300

400

500

1

1.2

1.4

1.58

2.01

2.45

-----

-----

1

1

2

3

520 x 650 x 861

600 x 650 x 861

790 x 650 x 861

1060 x 650 x 861

1330 x 650 x 861

1600 x 650 x 861

30.03.115

30.03.116

30.03.117

30.03.118

GST 22

GST 32

GST 42

GST 52

200

300

400

500

1.56

2.28

2.40

2.95

2

-----

-----

-----

790 x 650 x 861

1060 x 650 x 861

1330 x 650 x 861

1600 x 650 x 861

30.03.125

30.03.126

30.03.127

SL 29

SL 36

SL 47

243

307

406

2.00

2.50

3.60

-----

-----

-----

1000x630x760/875

1200x630x760/875

1500x630x760/875

30.03.135 NVI 400 400 4,8 6 650 x 685 x 1885

Όλες οι συσκευές διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE
σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Κωδικός
Χωρητικ/τα

σε lt
Κατ/λωση
Kwh/24h

Ράφια Εξωτ.∆ιαστάσεις
( µ x βx υ ) mm

Μοντέλο

... “ìå åðéêëéíÞ êïõñìðáñéóôÜ óõñüìåíá êñýóôáëëá”

ÂÉÔÑÉÍÁ êáôÜøõîçò“ìå äéðëÜ êñýóôáëëá”

Καταψύκτες "µπαούλα" για οικιακή & επαγγελµατική χρήση…Πολύ καλή κατασκευή,ιταλική προέλευση &
όµορφο design.

Εύρος θερµοκρασίας από -18 έως -25 C Ρεύµα λειτουργίας από 220 - 240v  στα 50Ηz
Ψυκτικό υγρό R134a Eωτερική επένδυση αλουµινίου
Πάχος µόνωσης 65mm

Êáôáøýêôåò “ìðáïýëá”
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ÓÓÕÕÓÓÊÊ ÅÅ ÕÕÅÅ ÓÓ

Βιτρίνες µε γυάλινη µπροστινή πόρτα για όλες τις χρήσεις (τρόφιµα, ποτά, αναψυκτικά κ.α.)

Ρεύµα λειτουργίας από 220 - 240v  στα 50Ηz Ψυκτικό υγρό R134a
Bεβιασµένη κυκλοφορία αέρα ∆ιπλά κρύσταλλα

Βιτρίνες µε γυάλινη µπροστινή πόρτα για συντήρηση κρασιού υπό
ιδανικές συνθήκες θερµοκρασίας & θέσης. Ιδανικές για επαγγελµατική
αλλά και ερασιτεχνική χρήση. Αισθητική και ιδανικές διαστάσεις του
επιτρέπουν να τοποθετήται οπουδήποτε.

Ρεύµα λειτουργίας από 220 - 240v  στα 50Ηz Ψυκτικό υγρό R134a
Bεβιασµένη κυκλοφορία αέρα ∆ιπλά κρύσταλλα

ÂÉÔÑÉÍÅÓ óõíôçñÞóåùò “üñèéåò”

... óõíôçñÞóåùò “êñáóéïý”

30.03.301

30.03.302

30.03.300

30.03.303

30.03.304

30.03.305

CMV 50

CMV 100

CMV 105

MV 250

CMV 355

CMV 1000s

50

90

96

262

350

1030

1.75

2.2

2.3

3.1

3.0

8.0

2

2

3

4

5

10

435 x 415 x 700

480 x 490 x 805

650 x 360 x 945

900 x 500 x 900

590 x 580 x 2035

1110 x 670 x 2030

Κωδικός
Χωρητικ/τα

κουτάκια
Κατ/λωση
Kwh/24h

Ράφια
µε ρύθµιση

Εξωτ.∆ιαστάσεις
( µ x βx υ ) mm

Μοντέλο

30.03.325 VW 395 385 3,60 7 έως 12 590 x 650 x 2025

Κωδικός
Χωρητικ/τα

σε lt
Κατ/λωση
Kwh/24h

Eύρος
θερµ/σίας

Εξωτ.∆ιαστάσεις
( µ x βx υ ) mm

Μοντέλο

Όλες οι συσκευές διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE
σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές

MV 250

CMV 50 CMV 1000s CMV 100 CMV 105 CMV 355
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ÖÖ ÕÕÓÓÉÉÊÊ ÏÏ   ÁÁ ÅÅÑÑ ÉÉÏÏ

Ο εύκαµπτος Ανοξείδωτος Χαλυβδοσωλήνας (Corrugated Stainless Steel
Tubing -CSST) GASTITE αποτελεί την τελευταία εξέλιξη της
τεχνολογίας για την ασφαλέστερη, ευκολότερη, γρηγορότερη και
οικονοµικότερη σχεδίαση και κατασκευή των εσωτερικών δικτύων ∆ιανοµής
Φυσικού Αερίου και υγραερίου σε κατοικίες, εµπορικά και βιοµηχανικά
κτίρια, µε πίεση λειτουργίας µέχρι 350mbar. (Εργαστηριακή πίεση
θραύσης 220 bar). 

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα 304.
Εξαιρετικά εύκαµπτος, ελαφρύς, µονοκόµµατος, χωρίς ενδιάµεσες

ενώσεις και δεν απαιτούνται συγκολλήσεις ούτε σπειρώµατα.
∆ιαπερνά τα εµπόδια εύκολα και εγκαθίσταται µόνο από ένα άτοµο

όπως ένα ηλεκτρικό καλώδιο.
Ασφαλέστερος στο σεισµό λόγω της ευκαµψίας και της µη ύπαρξης

ενώσεων.
75% οικονοµικότερος σε εργατικά Εγκατάστασης.
Παρέχει δυνατότητα σύγχρονης σχεδίασης της εγκατάστασης -

παράλληλη διάταξη ∆ιανοµής από κεντρικό διανοµέα µε πρόσθετο
πλεονέκτηµα (τη µελλοντική επέκταση (προσθήκη νέων καταναλώσεων).

Σύνδεση µε ειδικά πιστοποιηµένα ρακόρ ταχείας Σύνδεσης, απόλυτης
στεγανότητας.

Είναι Προτυποποιηµένος κατά: (Germany DVGW61), UK BS 7838,
France F36-121, USA-ANSI/AGA LC-1).

Πιστοποιηµένος για δίκτυα καύσιµων αερίων από ΕΛΟΤ, Lloyd’s, TUV,
Bureau Veritas, DVGW, IAS/AGA και µε ISO 9001.

ÕëéêÜ åãêáôáóôÜóåùí öõóéêïý áåñßïõ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΩΛΗΝΑ GASTITE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ...

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΑ CSST GASTITE

Σε κτίριο 90 διαµερισµάτων όπου για το ∆ίκτυο Φυσικού Αερίου
χρησιµοποιήθηκε εύκαµπτος χαλυβδοσωλήνας CSST GASTITE

Σε 3 ηµέρες ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση σωληνώσεων (ολικού µήκους
3000 µ.)
Σε 2 ηµέρες ολοκληρώθηκαν τα τεστ πίεσης και τελικά η δουλειά
παραδόθηκε σε 6 ηµέρες!!
Η ίδια δουλειά θα τελείωνε, όπως υπολογίστηκε, σε 35 ηµέρες!!! αν
χρησιµοποιούσαν συµβατικούς σωλήνες

Εξασφαλίζει µικρότερο κόστος εγκατάστασης και υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας
έναντι των συµβατικών άκαµπτων σωλήνων και δηµιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις
για περισσότερους χρήστες!!! (∆ιαπίστωση προγράµµατος DIG VUILD της Ε.Ε. για τη
διανοµή Φυσικού Αερίου στα κτίρια).

Η AGA (American Gas Association), σε διαφηµιστική αφίσα χαρακτηρίζει τον
εύκαµπτο ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα CSST, ως πραγµατική επανάσταση στην
κατασκευή δικτύων ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου στα κτίρια!!!

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα 304. Εξαιρετικά
εύκαµπτος και ελαφρύς (1/2'' x 76 m έχει βάρος 18 kg). ∆εν
απαιτούνται ενώσεις, συγκολλήσεις ούτε σπειρώµατα. ∆ιαπερνά τα
εµπόδια εύκολα. Εγκαθίσταται µόνο από ένα άτοµο, όπως ένα
ηλεκτρικό καλώδιο. Ασφαλέστερος στο σεισµό λόγω της ευκαµψίας
του. 75% οικονοµικότερος σε εργατικά εγκατάστασης. Παρέχει
δυνατότητα σύγχρονης σχεδίασης της εγκατάστασης - παράλληλη
διάταξη διανοµής από κεντρικό διανοµέα µε πρόσθετο πλεονέκτηµα
την Εύκολη Μελλοντική Επέκταση (Προσθήκη Νέων Καταναλώσεων). 

Προτυποποιηµένος κατά: (Germany DVGW-VP 616, UK BS 7838,
France D36-121, USA -ANSI/AGA LC-1). Νόµιµα Πιστοποιηµένος
για εφαρµογές σε δίκτυα καυσίµων αερίων έως 350mbar από
ΕΛΟΤ/ΕΒΕΤΑΜ, DVGW, Lloyd’s, TuV, Bureau Veritas, IAS/AGA και µε
ISO 9001.

TUV (001/03) Πιστοποίηση Συµµόρφωσης 
µε τις απαιτήσεις του κανονισµού εσωτερικών εγκαταστάσεων

Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 963Β 15/7/03)

..
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ÖÖ ÕÕÓÓÉÉÊÊ ÏÏ   ÁÁ ÅÅÑÑ ÉÉÏÏ
ÕëéêÜ åãêáôáóôÜóåùí öõóéêïý áåñßïõ

600mm
1000mm
600mm

1000mm
600mm

1000mm

600mm
1000mm
600mm

1000mm
600mm

1000mm

7072.151 R   1/2΄΄
7072.201 R   3/4΄΄
7072.251 R   1΄΄

TYÐÏÓ: ÁÊ200 Äéáóôïëéêïß ìåôáëëéêïß óýíäåóìïé óõóêåõþí
õãñáåñßïõ áíïîåßäùôïé 316L áñóåíéêü× áñóåíéêü

ÌÞêïò min 90 mm-max
140 mm ãéá óõóêåõÝò

öõóéêïý áåñßïõ
7072.152 R   1/2΄΄
7072.202 R   3/4΄΄
7072.252 R   1΄΄

ÌÞêïò min 120 mm-max
200 mm ãéá óõóêåõÝò

öõóéêïý áåñßïõ
7072.153 R   1/2΄΄
7072.203 R   3/4΄΄
7072.253 R   1΄΄

ÌÞêïò min 220 mm-max
400 mm ãéá óõóêåõÝò

öõóéêïý áåñßïõ
7072.157 R   1/2΄΄
7072.207 R   3/4΄΄
7072.257 R   1΄΄

ÌÞêïò min 260 mm-max
500 mm ãéá óõóêåõÝò

öõóéêïý áåñßïõ

7072.159 R   1/2΄΄
7072.209 R   3/4΄΄
7072.259 R   1΄΄

ÌÞêïò min 330 mm-max
600 mm ãéá óõóêåõÝò

öõóéêïý áåñßïõ
7072.154 R   1/2΄΄
7072.204 R   3/4΄΄
7072.254 R   1΄΄

ÌÞêïò min 500 mm-max
1000 mm ãéá óõóêåõÝò

öõóéêïý áåñßïõ
7072.155 R   1/2΄΄
7072.205 R   3/4΄΄
7072.255 R   1΄΄

ÌÞêïò min 750 mm-max
1500 mm ãéá óõóêåõÝò

öõóéêïý áåñßïõ
7072.156 R   1/2΄΄
7072.206 R   3/4΄΄
7072.256 R   1΄΄

ÌÞêïò min 1000 mm-max
2000 mm ãéá óõóêåõÝò

öõóéêïý áåñßïõ

TYÐÏÓ: 3721 ÄéáóôïëéêÜ áíôéêñáäáóìéêÜ âéäùôÜ ÑÍ 16Bar,
UNI 2223

1 1/4΄

1 1/2΄

2΄΄

1/2΄΄

3/4΄΄

1΄΄

R

R

R

3751.40  DN 40
3751.50  DN 50
3751.65  DN 65
3751.80  DN 80
3751.100  DN 100

3721.016  R   1/2΄΄
3721.020  R   3/4΄΄
3721.025  R   1΄΄
3721.032  R   1 1/4΄΄

3721.040  R   1 1/2΄΄
3721.050  R   2΄΄
3721.065  R   2 1/2΄΄

TYÐÏÓ: G265 ÈåñìéêÞ âáëâßäá áóöáëåßáò ìå óöáéñéêÞ âÜíá
ðõñÜíôï÷ç, èçëõêç x èçëõêÞ, ÇÔÂ, 9250C -60 min,
äéáêïðÞ óôïõò 90 +_ 50C

G0265N34 R  1/2΄΄
G0265N35 R  3/4΄΄
G0265N36 R  1΄΄

TYÐÏÓ: G270 ÈåñìéêÞ âáëâßäá áóöáëåßáò ìå
óöáéñéêÞ âÜíá ðõñÜíôï÷ç, áñóåíéêÞ x
èçëõêÞ, ÇÔÂ, 9250C -60 min, äéáêïðÞ
óôïõò 90 +_ 50C
G0270N34 R1/2΄΄
G0270N35 R3/4΄΄
G0270N36 R1΄΄

TYÐÏÓ: G256 ÈåñìéêÞ âáëâßäá áóöáëåßáò ìå óöáéñéêÞ âÜíá
ðõñÜíôï÷ç, áñóåíéêÞ x èçëõêÞ, ÇÔÂ, 9250C -60 min,
äéáêïðÞ óôïõò 90 +_ 50C

G0256N34 R  1/2΄΄
G0256N35 R  3/4΄΄
G0256N36 R  1΄΄
G0256N37 R  1 1/4΄΄
G0256N38 R  1 1/2΄΄
G0256N39 R  2΄΄

TYÐÏÓ: S272 Ïñåé÷Üëêéíç óöáéñéêÞ âÜíá áåñßïõ áñóåíéêÞ x èçëõêÞ
ÑÍ25, ÅÍ 331

S0272N34 R  1/2΄΄
S0272N35 R  3/4΄΄
S0272N36 R  1΄΄
S0272N37 R  1 1/4΄΄
S0272N38 R  1 1/2΄΄
S0272N39 R  2΄΄

TYÐÏÓ: S257 Ïñåé÷Üëêéíç óöáéñéêÞ âÜíá áåñßïõ èçëõêÞ
x èçëõêÞ, âáñÝùò ôýðïõ, ÑÍ25, ÅÍ 331

S0257N35 R  3/4΄΄
S0257N36 R  1΄΄
S0257N37 R  1 1/4΄΄
S0257N38 R  1 1/2΄΄
S0257N39 R  2΄΄
S0257N38 R  2 1/2΄΄

TYÐÏÓ: S271 Ïñåé÷Üëêéíç óöáéñéêÞ âÜíá áåñßïõ ÈçëõêÞ x
èçëõêÞ ÑÍ25, ÅÍ 331

S0271N34 R1/2΄΄
S0271N35 R3/4΄΄
S0271N36 R1΄΄
S0271N37 R1 1/4΄΄
S0271N38 R1 1/2΄΄
S0271N39 R2΄΄
S0271N40 R2 1/2΄΄
S0257N41 R2 3΄΄
S0257N42 R2 4΄΄

TYÐÏÓ: G255 ÈåñìéêÞ âáëâßäá áóöáëåßáò ìå óöáéñéêÞ âÜíá
ðõñÜíôï÷ç, èçëõêç x èçëõêÞ, ÇÔÂ, 9250C -60 min,
äéáêïðÞ óôïõò 90 +_ 50C

G0255N34 R  1/2΄΄
G0255N35 R  3/4΄΄
G0255N36 R  1΄΄

TYÐÏÓ: 3751 ÄéáóôïëéêÜ áíôéêñáäáóìéêÜ öëáíôæùôÜ ÑÍ
16Bar, UNI 2223

R

R

R

Åðéìçêïýìåíá ÄéáóôïëéêÜ áíïîåßäùôá ìå êßôñéíç åðéêÜëõøçTYÐÏÓ: 7072
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TYÐÏÓ: 710053
R 1 / 4΄΄
R 3 / 8΄΄
R ½΄΄
R 3 / 4΄΄
R 1΄΄
R 1 1 / 4΄΄
R 1 ½΄΄
R 2΄΄

TYÐÏÓ: 700062 Óöáéñéêïß êñïõíïß ÷áëýâäéíïé, ìå âüëôåò åíüò
ôåìá÷ßïõ Fire Safe êáé áíôéóôáôéêïß, ïëéêÞò
äéáôïìÞò.

DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80

DN 100
DN 125
DN 150
DN 200

TYÐÏÓ: 751000 Óöáéñéêüò êñïõíüò öëáôæùôüò, ÷õôïóéäçñüò
ìåéùìÝíçò äéáôïìÞò ìå åðé÷ñùìéùìÝíç óöáßñá êáé
öëÜíôæåò êáôÜ DIN 3202 F 4, PN 16 ìå
ðéóôïðïéçôéêü DVGW

R 1 / 4΄΄
R 3 / 8΄΄
R ½΄΄
R 3 / 4΄΄
R 1΄
R 1 1 / 4΄΄
R 1 1/2΄΄
R 2΄
R 2 1/2΄΄
R 3΄
R 4΄

TYÐÏÓ: 59 80 Óöáéñéêïß êñïõíïß Valpres ïñåé÷Üëêéíïé
åíüò ôåìá÷ßïõ, approved DVGW ïëéêÞò äéáôïìÞò

DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80

DN 100

TYÐÏÓ: 720244 Óöáéñéêüò êñïõíüò wafer ÑÍ 40, Fire Safe
áíôéóôáôéêüò. R 1/4΄

R 3/8΄
R 1/2΄
R 3/4΄
R 1΄
R 1 1/4΄
R 1 1/2΄
R 2΄
R 2 1/2΄
R 3΄
R 4΄

TYÐÏÓ: 1500 Óöáéñéêïß êñïõíïß ïñåé÷Üëêéíïé íåñïý ïëéêÞò
äéáôïìÞò ôýðïò UNISFER

DA 32
DA 52
DA 63
DA 75
DA 85

DA 100
DA 115
DA 125

TYÐÏÓ: DA Ðíåõìáôéêïß êéíçôÞñåò Valbia, äéðëÞò åíÝñãåéáò

SR 52
SR 63
SR 75
SR 85

SR 100
SR 115
SR 125

TYÐÏÓ: SR Ðíåõìáôéêïß êéíçôÞñåò Valpres, ìïíÞò åíÝñãåéáò
ìå åëáôÞñéï åðáíáöïñÜò.

DA 32 RI
DA 52 RI
DA 52 RI
DA 52 RI
DA 63 RI
DA 75 RI
DA 85 RI
DA 85 RI

3012
3013
3001
3008
3002
3009
3003
3003

SR 52 RI
SR 63 RI
SR 63 RI
SR 63 RI
SR 85 RI

SR 100 RI
SR 125 RI
SR 125 RI

3780
3014
3007
3048
3009
3009
3010
3010

1/2΄
3/4΄

1΄
1 1/4΄
1 1/2΄

2΄
2 1/2΄

3΄

TYÐÏÓ: RI Êéô ãéá óýíäåóç âáíþí Wafer ìå ðíåõìáôéêïýò
êéíçôÞñåò SR Þ DA

DSR 6
DSR10

DSR 25

8 kg/h
12 kg/h
30 kg/h

TYÐÏÓ ÐÁÑÏ×Ç

ÑõèìéóôÞò 2 óôáäßùí, ÷áìçëÞò êáé ìÝóçò ðßåóçò
ìå âáëâßäá ìðëïêáñßóìáôïò ãéá ÕøçëÞ êáé ×áìçëÞ ðßåóç.

DKR 50
DKR 70

60 kg/h
84 kg/h

TYÐÏÓ ÐÁÑÏ×Ç

ÑõèìéóôÞò 2 óôáäßùí, ÷áìçëÞò êáé ìÝóçò ðßåóçò
ìå âáëâßäá ìðëïêáñßóìáôïò ãéá ÕøçëÞ êáé ×áìçëÞ ðßåóç

G 2,5 
G 4 
G 6 

G 10 

10 KG/H
15 KG/H
22 KG/H
35 KG/H

TYÐÏÓ ÐÁÑÏ×Ç

ÌåôñçôÝò áåñßïõ ìå âÜíá êáé êïíÝîéïí óýíäåóçò

R 1 / 4΄΄
R 3 / 8΄΄
R ½΄΄
R 3 / 4΄΄
R 1΄
R 1 1 / 4΄΄
R 1 ½΄΄
R 2΄

Óöáéñéêïß êñïõíïß ÷áëýâäéíïé, ìå âüëôåò ôñéþí
ôåìá÷ßùí Fire Safe êáé áíôéóôáôéêïß, ïëéêÞò
äéáôïìÞò.
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TYÐÏÓ: ××× TYÐÏÓ: G326

Ïñåé÷Üëêéíç óöáéñéêÞ âÜíá áåñßïõ
PN10, ìå åíóùìáôùìÝíï ìïíùôéêü

óýíäåóìï, 1000V,  ÅÍ 331

Ïñåé÷Üëêéíç óöáéñéêÞ âÜíá ãùíéáêÞ 900 áñóåíéêÞ x
èçëõêÞ ìå ôñåëü ñáêüñ, ÑÍ25, ÅÍ331

R3/4΄΄
R1΄΄
R1 1/4΄΄
R1 1/2΄΄
R2΄΄

Κορµός: ορειχάλκινος
Σφαίρα: ΟΤ58 crp
Έδρες: PTFE
Μόνωση: Polycarbonate

TYÐÏÓ: ×××

Ïñåé÷Üëêéíç óöáéñéêÞ âÜíá
áåñßïõ áóöáëåßáò ìå ñáêüñ

ÑÅ, ÑÍ25, ÅÍ 331
Φ20 x 1/2΄΄
Φ20 x 3/4΄΄
SΦ20 x 1΄΄
Φ20 x 1 1/4΄΄
Φ20 x 1 1/2΄΄
Φ20 x 2΄΄

G0326N34 1/2΄΄x 1/2΄΄
G0256N35 1/2΄΄x 3/4΄΄
G0256N36 3/4΄΄x 3/4΄΄

Ïñåé÷Üëêéíç óöáéñéêÞ âÜíá áåñßïõ èçëõêÞ
x èçëõêÞ ðõñÜíôï÷ç, ÇÔÂ, 6500C -30 min,
ÅÍ331, ÅÍ 17751111G204 R1/2΄΄

1111G204 R3/4΄΄
1111G204 R1΄΄
1111G204 R1 1/4΄΄
1111G204 R1 1/2΄΄
1111G204 R2΄΄

TYÐÏÓ: S288 Ïñåé÷Üëêéíç óöáéñéêÞ âÜíá ãùíéáêÞ 900

áñóåíéêÞ x èçëõêÞ, ÑÍ25, ÅÍ331

S0288N34 1/2΄΄x 1/2΄΄
S0288N35 1/2΄΄x 3/4΄΄
S0288N36 3/4΄΄x 3/4΄΄

TYÐÏÓ: ART1111

35601010 R1/2΄΄ Γωνιακό 90 0 Αρσενικό x Θηλυκό
35601030 R1/2΄΄ Ευθύγραµµο Αρσενικό x Θηλυκό

TYÐÏÓ

ÓöáéñéêÞ âÜíá áåñßïõ ìå ôñßá óõóôÞìáôá áóöáëåßáò ÅÍ331

Ενσωµατώνει: α) Χειρολαβή «push and turn»
β) Θερµική βαλβίδα ασφαλείας διακοπής στους 90 0 C
γ) Βαλβίδα ασφαλείας διακοπής υπερβολικής ροής

35701010 R1/2΄΄ Γωνιακό 90 0 Αρσενικό x Θηλυκό
35701030 R1/2΄΄ Ευθύγραµµο Αρσενικό x Θηλυκό

TYÐÏÓ 357.01

ÓöáéñéêÞ âÜíá áåñßïõ ìå äýï óõóôÞìáôá áóöáëåßáò ÅÍ331

Ενσωµατώνει: α) Χειρολαβή «push and turn»
β) Βαλβίδα ασφαλείας διακοπής υπερβολικής ροής

65788350/S  R1/2΄΄ Aρσενικό
TYÐÏÓ
ÃùíéáêÞ âáëâßäá SOCKET

CO02C R 1/2΄΄
CO03C R 3/4΄΄
CO04C R 1΄΄

TYÐÏÓ

Çëåêôñïâáëâßäåò áåñßïõ ïñåé÷Üëêéíåò ìå ÷åéñïêßíçôç
åðáíáöïñÜ Í.C. Max ðßåóç: 500mbar óå çñåìßá êëåéóôÞ 220V.

CM03C  R  3/4΄΄
CM04C  R  1΄΄
CM05C  R  1 1/4΄΄
CM06C  R  1 1/2΄΄
CM07C  R  2΄΄
CX08C  DN 65

CX09C  DN 80
CX10C  DN 100
CX11C  DN 125
CX12C  DN 150
CX13C  DN 200

TYÐÏÓ

Çëåêôñïâáëâßäåò áåñßïõ áëïõìéíßïõ ìå ÷åéñïêßíçôç åðáíáöïñÜ
Í.C. Max ðßåóç: 500mbar óå çñåìßá êëåéóôÞ 220V.

CO02C0000 R 1/2΄΄
CO03C0000 R 3/4΄΄
CO04C0000 R 1΄΄

TYÐÏÓ

Çëåêôñïâáëâßäåò áåñßïõ ïñåé÷Üëêéíåò ìå ÷åéñïêßíçôç
åðáíáöïñÜ Í.C. Max ðßåóç: 6bar óå çñåìßá êëåéóôÞ 220V.

CM03C0000  R  3/4΄΄
CM04C0000  R  1΄΄
CM05C0000  R  1 1/4΄΄
CM06C0000  R  1 1/2΄΄
CM07C0000  R  2΄΄
CX08C0000  DN 65

CX09C0000  DN 80
CX10C0000  DN 100
CX11C0000  DN 125
CX12C0000  DN 150
CX13C0000  DN 200

TYÐÏÓ

Çëåêôñïâáëâßäåò áåñßïõ áëïõìéíßïõ ìå ÷åéñïêßíçôç
åðáíáöïñÜ Í.C. Max ðßåóç: 6bar óå çñåìßá êëåéóôÞ 220V.

RO02 R     1/2΄΄
RO03 R     3/4΄΄
RΟ04 R     1΄΄

TYÐÏÓ

Çëåêôñïâáëâßäåò áåñßïõ ïñåé÷Üëêéíåò ìå ÷åéñïêßíçôç
åðáíáöïñÜ Í.O. Max ðßåóç: 500mbar óå çñåìßá êëåéóôÞ 220V.

RM03  R  3/4΄΄
RM04  R  1΄΄
RM05  R  1 1/4΄΄
RM06  R  1 1/2΄΄
RM07  R  2΄΄
EX08  DN 65

EX09  DN 80
EX10  DN 100
EX11  DN 125
EX12  DN 150
EX13  DN 200

TYÐÏÓ

Çëåêôñïâáëâßäåò áåñßïõ áëïõìéíßïõ ìå ÷åéñïêßíçôç
åðáíáöïñÜ Í.O. Max ðßåóç: 500mbar óå çñåìßá êëåéóôÞ 220V.

RO020000 R     1/2΄΄
RO030000 R     3/4΄΄
RO040000 R     1΄΄

TYÐÏÓ

Çëåêôñïâáëâßäåò áåñßïõ ïñåé÷Üëêéíåò ìå ÷åéñïêßíçôç
åðáíáöïñÜ Í.O. Max ðßåóç: 6bar óå çñåìßá êëåéóôÞ 220V.

RM03C0000  R  3/4΄΄
RM04C0000  R  1΄΄
RM05C0000  R  1 1/4΄΄
RM06C0000  R  1 1/2΄΄
RM07C0000  R  2΄΄
EX08C0000  DN 65

EX09C0000  DN 80
EX10C0000  DN 100
EX11C0000  DN 125
EX12C0000  DN 150
EX13C0000  DN 200

TYÐÏÓ

Çëåêôñïâáëâßäåò áåñßïõ áëïõìéíßïõ ìå ÷åéñïêßíçôç
åðáíáöïñÜ Í.O. Max ðßåóç: 6bar óå çñåìßá êëåéóôÞ 220V.

64707100  R1/2΄΄ Θηλυκό

TYÐÏÓ
Åýêáìðôïò óýíäåóìïò ÉÍÏ×, 1000mm, SOCKET
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IPR 75 BP 1” x 1” 
IPR 150 BP 1” x 1 1/2” 
IPR 300 BP DN 40 
IPR 600 BP DN 50 

6 BAR 100KG/H
6 BAR 180 KG/H
6 BAR 300 KG/H
6 BAR 700 KG/H

TYÐÏÓ ÐÁÑÏ×Ç LPG

ÑõèìéóôÞò ÷áìçëÞò ðßåóçò ìå
åíóùìáôùìÝíç âáëâßäá ìðëïêáñßóìáôïò.

IPR 75 ΜP 1” x 1” 
IPR 150 ΜP 1” x 1 1/2” 
IPR 300 ΜP DN 40 
IPR 600 ΜP DN 50 

6 BAR 100KG/H
6 BAR 180 KG/H
6 BAR 300 KG/H
6 BAR 700 KG/H

TYÐÏÓ ÐÁÑÏ×Ç LPG

ÑõèìéóôÞò ìÝóçò ðßåóçò ìå åíóùìáôùìÝíç 
âáëâßäá ìðëïêáñßóìáôïò.

IPR 75 ΑΡΑ 1” x 1” 
IPR 150 ΑΡΑ 1” x 1 1/2” 
IPR 300 ΑΡΑ DN 40 
IPR 600 ΑΡΑ DN 50 

19 BAR 100KG/H
19 BAR 180 KG/H
19 BAR 300 KG/H
19 BAR 700 KG/H

TYÐÏÓ ÐÁÑÏ×Ç LPG

ÑõèìéóôÞò õøçëÞò ðßåóçò ìå
åíóùìáôùìÝíç  âáëâßäá ìðëïêáñßóìáôïò.

RMI BP DN 65 
RMI BP DN 80 
RMI BP DN 100 

6 BAR 1.500 KG/H
6 BAR 2.000 KG/H
6 BAR 3.000 KG/H

TYÐÏÓ ÐÁÑÏ×Ç LPG

ÑõèìéóôÞò ÷áìçëÞò ðßåóçò.

RMI MP DN 65 
RMI MP DN 80 
RMI MP DN 100 

6 BAR 1.500 KG/H
6 BAR 2.000 KG/H
6 BAR 3.000 KG/H

TYÐÏÓ ÐÁÑÏ×Ç LPG

ÑõèìéóôÞò ìÝóçò ðßåóçò.

RMI APA DN 65 
RMI APA DN 80 
RMI APA DN 100 6

6 BAR 1.500 KG/H
6 BAR 2.000 KG/H
6 BAR 3.000 KG/H

TYÐÏÓ ÐÁÑÏ×Ç LPG

ÑõèìéóôÞò õøçëÞò ðßåóçò.

IPR 75 BP 1” x 1” 
IPR 150 BP 1” x 1 1/2” 
IPR 300 BP DN 40 
IPR 600 BP DN 50 

6 BAR 100KG/H
6 BAR 180 KG/H
6 BAR 300 KG/H
6 BAR 700 KG/H

TYÐÏÓ ÐÁÑÏ×Ç LPG

ÑõèìéóôÞò ÷áìçëÞò ðßåóçò ÷ùñßò
åíóùìáôùìÝíç âáëâßäá ìðëïêáñßóìáôïò.

IPR 75 ΜP 1” x 1” 
IPR 150 ΜP 1” x 1 1/2” 
IPR 300 ΜP DN 40 
IPR 600 ΜP DN 50 

6 BAR 100KG/H
6 BAR 180 KG/H
6 BAR 300 KG/H
6 BAR 700 KG/H

TYÐÏÓ ÐÁÑÏ×Ç LPG

ÑõèìéóôÞò ìÝóçò ðßåóçò ÷ùñßò
åíóùìáôùìÝíç âáëâßäá ìðëïêáñßóìáôïò.

IPR 75 ΑΡΑ 1” x 1” 
IPR 150 ΑΡΑ 1” x 1 1/2” 
IPR 300 ΑΡΑ DN 40 
IPR 600 ΑΡΑ DN 50 

19 BAR 100KG/H
19 BAR 180 KG/H
19 BAR 300 KG/H
19 BAR 700 KG/H

TYÐÏÓ ÐÁÑÏ×Ç LPG

ÑõèìéóôÞò õøçëÞò ðßåóçò ÷ùñßò
åíóùìáôùìÝíç  âáëâßäá ìðëïêáñßóìáôïò.

SVA17C15T01RP R
SVA20C20T01RP R
SVA25C25T01RP R
SVA32C32T03RP R
SVA32C40T03RP R
SVA55C50T04RP R

Max πίεση εισ. 500 mbar
Max πίεση εισ. 360 mbar
Max πίεση εισ. 200 mbar
Max πίεση εισ. 200 mbar
Max πίεση εισ. 200 mbar
Max πίεση εισ. 200 mbar

0 - 40 mbar
0 - 60 mbar
0 - 100 mbar
0 - 160 mbar
0 - 250 mbar
0 - 400 mbar
0 - 600 mbar

1/2’‘
3/4’‘

1’‘
1 1/4’‘
1 1/2’‘

2’‘

SVA17C15T02LP R
SVA20C20T02LP R
SVA25C25T02LP R
SVA32C32T03LP R
SVA32C40T03LP R
SVA55C50T04LP R

APM100800 R 1/4΄
APM101500 R 1/2’‘

Max πίεση εισ. 200 mbar
Max πίεση εισ. 200 mbar
Max πίεση εισ. 200 mbar
Max πίεση εισ. 200 mbar
Max πίεση εισ. 200 mbar
Max πίεση εισ. 200 mbar

1/2’‘
3/4’‘

1’‘
1 1/4’‘
1 1/2’‘

2’‘

TYÐÏÓ: SVA

TYÐÏÓ: 231062

ÇëåêôñïìáãíçôéêÝò âáëâßäåò áóöáëåßáò.
ÃñÞãïñï Üíïéãìá, ãñÞãïñï êëåßóéìï.

Ìá
íü

ìå
ôñ

ï -
 ìé

ëé
ìð

áñ
üì

åô
ñï

M
.C

.O
 Ö

 6
3 

1/
4´ 0 - 40 mbar

0 - 60 mbar
0 - 100 mbar
0 - 160 mbar
0 - 250 mbar
0 - 400 mbar
0 - 600 mbar

TYÐÏÓ: 261104

Ìá
íü

ìå
ôñ

ï -
 ìé

ëé
ìð

áñ
üì

åô
ñï

M
.A

.O
 Ö

 1
00

 1
/2

´ ´

0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 25 bar
0 - 40 bar
0 - 60 bar

TYÐÏÓ: 46.63

Ìá
íü

ìå
ôñ

ï Ã
ëõ

êå
ñß

íç
ò 

Ö
 6

3 
1/

4´
´

Èåñìüìåôñï TSI 0 - 120 C Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò ãéá GS 50

0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 25 bar
0 - 40 bar
0 - 60 bar

TYÐÏÓ: 46.100

Ìá
íü

ìå
ôñ

ï Ã
ëõ

êå
ñß

íç
ò 

Ö
 1

00
 1

/2
´ ´

TYÐÏÓ: SVA ÇëåêôñïìáãíçôéêÝò âáëâßäåò áóöáëåßáò .
Áñãü Üíïéãìá, ãñÞãïñï êëåßóéìï.

Êñïõíüò ìáíïìÝôñïõ ìå áíáêïýöéóç ðßåóçò.

0 - 1 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 25 bar

TYÐÏÓ: 24.100

Ìá
íü

ìå
ôñ

ï Ö
 1

00
 ½

´´ 0 - 1 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 25 bar

TYÐÏÓ: 24.63
TYÐÏÓ: RUB

7482-012-00600 R
7482-012-01000 R
7482-020-00600 R
7482-020-01000 R
7482-025-00600 R
7482-025-01000 R
7482-032-00600 R
7482-032-01000 R
7482-040-00600 R
7482-040-01000 R
7482-050-00600 R
7482-050-01000 R

600mm
1000mm
600mm

1000mm
600mm

1000mm
600mm

1000mm
600mm

1000mm
600mm

1000mm

1/2΄΄
1/2΄΄
3/4΄΄
3/4΄΄

1΄΄
1΄΄

1 1/4΄
1 1/4΄
1 1/2΄
1 1/2΄

2΄΄
2΄΄

Äéáóôïëéêïß ìåôáëëéêïß óýíäåóìïé êáõóôÞñùí,
áñóåíéêü × áñóåíéêü - DIN - DVGW, áíïîåßäùôïé AISI
316L, èåñìïêñáóßá áíôï÷Þò - 200 C+ 600 C, 0 0
PN 16 bar
TYÐÏÓ: 7482 (AF 1111)

MAN 270000/0400 400 mm
MAN 270000/0600 600 mm
MAN 270000/1000 1000 mm

Ìáíüìåôñï óôÞëçò ýäáôïò
TYÐÏÓ: MAU

Ìá
íü

ìå
ôñ

ï Ö
 6

3 
1/

4´
´

TYÐÏÓ: 120 TYÐÏÓ: 30011
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MVS/1, AóöáëéóôéêÞ âáëâßäá ãéá ìÝãéóôç
ðßåóç ëåéôïõñãßáò 1 bar

MVS/1, AóöáëéóôéêÞ âáëâßäá compact ãéá
ìÝãéóôç ðßåóç ëåéôïõñãßáò 1 bar

VS01 R
VS03 R
VS04 R
VS05 R
VS06 R
VS07 R

1/4΄΄
3/4΄΄

1΄΄
1 1/4΄΄
1 1/2΄΄

2΄΄

40 - 90 mbar
30 -140 mbar
30 -140 mbar
30 -170 mbar
30 -170 mbar
50 -110 mbar

VS01 R
VS03 R
VS04 R
VS05 R
VS06 R
VS07 R

1/4΄΄
3/4΄΄

1΄΄
1 1/4΄΄
1 1/2΄΄

2΄΄

80 - 180 mbar
120 - 190 mbar
120 - 190 mbar
140 - 220 mbar
140 - 220 mbar
110 - 200 mbar

TYÐÏÓ: 

Ößëôñá áëïõìéíßïõ áåñßïõ. Max ðßåóç: 2bar

FMC02
FMC03
FM02
FM03
FM04
FM05
FM06

compact
compact

R
R
R
R
R
R
R

1/2΄΄
3/4΄΄
1/2΄΄
3/4΄΄

1΄΄
1 1/4΄΄
1 1/2΄΄

FM07
FF08
FF09
FF10
FF11
FF12

R
DN
DN
DN
DN
DN

2΄΄
65
80

100
125
150

TYÐÏÓ: 

ÓôáèåñïðïéçôÝò ðßåóçò - ößëôñï,
ãéá max ðßåóç åéóüäïõ: 200 mbar

FR03
FR04
FR05
FR06
FR07
FX08
FX09
FX10

R
R
R
R
R
DN
DN
DN

3/4΄΄
1΄΄

1 1/4΄΄
1 1/2΄΄

2΄΄
65
80

100

VB030029
VB040029
VB050029
VB060029
VB070029
VX080029
VX090029
VX100029

R
R
R
R
R
DN
DN
DN

3/4΄΄
1΄΄

1 1/4΄΄
1 1/2΄΄

2΄΄
65
80

100

TYÐÏÓ: 

ÓôáèåñïðïéçôÞò ðßåóçò - ößëôñï,
ìå âáëâßäá ìðëïêáñßóìáôïò ãéá
áíþôåñç Þ êáôþôåñç ðßåóç ãéá
ìÝãéóôç ðßåóç ëåéôïõñãßáò 1 bar

MVB/1, âáëâßäá
ìðëïêáñßóìáôïò Ýíáíôé
õðåñßðåóçò åîüäïõ, ãéá ìÝãéóôç
ðßåóç 6 barFΒ030006

FΒ040006
FΒ050006
FΒ060006
FΒ070006

R
R
R
R
R

3/4΄΄
1΄΄

1 1/4΄΄
1 1/2΄΄

2΄΄

TYÐÏÓ: 

TYÐÏÓ: 

VB030007
VB040007
VB050007
VB060007
VB070007
VX080007
VX090007
VX100007

R
R
R
R
R
DN
DN
DN

3/4΄΄
1΄΄

1 1/4΄΄
1 1/2΄΄

2΄΄
65
80

100

MVB/1, âáëâßäá
ìðëïêáñßóìáôïò Ýíáíôé
õðåñßðåóçò åîüäïõ, ãéá ìÝãéóôç
ðßåóç 500 mbar

TYÐÏÓ: 

ÓôáèåñïðïéçôÞò ðßåóçò, ìå
âáëâßäá ìðëïêáñßóìáôïò ãéá
áíþôåñç Þ êáôþôåñç ðßåóç ãéá
ìÝãéóôç ðßåóç ëåéôïõñãßáò 1 bar

RΒ030006
RΒ040006
RΒ050006
RΒ060006
RΒ070006

R
R
R
R
R

3/4΄΄
1΄΄

1 1/4΄΄
1 1/2΄΄

2΄΄

TYÐÏÓ: 

ÓôáèåñïðïéçôÝò ðßåóçò - ößëôñï,
ãéá max ðßåóç åéóüäïõ:  1 bar

FC03
FC04
FC05
FC06
FC07
FC08
FC09
FC10

R
R
R
R
R
DN
DN
DN

3/4΄΄
1΄΄

1 1/4΄΄
1 1/2΄΄

2΄΄
65
80

100

TYÐÏÓ: 

ÓôáèåñïðïéçôÝò ðßåóçò, ãéá max
ðßåóç åéóüäïõ: 200 mbar

RG03
RG04
RG05
RG06
RG07
RX08
RX09
RX10

R
R
R
R
R
DN
DN
DN

3/4΄΄
1΄΄

1 1/4΄΄
1 1/2΄΄

2΄΄
65
80

100

TYÐÏÓ: 

ÓôáèåñïðïéçôÝò ðßåóçò, ãéá max
ðßåóç åéóüäïõ:  1 bar

RC03
RC04
RC05
RC06
RC07
RC08
RC09
RC10

R
R
R
R
R
DN
DN
DN

3/4΄΄
1΄΄

1 1/4΄΄
1 1/2΄΄

2΄΄
65
80

100

TYÐÏÓ: 

TYÐÏÓ: 

Ößëôñá áëïõìéíßïõ áåñßïõ. Max ðßåóç: 6bar

FM070000
FF080000
FF090000
FF100000
FF110000
FF120000

compact
compact

R
DN
DN
DN
DN
DN

2΄΄
65
80

100
125
150

TYÐÏÓ: 
FMC020000
FMC030000
FM020000
FM030000
FM040000
FM050000
FM060000

R
R
R
R
R
R
R

1/2΄΄
3/4΄΄
1/2΄΄
3/4΄΄

1΄΄
1 1/4΄΄
1 1/2΄΄

TYÐÏÓ: 

ÖÖ ÕÕÓÓÉÉÊÊ ÏÏ   ÁÁ ÅÅÑÑ ÉÉÏÏ
ÕëéêÜ åãêáôáóôÜóåùí öõóéêïý áåñßïõ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
VSP02 R
VSP03 R
VSP04 R

1/2΄΄
3/4΄΄

1΄΄

140 - 320 mbar
140 - 320 mbar
140 - 320 mbar

TYÐÏÓ: 

Çëåêôñïâáëâßäá compact N.C. ãéá ìÝãéóôç ðßåóç
ëåéôïõñãßáò 500 mbar

COP02  R  1/2΄΄
COP02  R  3/4΄΄

TYÐÏÓ: 

Çëåêôñïâáëâßäá compact N.Ï. ãéá ìÝãéóôç ðßåóç
ëåéôïõñãßáò 500 mbar

ROP02  R  1/2΄΄
ROP02  R  3/4΄΄

TYÐÏÓ: 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

EëáôÞñéá ñýèìéóçò ðßåóçò áíïßãìáôïò

ΜΟ-0900 R
MO-1305 R
ΜΟ-0900 R
MO-1305 R
MO-1300 R

3/4΄΄- 1΄΄
3/4΄΄- 1΄΄

1 1/4΄΄- 1 1/2΄΄
1 1/4΄΄- 1 1/2΄΄

2΄΄

120 - 190 mbar
160 - 500 mbar
140 - 220 mbar
220 - 500 mbar
110 - 200 mbar

TYÐÏÓ: ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
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ÖÖ ÕÕÓÓÉÉÊÊ ÏÏ   ÁÁ ÅÅÑÑ ÉÉÏÏ
ÕëéêÜ åãêáôáóôÜóåùí öõóéêïý áåñßïõ

TYÐÏÓ: MA202DG

TYÐÏÓ

Äéáöïñéêü
ìéêñïìáíüìåôñï 9V
battery.

KåíôñéêÞ ìïíÜäá Label sicurtronic

Aυτονοµία: 20h
Aκρίβεια: +_ 1%
Εύρος µέτρησης:
0 -: 1000 µµ Η2Ο

TYÐÏÓ: SE155M

Αυτή η συσκευή λειτουργεί µε ένα
ειδικό σένσορα παρόµοιο µε τον
τύπο SE 153 M -N model A LED
bar ανιχνεύει την συγκέντρωση
του µεθανίου και γίνεται αντιληπτό
µε έναν ακουστικό ήχο. Λειτουργεί
µε µπαταρίες. Ευαισθησία: 20 ppm
µεθανίου

TYÐÏÓ: SE 230 KM ÃÉÁ N.G
SE 230 KG ÃÉÁ LPG

Ανιχνευτής αερίου, µε ένα ενσωµατωµένο αισθητήριο.
Ενεργοποιείται η σειρήνα και το κόκκινο ALARM LED
και ένα ρελέ για να κλείσει η ηλεκτροβαλβίδα. Οταν η
συγκέντρωση µειωθεί ο ανιχνευτής επανέρχεται σε
κανονική λειτουργία αυτόµατα.
Eνεργοποίηση: σε 10 LEL.
Τροφοδοσία: 230VCA

03403
03402 GL
03402 CH
03401 GL
03401 CH
03014 GL
03014 N.G

3 ΚΕΦΑΛΕΣ GD 9810C ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕ 2 ΚΕΦΑΛΕΣ LPG GD 9810B
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕ 2 ΚΕΦΑΛΕΣ N.G. GD9810B
ΚΕΝΤΡ. ΜΟΝ. ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ L.P.G.
ΚΕΝΤΡ. ΜΟΝ. ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ N.G.
SENSOR 8 LPG
SENSOR 8 N.G.

220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V

ΣΕΙΡΗΝΑ
&
ΡΕΛΕ

TYÐÏÓ: SE153M

Eðáíáöïñôéæüìåíåò ìðáôáñßåò

Ανιχνευτής φορητός µε
αυτονοµία 1 h
Xρόνος φόρτισης: 14h
Ευαισθησία: 20ppm
µεθανίου

TYÐÏÓ: 03021

SOA2  ÓåéñÞíá-öÜñïò 220VAC

XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟ∆ΟΙΤΑΣΗ

TYÐÏÓ

Êüëëåò óðåéñùìÜôùí

INDEAL BLOCK
INDEAL BLOCK
INDEAL BLOCK

01101
01103
01105

ML 50
ML 100
ML 100

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

TYÐÏÓ

Ôáéíßåò ðñïóôáóßáò õðïãåßùí
óùëçíþóåùí

ΝΑSTRO ADESIVO
DIELETTRICO

04002
04003

5 cm x 20 m
10 cm x 20 m

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ TYÐÏÓ

Ôáéíßåò ðñïóôáóßáò ðéóïôáéíßåò DIN30672
UNI8102 õðïãåßùí óùëçíþóåùí

Äéêôõùôü ðëÝãìá Ýíäåéîçò 50 cm x 150 mt

ΒΙΤUFLEX

TYÐÏÓ 04909

04801
04803
04802

5 cm x 10 m
7,5 cm x 10 m
10 cm x 10 m

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

TYÐÏÓ

Spray åëÝã÷ïõ äéáññïþí

ΕFFE 91 04906 400 ml
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

TYÐÏÓ

×ñþìá - Ðßóóá ðñïóôáóßáò
õðïãåßùí óùëçíþóåùí

BITUSOL
BITUSOL

02101
02105

Lt 1
Lt 5

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

TYÐÏÓ

Õãñü äéÜíïéîçò óðåéñùìÜôùí

FILOIL

FILOIL SPRAY

05401
05402
05501

5 Lt
10 Lt
400 ml

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

TYÐÏÓ

ÐÜóôá óôåãáíïðïßçóçò óðåéñùìÜôùí

LOCHER 01401
01402
01403

400 gr
850 gr
250 gr

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

TYÐÏÓ

Ôáéíßåò TEFLON

NASTRO
PTFE GAS

00410
00411
00417

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

1,2cm X 12m
1,8cm X 12m
1,2cm X 12m DVGW
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TYÐÏÓ TYÐÏÓ

Äéçëåêôñéêïß Óýíäåóìïé. Ãéá ïéêéáêÞ ÷ñÞóç êáé ìéêñïýò ìåôñçôéêïýò óôáèìïýò ÑÍ10

GDL100151
GDL100201
GDL100251
GDL100321
GDL100401
GDL100501
GDL100651
GDL100801

R
R
R
R
R
R
R
R

ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΚΡΑΜΕ ΒΟΛΤΕΣ

ÖÖ ÕÕÓÓÉÉÊÊ ÏÏ   ÁÁ ÅÅÑÑ ÉÉÏÏ
ÕëéêÜ åãêáôáóôÜóåùí öõóéêïý áåñßïõ

1/2΄΄
3/4΄΄

1΄΄
1 1/4΄΄

1  1/2΄΄
2΄΄

2 1/2΄΄
3΄΄

TYÐÏÓ

Äéçëåêôñéêïß Óýíäåóìïé.
Ðïëõáéèõëåíßïõ - ÓùëÞíïò ÑÍ 10 PE-STEEL

20350
20351
20352
20353
20354
20355
20356

x
x
x
x
x
x
x

3/4΄΄
1΄΄

1 1/4΄΄
1  1/2΄΄

2΄΄
2 1/2΄΄

3΄΄

25
32
40
50
63
75
90

TYÐÏÓ

20357
20358
20359
20360
20361
20362
20363

x
x
x
x
x
x
x

4΄΄
4΄΄
5΄΄
6΄΄
6΄΄
8΄΄
8΄΄

110
125
140
160
180
200
225

TYÐÏÓ

Äéçëåêôñéêïß Óýíäåóìïé.
Ðïëõáéèõëåíßïõ - ÓùëÞíïò ÑÍ 10 PE-BRASS

20650
20651
20652
20653
20654

x
x
x
x
x

3/4΄΄
1΄΄

1 1/4΄΄
1  1/2΄΄

2΄΄

25
32
40
50
63

GDL100155
GDL100205
GDL100255
GDL100325
GDL100405
GDL100505
GDL100655
GDL100805

R
R
R
R
R
R
R
R

1/2΄΄
3/4΄΄

1΄΄
1 1/4΄΄

1  1/2΄΄
2΄΄

2 1/2΄΄
3΄΄

XáëêïóùëÞíåò - Ôï ðñþôï õëéêü óå äßêôõá 
öõóéêïý áåñßïõ óôçí Åõñþðç êáé ôçí ÁìåñéêÞ

Οι χαλκοσωλήνες TALOS καλύπτονται
από επίσηµη εργοστασιακή εγγύηση

διάρκειας 30 ετών.

Οι επενδυµένοι σωλήνες TALOS GAS+ προσφέρουν κορυφαία ασφάλεια στις
εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων.

* Επένδυση νέου σχεδιασµού µε επιµήκη κανάλια διαφυγής αερίου, σε όλο το µήκος
του σωλήνα

* Αυξηµένη αντοχή έναντι µηχανικών καταπονήσεων.

* Απλή και γρήγορη εγκατάσταση.

* Άψογη αισθητική των εµφανών δικτύων.

Χαλκοσωλήνες εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε ειδική
επένδυση πρόσθετης ασφάλειας.

YΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χαλκός αποξειδωµένος µε φώσφορο

(DHP-Cu) µε min. 99,9% και P=

0,015%-0,040%.
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AA // CC  ÏÏ ×× ÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÙÙ ÍÍ
Ï êëéìáôéóìüò óôï áõôïêßíçôï

Με την προσθήκη µιας ψυκτικής µονάδας στο αυτοκίνητο επιδιώκουµε και
φροντίζουµε ώστε στον κλειστό χώρο της καµπίνας του αυτοκινήτου οι συνθήκες
παραµονής να είναι ευχάριστες και υγιεινές, ιδιαίτερα στη διάρκεια του καλοκαιριού.
Για να δουλεύει οικονοµικά το σύστηµα κλιµατισµού πρέπει το ψυκτικό που
χρησιµοποιείται να είναι διαρκώς το ίδιο. Για το λόγο αυτό, όλα τα κλιµατιστικά
χρησιµοποιούν τον ίδιο κύκλο συµπίεσης, συµπύκνωσης, εκτόνωσης και
αεριοποίησης σε ένα κλειστό κύκλωµα. Το ίδιο ψυκτικό χρησιµοποιείται για να
µεταφέρει τη θερµότητα από µια περιοχή σε µια άλλη περιοχή προκαλώντας έτσι
την ψύξη της πρώτης. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται ότι ο κύκλος λειτουργίας του
ψυκτικού ολοκληρώνεται σε τέσσερις καταστάσεις. Χωρίζεται µε βάση το κέντρο σε
µια περιοχή υψηλής πίεσης και σε µια περιοχή χαµηλής πίεσης, έχοντας ως σηµείο
αναφοράς τις πιέσεις του ψυκτικού.

Η περιγραφή του ψυκτικού κύκλου αρχίζει από τον συµπιεστή:
1. Το ψυκτικό εισέρχεται στο συµπιεστή (1) υπό µορφή αερίου µε χαµηλή πίεση
συµπιέζεται και εξέρχεται σαν αέριο µε υψηλή πίεη. Αυτό το αέριο µετά ρέει προς το
συµπυκνωτή (2).
2. Εκεί το αέριο συµπυκνώνεται σε υγρό αποβάλλοντας τη θερµότητα στον

εξωτερικό αέρα. Το υγρό κατόπιν
κινείται προς τον εξατµιστή (4)
(όπως λέγεται εβαπορέτα).
3. Κατά την έξοδό του από την
εκτονωτική βαλβίδα η πίεση του
υγρού χαµηλώνει. Το χαµηλής
πίεσης πια υγρό κινείται προς
τον εξατµιστή (4) (όπως λέγεται
εβαπορέτα).
4. Εκεί η θερµότητα του αέρα του
χώρου που κλιµατίζεται,
απορροφάται από το ψυκτικό
υγρό και µετατρέπεται από υγρό
σε αέριο (ατµός. Υπό τη µορφή
ζεστού αερίου µε χαµηλή πίεση
το ψυκτικό κινείται προς τον
συµπιεστή (1) και ο κύκλος
επαναλαµβάνεται.
Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ο

ρόλος του συµπιεστή στην ψυκτική διάταξη. Χωρίς συµπίεση δεν µπορεί να
συµπυκνωθεί το ψυκτικό αέριο (ατµοί) στο χώρο υψηλής θερµοκρασίας ώστ ενα
επαναληφθεί ο κύκλος. Ανάλογο σηµαντικό ρόλο έχει και η εκτονωτική βαλβίδα. Αν
δεν εκτονωθεί το ψυκτικό υγρό και οδηγηθεί σαν υγρό υψηλής πίεσης στον
εξατµιστή, δεν µπορεί να επιτευχθεί η ατµοποίηση.

Ψυκτική ισχύς
Οι παραπάνω λειτουργίες στηρίζονται στον δεύτερο θερµοδυναµικό νόµο για
ψυκτικές µηχανές που λέει ότι: Είναι
αδύνατο να µεταβιβάσουµε
θερµότητα από σώµα χαµηλότερης
θερµοκρασίας προς από σώµα
υψηλότερης θερµοκρασίας, χωρίς να
καταναλωθεί κάποιο έργο. Αυτό
σηµαίνει ότι: Απορριπτόµενη ισχύς =
Ψυκτική ισχύς + Ισχύς συµπιεστή
∆ηλαδή η θερµότητα που
αποβάλλεται στο περιβάλλον για τη λειτουργία της ψυκτικής συσκευής ισούται µε
το άθροισµα της ψυκτικής της απόδοσης και της ισχύος που απαιτείται για την
κίνηση του συµπιεστή. Ψυκτική ισχύς µιας εγκατάστασης ονοµάζεται το ποσό
θερµότητας που αφαιρείται από το χώρο στη µονάδα του χρόνου. Τέλος οι µονάδες
µέτρησης που χρησιµοποιούνται είναι: Στο Τεχνικό Σύστηµα (ΤΣ) 1 Kcal
(χιλιοθερµίδα)
Στο Αγγλοσαξωνικό Σύστηµα 1 btu (βρετανική θερµική µονάδα)
1 Kcal/h = 4 btu/h = 0,86 Kw/h

Περιγραφή συστήµατος κλιµατισµού
Στα αυτοκίνητα χρησιµοποιούνται ψυκτικές διατάξεις συµπίεσης του ψυκτικού
υγρού όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα
Πώς όµως λειτουργεί;
Από την τροχαλία του στροφαλοφόρου άξονα δίνεται κίνηση στην τροχαλία του
συµπιεστή. Όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης του κλιµατισµού στο ταµπλό του
αυτοκινήτου, ενεργοποιείται ο συµπιεστής, που αποτελεί την κύρια µονάδα του
κλιµατιστικού, αφού από την απόδοσή του εξαρτάται και η απόδοση ολόκληρου του
συστήµατος. 
Ο συµπιεστής τοποθετείται σε ειδική βάση επάνω στον κινητήρα από τον οποίο

κινείται µε τη βοήθεια ιµάντα. Συνήθως υπάρχει σύστηµα ρύθµισης της έντασης του
ιµάντα κίνησής του ώστε να µη “χάνει” στροφές (πατινάρει). 
Ο συµπιεστής αναρροφά το αέριο FREON και το συµπιέζει αυξάνοντας την πίεσή

του. Στη συνέχεια το στέλνει
στο συµπυκνωτή (ένα δεύτερο
ψυγείο που τοποθετείται
µπροστά από το ψυγείο του
κινητήρα), όπου µε τη βοήθεια
ενός ηλεκτρικού ανεµιστήρα
(βεντιλατέρ) ή της ταχύτητας
του αέρα, εφόσον το
αυτοκίνητο κινείται, ψύχεται
µέχρι να γίνει υγρό.
Περνώντας από το φίλτρο
αφύγρανσης, που όπως
αναφέρθηκε κατακρατά την

πιθανή υγρασία αλλά και υπολείµµατα µη
υγροποιηµένου αερίου, οδηγείται στην εκτονωτική
βαλβίδα που είναι τοποθετηµένη πολύ κοντά στον
εξατµιστή. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να
ελαττωθεί η πίεση του υγρού µε αποτέλεσµα αυτό να
εξατµίζεται πολύ εύκολα στον εξατµιστή,
απορροφώντας θερµότητα από τον αέρα που τον
περιβάλλει. Ταυτόχρονα, µε τη βοήθεια του
ανεµιστήρα ο ψυχρός αέρας περνάει στο χώρο των
επιβατών µέσω των αεραγωγών που
χρησιµοποιούνται και για τη θέρµανση. 

Ας σηµειωθεί ότι ο εξατµιστής τοποθετείται σε ειδικά µελετηµένη θέση στο
καλοριφέρ του αυτοκινήτου και πάντα πριν από το ψυγείο του καλοριφέρ.

Τα κύρια προβλήµατα των πρώτων συσκευών κλιµατισµού στα αυτοκίνητα
προέρχονταν από τους συµπιεστές γιατί χρησιµοποιούσαν συµπιεστές
παλινδροµικού τύπου γενικής χρήσης και
χαµηλής απόδοσης, οι οποίοι
απορροφούσαν µεγάλη ισχύ. Ο συµπιεστής
τίθεται σε λειτουργία (ανάλογα µε τον τύπο
του) µε την ηλεκτροµαγνητική σύµπλεξη
ενός πηνίου και περιστρέφεται  µέσω ενός
ιµάντα από τον στροφαλοφόρο άξονα του
κινητήρα.
Το έργο που απαιτείται αντιστοιχεί µε την
απώλεια τριών έως εφτά ίππων. Η
κατανάλωση τουκινητήρα αυξάνεται µόνο στο ποσοστό που αναλογεί στην απώλεια
αυτή, αφού το κλιµατιστικό σύστηµα είναι συνδεδεµένο µε την ηλεκτρονική µονάδα
ελέγχου του κινητήρα, η οποία “αναγνωρίζει” το πρόσθετο φορτίο και δίνει εντολή
για πλουσιότερο µίγµα. Σήµερα χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι συµπιεστών
πολύ εξελιγµένοι και υψηλής τεχνολογίας πουκαταναλώνουν ελάχιστη ισχύ (τρεις
έως επτά ίππους ανάλογα µε την ψυκτική ικανότητα του συµπιεστή). Έρευνες σε
σαεροδυναµικές σήραγγες έχουν αποδείξει ότι ο συµπιεστής απορροφά 20% έως
50% λιγόερη ενέργεια από ένα ανοικτό παράθυρο ή µία συρόµενη οροφή στις µέσες
και υψηλές ταχύτητες. Όταν ο κινητήρας του αυτοκινήτου λειτουργεί στο ρελαντί η
ισχύς που αποδίδει δεν επαρκεί για την κίνηση του συµπιεστή.
Για τον λόγο αυτό οι ανεξάρτητοι κατασκευαστές κλιµατιστικών δίνουν έναν ειδικό
µηχανισµό (για την εκ των υστέρων τοποθέτηση κλιµατισµού) που τοποθετείται στο
σύστηµα τροφοδοσίας του κινητήρα και αυξάνει τις στροφές του ρελαντί όταν
λειτουργεί ο κλιµατισµός. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι ο κλιµατισµός δεν λειτουργεί
συνεχώς. Η λειτουργία του ελέγχεται από µια θερµοστατική βαλβίδα που διακόπτει
αυτόµατα τη λειτουργία του συµπιεστή, όταν ο αέρας στο εσωτερικό του
αυτοκινήτου αποκτήσει την ιδανική θερµοκρασία. Η ψυκτική ισχύς τωνσυσκευών
κλιµατισµού που χρησιµοποιούνται στα αυτοκίνητα ποικίλει απόµοντέλο σε
µοντέλο. Η τιµή της είναι αρκετά υψηλή για το χώρο ψύξης και κυµαίνεται από
15.000 btu  έως 23.000 btu. Η τόσο µεγάλη ψυκτική ικανότητα δικαιολογείται γιατί ο
χώρος επιβατών έχει µεγάλες απώλειες αλλά και γιατί χρειάζεται ταχεία ψύξη.

Ï âáóéêüò êýêëïò øýîçò

Παρακάτω γίνεται αναλυτική περιγραφή των κυριοτέρων µηχανισµών - εξαρτηµάτων ενός τυπικού συστήµατος κλιµατισµού:
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AA // CC  ÏÏ ×× ÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÙÙ ÍÍ
Áíß÷íåõóç ðÜóçò öýóåùò áðùëåéþí óå ï÷Þìáôá

ìå õðåñéþäç áêôéíïâïëßá

H ανίχνευση απωλειών δεν ήταν ποτέ ευκολότερη χάρη στο αµερικάνικο σύστηµα εύρεσης απωλειών µε
υπεριώδη ακτινοβολία της εταιρείας Spectronics. Ένα ειδικό προσθετικό εισχωρεί στο κύκλωµα από την
αναρόφηση (µε λίγο ψυκτικό υγρό), παραµένει µαζί µε τα λάδια στο κάρτερ του συµπιεστού (δεν ξαναβάζουµε
προσθετικό ποτέ εκτός εάν αλλάξουµε λάδια), κυκλοφορεί στο κύκλωµα κατά την λειτουργία αυτού & βγαίνει µαζί µε το
υγρό βάφοντας την τρύπα µε ανεξίτηλο τρόπο. Στην συνέχεια µε µία από τις παρακάτω λυχνίες, που βγάζουν µια δυνατή
υπεριώδη κύκλωµα πολύ εύκολα και όταν η ακινοβολία αυτή περάσει από το σηµείο που έχει βαφτεί από το προσθετικό,
αυτό αντιδρά και φωσφορίζει κίτρινο τόσο έντονα που είναι αδύνατον να µην το εντοπίσεις.

Ανιχνευτές απωλειών ψυκτικών υγρών µε υπεριώδη ακτινοβολία Spectroline

Ειδικού τύπου λυχνία µε µορφή στυλό, τηλεσκοπική επιµηκύνεται ως και 80cm και µπορεί να
ενσωµατώσει καθρεπτάκι για επισκεψιµότητα και σε δύσκολα σηµεία. Λειτουργεί µε µπαταρία
και είναι κατασκευασµένη από πολύ καλής ποιότητας ντουραλουµίνιο. Πολύ καλή επιλογή
σαν δεύτερη, πιο εύχρηστη ή για µικρές εφαρµογές π.χ. οικιακά, split κ.λ.π.

BMP-450CS TçëåóêïðéêÞ ìå êáèñåðôÜêé Κωδικός: 50.22.108

Με 35 watts ισχύ αλλά και µε σπαστή γωνιακά κεφαλή έως και 90 µοίρες, παίρνει παροχή από
την µπαταρία του αυτοκινήτου µε 2 κροκοδειλάκια πολύ καλής ποιότητας και µε βάση την πολύ
καλή τιµή της αλλά και την δύναµή της δέσµης της την καθιστούν την τέλεια επιλογή για την
αυτοκινητοβιοµηχανία.

ÔP-8100 titan Ëýóç áõôïêéíÞôïõ Κωδικός: 50.22.113

Με 50 watts ισχύ, παίρνει παροχή από την µπαταρία του αυτοκινήτου µε 2 κροκοδειλάκια πολύ καλής
ποιότητας και µε βάση την πολύ καλή τιµή της αλλά και την δύναµή της δέσµης της την καθιστούν την τέλεια
επιλογή για την αυτοκινητοβιοµηχανία. Mεγαλύτερη δέσµη και πιο αξιόλογη ένταση από την TP-8100.

ÔP-8200 titan ÔÝëåéá ëýóç ìå 50w autï Κωδικός: 50.22.110

Πανίσχυρος φακός, αλλά ταυτόχρονα υπερβολικά µικρός και ελαφρύς. Αποκαλύπτει και την παραµικρή
διαρροή και είναι ιδανικός για δυσκολοπρόσιτα µέρη όπου οι µεγάλοι δεν µπορούν να εισέλθουν.
Συµβατό µε όλα τα ψυκτέλαια, πάνω από 4 ώρες λειτουργίας µε 3ΑΑ αλκαλικές µπαταρίες, 100.000 ώρες
λειτουργίας λάµπας ((LED) και δυνατότητα χρήσης και ως φακού. Τέλεια κατασκευή ανοδιωµένο αλουµίνιο.

Optimax Jr TM Ðáíßó÷õñïò öáêüò ìå áðëÝò
áëêáëéêÝò ìðáôáñßåò (3ÁÁ)

Κωδικός: 50.22.107

Συµπεριλαµβάνει γυαλιά, καθαριστικό και φωσφορούχο
προσθετικό για a/c αυτοκινήτων, καθώς και αµπούλες
ΤΡ-3900 και 3400 για απώλεια σε νερό και λάδι.

ÔÑ-1121   Êéô åýñåóçò áðùëåéþí ðÜóçò öýóåùò 
óå ï÷Þìáôá ìå ëõ÷íßá 50W

Κωδικός: 50.22.116

Το πιο διαδεδοµένο σύστηµα παγκοσµίως µε πάνω από 40.000.000 εφαρµογές ελέγχου πάσης  φύσεως
απωλειών σε αυτοκίνητα !!!  Αµερικανικής κατασκευής και προέλευσης.
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AA // CC  ÏÏ ×× ÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÙÙ ÍÍ
Êáñüôóéá êåíïý êáé ðëÞñùóçò

Oικονοµικό, εύχρηστο & αξιόπιστο. Καθιστά την επέµβαση στο
a/c αυτοκινήτου παιχνίδι ακόµα και για άπειρους χρήστες.

STE-10000-DAC80V
Κωδ.: 50.17.100
Κωδ.: 50.17.097

Συσκευή κενού/πλήρωσης R134a

ή R12

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για χρήση µε R134a ή R12 
Aντλία κενού διβάθµια µε δυνατότητες εκκένωσης 75lt ανά λεπτό
Κάσα µανοµέτρων 4 κατευθύνσεων για µέγιστη ευκολία επέµβασης στο σύστηµα µε υγροδείκτη για
επίβλεψη της κατάστασης του ψυκτικού υγρού.
Ογκοµετρητής 2 kg µε διαβαθµίσεις ακριβείας 25 gr .
Συµπεριλαµβάνονται λάστιχα µεταγγίσεως 1.5m & αντάπτορες για R134a.
Tηλεφωνική τεχνική υποστήριξη και πολύ φθηνό κόστος συντήρησης.
Εxtra ειδικό µανόµετρο κενού Φ80 για µεγαλύτερη ακρίβεια ενδείξεων µε ανάλογη χρέωση.
∆ιαστάσεις περίπου 110cm x 50cm x 36cm & βάρος 29kg.
Eιδική θέση στήριξης φιάλης ψυκτικού υγρού (πίσω) και ιµάντας στήριξης.

∆ύο εφαρµογές σε 1 καρότσι για λιγότερο χώρο και εξοικονόµηση
χρηµάτων. Μπορεί να δουλέψει και 2 αυτοκίνητα µε R134a
ταυτόχρονα. Oικονοµικό, εύχρηστο & αξιόπιστο. 

STE-10000-2D
Κωδ.: 50.17.101Συσκευή κενού/πλήρωσης για

R134a και R12

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για χρήση µε R134a ή R12 
Μία αντλία κενού διβάθµια µε δυνατότητες εκκένωσης 75lt ανά λεπτό
∆ύο κάσες µανοµέτρων 4 κατευθύνσεων για µέγιστη ευκολία επέµβασης στο σύστηµα  µε
υγροδείκτη για επίβλεψη της κατάστασης του ψυκτικού υγρού
∆ύο ογκοµετρητές 2 kg µε διαβαθµίσεις ακριβείας 25 gr 
Συµπεριλαµβάνονται 2 σέτ λάστιχα µεταγγίσεως 1.5m & αντάπτορες για R134a
Tηλεφωνική τεχνική υποστήριξη και πολύ φθηνό κόστος συντήρησης
Ειδικό µανόµετρο κενού Φ80 για µεγαλύτερη ακρίβεια ενδείξεων στον βασικό εξοπλισµό
∆ιαστάσεις περίπου 120cm x 50cm x 36cm & βάρος 33kg
Eιδική θέση στήριξης φιάλης ψυκτικού υγρού ( πίσω ) και ιµάντας στήριξης

Η υπέρβαση στα απλά καρότσια. Εύχρηστο, γρήγορο, εξοικονοµεί
χρόνο. Καθιστά την επέµβαση στο a/c αυτοκινήτου παιχνίδι ακόµα
και για άπειρους χρήστες. 

STE-10000
Κωδ.: 50.17.102Συσκευή κενού & πλήρωσης µε

αυτόµατη πλήρωση για R134a

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για χρήση µε R134a
Aντλία κενού διβάθµια µε δυνατότητες εκκένωσης 75lt ανά λεπτό
Κάσα µανοµέτρων 4 κατευθύνσεων για µέγιστη ευκολία επέµβασης στο σύστηµα και µε υγροδείκτη
για επίβλεψη της κατάστασης του ψυκτικού υγρού
Ηλεκτρονική ζυγαριά αµερικάνικης προέλευσης µε προγραµατισµό και ακρίβεια 5gr
Συµπεριλαµβάνονται λάστιχα µεταγγίσεως 1.5m & αντάπτορες για R134a
Tηλεφωνική τεχνική υποστήριξη και πολύ φθηνό κόστος συντήρησης
Ειδικό µανόµετρο κενού Φ80 στον βασικό εξοπλισµό για µεγαλύτερη ακρίβεια ενδείξεων
∆ιαστάσεις περίπου 110cm x 50cm x 36cm & βάρος 29kg
Eιδική θέση στήριξης φιάλης ψυκτικού υγρού (δεν συµπεριλαµβάνεται) και ιµάντας στήριξης
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ÓõóêåõÝò áíÜêôçóçò & áíáêýêëùóçò 

Oικονοµικό, εύχρηστο & αξιόπιστο. Η συσκευή που όλοι πρέπει να έχουν.

Το PROMAX AUTO 500 είναι ο πιο δηµοφιλής σταθµός ανάκτησης/ανακύκλωσης για
τους επαγγελµατίες στην Ευρώπη. Είναι εφοδιασµένος µε όλες τις λειτουργίες και
αποδόσεις που χρειάζονται όλες οι επαγγελµατικές εφαρµογές του R134a στην
αυτοκινητοβιοµηχανία. Η συσκευή εκτελεί µε απόλυτη ακρίβεια χειροκίνητα ή
αυτόµατα ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναπλήρωση ψυκτικού υγρού ενώ η
πανίσχυρη αντλία κενού 2 σταδίων εγγυάται ένα πολύ γρήγορο κενό του
κλιµατιστικού συστήµατος από ατµοσφαιρικό αέρα και υγρασία. Σαν αξεσουάρ
διατίθεται ενσωµατωµένη και αναβαθµιζόµενη τράπεζα δεδοµένων που δίνει
πληροφορίες για το ψυκτέλαιο και το ψυκτικό µέσο κάθε οχήµατος. Ο χρήστης µπορεί
επίσης να προγραµµατίσει και να αποθηκεύσει στη µνήµη δική του τράπεζα
δεδοµένων. Επίσης, ως αξεσουάρ διατίθεται εκτυπωτής που επιτρέπει την εκτύπωση
µιας λεπτοµερούς ανάλυσης της συντήρησης του κλιµατιστικού συστήµατος.

STE-9834 Κωδ.: 50.17.120

Συσκευή ανάκτησης/ανακύκλωσης για R134a

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για χρήση µε R134a & R404a  ή µε R12 , 22, 502 ( mod.ST-9812 )
Aνακτά έως και 400gr ανά λεπτό (2.4kg / ώρα)
Συµπιεστής 1/3 hp
Aντλία κενού ST-22 µε δυνατότητες εκκένωσης 50 lt ανά λεπτό
Κάσα µανοµέτρων 5 κατευθύνσεων µε σύστηµα εισαγωγής ψυκτελαίου ή
φωσφορούχου προσθετικού
Ογκοµετρητής 2 kg
∆υνατότητα διαχωρισµού του λαδιού µε σύστηµα αποστράγγισης
Σύστηµα εκκένωσης του εναποµείναντος ψυκτικού υγρού
Φίλτρο γραµµής για προστασία του συµπιεστού από υγρασία και προσµίξεις
Αυτόµατο σταµάτηµα όταν γίνει κενό & όταν υψηλή πίεση φθάσει στο όριο µε
παράλληλο άναµα ενδεικτικών λυχνιών στο πάνελ λειτουργίας
Αυτόµατες βαλβίδες ( check-valve ) για αποφυγή επιστροφής του ψυκτικού υγρού
σε περίπτωση πιθανής διακοπής του ρεύµατος
Συµπεριλαµβάνονται λάστιχα µεταγγίσεως 1.5m & αντάπτορες για R134a
∆ιατίθεται και µε συµπυκνωτική µονάδα ή µε ηλεκτρονική ζυγαριά αντί
ογκοµετρητού κατόπιν παραγγελίας µε την σχετική επιβάρυνση
Οδηγίες στα ελληνικά και πολύ φθηνό κόστος συντήρησης
∆ιαστάσεις περίπου 120cm x 50cm x 40cm

PROMAX AUTO 500Κωδ.: 50.17.129

Αυτόµατη υσκευή ανάκτησης/ανακύκλωσης για R134a

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παροχή 230Volt, 50 Hz
Οθόνη LCD, 80 χαρακτήρων
Εύχρηστο πληκτρολόγιο
Οπτικές και ακουστικές ενδείξεις κατάστασης συσκευής
Ενσωµατωµένη τράπεζα δεδοµένων οχηµάτων
Προγραµµατιζόµενη τράπεζα δεδοµένων οχηµάτων
Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος µνήµης για επέκταση τράπεζας δεδοµένων
Αναβάθµιση τράπεζας δεδοµένων µε smart kit
Υποδοχή RS282
Πανίσχυρος συµπιεστής 1/3Ηp, 500 gr/min, κλειστού τύπου
Συµπυκνωτής µε τεράστια παροχή
Βαρέως τύπου, διβάθµια, 180 lt/min, αντλία κενού
Ενσωµατωµένο δοχείο ψυκτικού υγρού 20 kg
Αφυγραντής βαρέως τύπου
Μανόµετρα µεγάλων ενδείξεων, ΟΡ80, class1 µε µηχανισµό σταθεροποίησης
βελόνας
Μανόµετρο πίεσης δοχείου
Χειροκίνητη και αυτόµατη λειτουργία
Αυτόµατη επανεκκίνηση λειτουργίας ανάκτησης και ανακύκλωσης

Προγραµµατιζόµενη φάση κενού
Αυτόµατος έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού
Αυτόµατο άδειασµα λαδιού
Χειροκίνηση έκχυση λαδιού µε µαγνητική
Αυτόµατη πλήρωση ψυκτικού µέσου
Καθαρισµός αυτοµάτως των µη συµπυκνωµένων
αερίων
Αυτοδιάγνωση για εύκολη συντήρηση
∆ιαστάσεις 114 x 50 x 65 cm
Βάρος 90 kg
Ικανότητα µνήµης 4ΜΒ
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Το STE-98-103P και το STE-97-103P ανακτούν, ανακυκλώνουν, κάνουν κενό και επαναπληρώνουν R134a
γρήγορα και µε ακρίβεια. Κατασκευασµένα µε νέου τύπου, εύχρηστο περίβληµα ενσωµατώνουν
αποδεδειγµένη τεχνολογία µε τελευταίου τύπου λειτουργίες εξοικονόµησης χρόνου.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση λειτουργίας: 220-240v , 50/60 Ηz
∆εξαµενές αποθήκευσης: Ογκοµετρητής 2 kg

Θερµοκρασία λειτουργίας: Από 11 έως 49 C
Aφυγραντής (φίλτρο): 710 cc, τύπου spin-on

Aντλία κενού: ∆ιβάθµια 50 lt/min

Συµπλήρωση λαδιού: Σας επιτρέπει την
συµπλήρωση ψυκτελαίου στο σύστηµα σε
δευτερόλεπτα κατά την διάρκεια που το
κλιµατιστικό βρίσκεται σε φάση κενού. Η
συσκευή αυτόµατα διαχωρίζει το
παγιδευµένο κατά την ανάκτηση
ψυκτέλαιο. ∆ιαβαθµίσεις στο δοχείο, σας
υποδεικνύουν την ποσότητα που
χρειάζεται να αντικατασταθεί.
Η ακρίβεια των λειτουργιών του
εξασφαλίζει επαγγελµατικά
αποτελέσµατα εξαφανίζοντας τους
ερασιτεχνισµούς. 
Κάσα µανοµέτρων: Μανόµετρα Φ80
διάµετρο µε αντικραδασµικό µηχανισµό
µε ειδικό χρωµατισµό στην περιοχή
λειτουργίας γιά εύκολη παρακολούθηση
κατά την διάρκεια της εργασίας.
Εργονοµικός σχεδιασµός: Η καµπίνα είναι πολύ
εύκολο να µετακινείται µεταξύ των χώρων του συνεργείου. 
Μεγάλα µανόµετρα: Τα µανόµετρα της υψηλής & χαµηλής είναι
εγκατεστηµένα σε τέτοια θέση και σε τέτοια γωνία που είναι
πανεύκολη η επίβλεψη. Ευανάγνωστα µε διάµετρο 80 χλτ.περίπου.
Λειτουργίες που επιταχύνουν την διαδικασία συντήρησης (serv-
ice)
Αντλία κενού 50lt/min, 2 βαθµίδων: Ισχυρή αντλία κενού για
γρήγορη, βαθιά εκκένωση του ατµοσφαιρικού αέρα.
Συµπιεστής 1/3hp κλειστού τύπου: Ανακτά ψυκτικό υγρό
υποβοηθούµενο από µία υψηλής απόδοσης συµπυκνωτική µονάδα.
Ταχύτατη διαδικασία ανακύκλωσης: Με δύο περάσµατα γιά
καλύτερη ποιότητα του ανακυκλόµενου υγρού & προστασία του
συµπιεστού.
Συµπλήρωση λαδιού: Σας επιτρέπει την συµπλήρωση ψυκτελαίου
στο σύστηµα σε δευτερόλεπτα.
Αλλαγή ξηραντή: Πανεύκολη αλλαγή φίλτρου & καθαρισµού των
υπολειµάτων του ψυκτικού υγρού.
Προστασία απο κακή χρήση: Λόγω της προστασίας της συσκευής
απο κακή χρήση των διακοπτών διαβάστε πολύ καλά τις οδηγίες
χρήσης.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση λειτουργίας: 220-240v , 50/60 Ηz
∆εξαµενές αποθήκευσης: Ενσωµατωµένη 12 kg

Θερµοκρασία λειτουργίας: Από 11 έως 49 C
Aφυγραντής (φίλτρο): 710 cc, τύπου spin-on

Aντλία κενού: ∆ιβάθµια 50 lt/min

Αυτόµατη πλήρωση ψυκτικού υγρού: Με
αυτή την  λειτουργία ανακτά, αναλύει, κάνει
αυτόµατη πλήρωση, συµπληρώνει
αυτόµατα λάδι & ανακυκλώνει το ψυκτικό
υγρό που τραβάει απο συστήµατα
κλιµατιστικών αυτοκινήτων.
Συµπλήρωση λαδιού: Σας επιτρέπει την
συµπλήρωση ψυκτελαίου στο σύστηµα σε
δευτερόλεπτα κατά την διάρκεια που το
κλιµατιστικό βρίσκεται σε φάση κενού. Η
συσκευή αυτόµατα διαχωρίζει το
παγιδευµένο κατά την ανάκτηση
ψυκτέλαιο. ∆ιαβαθµίσεις στο δοχείο, σας
υποδεικνύουν την ποσότητα που
χρειάζεται να αντικατασταθεί.
Η ακρίβεια των λειτουργιών του
εξασφαλίζει επαγγελµατικά αποτελέσµατα
εξαφανίζοντας τους ερασιτεχνισµούς. 
Ηλεκτρονική ζυγαριά: Ενσωµατωµένη µόνιµα στο
εσωτερικό,εξοπλισµένη µε ειδικό µηχανισµό απόσβεσης κραδασµών
ζυγίζει την ανακτώµενη ποσότητα ψυκτικού υγρού, προστατεύεται
από απότοµους κραδασµούς που προκαλούνται από µετακίνηση σε
ανώµαλες επιφάνειες. Κάνει πλήρωση µε βάρος για µεγαλύτερη
ακρίβεια.
Ενσωµατωµένο δοχείο αποθήκευσης:  Το ψυκτικό υγρό ανακτάται
µέσα και γίνεται πλήρωση από αυτό το δοχείο που είναι µόνιµα
εγκατεστηµένο πάνω στην ηλεκτρονική ζυγαριά για συνεχής
αξιοπιστία.
Κάσα µανοµέτρων: Μανόµετρα Φ80 διάµετρο µε αντικραδασµικό
µηχανισµό µε ειδικό χρωµατισµό στην περιοχή λειτουργίας γιά
εύκολη παρακολούθηση κατά την διάρκεια της εργασίας.
Πάνω απ’ όλα είναι εύχρηστη
Αντλία κενού 50lt/min, 2 βαθµίδων: Ισχυρή αντλία κενού για
γρήγορη, βαθιά εκκένωση του ατµοσφαιρικού αέρα.
Συµπιεστής 1/3hp κλειστού τύπου: Ανακτά ψυκτικό υγρό
υποβοηθούµενο από µία υψηλής απόδοσης συµπυκνωτική µονάδα.
Ταχύτατη διαδικασία ανακύκλωσης: Με δύο περάσµατα γιά
καλύτερη ποιότητα του ανακυκλόµενου υγρού & προστασία του
συµπιεστή.
Συµπλήρωση λαδιού: Σας επιτρέπει την συµπλήρωση ψυκτελαίου
στο σύστηµα σε δευτερόλεπτα.
Αλλαγή ξηραντή: Πανεύκολη αλλαγή φίλτρου & καθαρισµού των
υπολειµάτων του ψυκτικού υγρού.
Προστασία απο κακή χρήση: Λόγω της προστασίας της συσκευής
από κακή χρήση των διακοπτών και του πληκτρολογίου διαβάστε
προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν επιχειρήσετε να λειτουργήσετε
τη συσκευή.

STE-98-103P Κωδ.: 50.17.122 STE-97-103P Κωδ.: 50.17.123

Με ογκοµετρητή 2 kg. Λιτό & οικονοµικό Μέ ζυγαριά αυτόµατης πλήρωσης & ενσωµατωµένη 
φιάλη ανάκτησης 12kg µε ανυπέρβλητη ακρίβεια

STE-ÔÏÑ-03P Κωδ.: 50.17.124

Ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε το STE - 97-103P αλλά µε την
δυνατότητα της πλήρους αυτόµατης λειτουργίας µε το πάτηµα ενός
πλήκτρου. Ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο στο πάνελ εργασίας και
δυνατότητα ενσωµάτωσης επίσης εκτυπωτή κατόπιν παραγγελίας
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Συνδυασµός απλούστατης λειτουργίας µε ανυπέρβλητη
ακρίβεια

34701-2Ê
Κωδ.: 50.17.128Συσκευή για R134a

Το Cool-Tech 700 ανακτά, ανακυκλώνει, κάνει κενό και επαναπληρώνει R134a γρήγορα και µε ακρίβεια.
Κατασκευασµένο µε νέου τύπου, εύχρηστο περίβληµα ενσωµατώνει αποδεδειγµένη τεχνολογία µε
τελευταίου τύπου λειτουργίες εξοικονόµησης χρόνου.

Η αυτόµατη λειτουργία του σηµαίνει: λιγότερος χρόνος
απαιτούµενος για παρακολούθησή του ταυτοχρόνως.
Αυτόµατη πλήρωση ψυκτικού υγρού: Με αυτή την τελευταία
λειτουργία δεν χρειάζεται πλέον να σταµατάτε στην µέση της
δουλειάς για να αλλάξετε φιάλη FREON. Η συσκευή διατηρεί 12 µε
15kg ψυκτικού υγρού σε ένα εσωτερικό δοχείο και προειδοποιεί µε
χαρακτηριστικό ηχητικό σήµα όταν είναι ώρα να αλλάξετε φιάλη, έτσι
ώστε να µην χρειάζεται να έχετε το άγχος αυτό.
Αυτόµατη εξαέρωση: Οποιαδήποτε ποσότητα αέρα πιθανώς
εµφανιστεί στα δοχεία εξαερώνεται αυτόµατα όπως χρειάζεται για να
προληφθούν όποια προβλήµατα µπορεί να προκληθούν από την
εµφάνιση αέρα σε κύκλωµα κλιµατισµού αυτοκινήτου. Όλα αυτά
χωρίς την ανάγκη ελέγχων στα µανόµετρα ή ανοίγµατος
συγκεκριµένων διακοπτών.
Συµπλήρωση λαδιού: Σας επιτρέπει τη συµπλήρωση ψυκτελαίου
στο σύστηµα σε δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια που το κλιµατιστικό
βρίσκεται σε φάση κενού. Η συσκευή αυτόµατα διαχωρίζει το
παγιδευµένο κατά την ανάκτηση ψυκτέλαιο και η ηλεκτρονική οθόνη
σας υπενθυµίζει να αδειάσετε το δοχείο. ∆ιαβαθµίσεις στο δοχείο,
σας υποδεικνύουν την ποσότητα που χρειάζεται να αντικατασταθεί.
Η απαράµιλλη ακρίβεια των λειτουργιών του εξασφαλίζει
επαγγελµατικά αποτελέσµατα εξαφανίζοντας τους
ερασιτεχνισµούς.
Ηλεκτρονική ζυγαριά: Ενσωµατωµένη µόνιµα στο εσωτερικό,
εξοπλισµένη µε ειδικό µηχανισµό απόσβεσης κραδασµών ζυγίζει την
ανακτώµενη ποσότητα ψυκτικού υγρού, προστατεύεται από
απότοµους κραδασµούς που προκαλούνται από µετακίνηση σε
ανώµαλες επιφάνειες. Κάνει πλήρωση µε βάρος για µεγαλύτερη
ακρίβεια.
Ενσωµατωµένο δοχείο αποθήκευσης: Το ψυκτικό υγρό ανακτάται
µέσα και γίνεται πλήρωση από αυτό το δοχείο που είναι µόνιµα
εγκατεστηµένο πάνω στην ηλεκτρονική ζυγαριά για συνεχής
αξιοπιστία.
Εσωτερική κάσα µανοµέτρων: Μια ευρεσιτεχνία αποκλειστική της
ROBINAIR, συµπεριλαµβάνει όλες τις αυτόµατες µαγνητικές
βαλβίδες που ελέγχουν τη ροή του υγρού, µειώνοντας την
πιθανότητα απωλειών από τις ενώσεις.
Αλφαριθµητική οθόνη: Εµφανίζει µυνήµατα ,υποδεικνύοντας τι
χρειάζεται  να κάνετε ή τι επιλογές έχετε στην συγκεκριµένη στιγµή.
Επιλογή αγγλικών γαλλικών ή γερµανικών όπως επίσης κιλά ή
pounds.
Πάνω απ’ όλα είναι εύχρηστη
Εργονοµικός σχεδιασµός: Η καµπίνα είναι πολύ εύκολο να
µετακινείται µεταξύ των χώρων του συνεργείου.
Μεγάλα µανόµετρα: Τα µανόµετρα της υψηλής & χαµηλής είναι
εγκατεστηµένα σε τέτοια θέση και σε τέτοια γωνία που είναι
πανεύκολη η επίβλεψη. Ευανάγνωστα µε διάµετρο 100 χλτ.περίπου.
Λειτουργίες που επιταχύνουν τη διαδικασία συντήρησης (serv-
ice)
Αντλία κενού 6 cfm: Πανίσχυρη αντλία κενού για γρήγορη, βαθιά
εκκένωση του ατµοσφαιρικού αέρα.
Συµπιεστής βαρέως τύπου:  Ανακτά ψυκτικό υγρό και από την
υψηλή και από την χαµηλή πλευρά για γρήγορη ανάκτηση.
Ταχύτατη (super) διαδικασία ανακύκλωσης: Με ένα πέρασµα
µόνο, βάσει διεθνών προδιαγραφών SAE.
Συµπλήρωση λαδιού: Σας επιτρέπει την συµπλήρωση ψυκτελαίου
στο σύστηµα σε δευτερόλεπτα.

Τάση λειτουργίας: 220-240v, 50/60 Ηz
∆εξαµενές αποθήκευσης: Ενσωµατωµένη 14kg, πιστοποίηση

Θερµοκρασία λειτουργίας: Από 11 έως 49 C
Aφυγραντής (φίλτρο): 710 cc, τύπου spin-on

Aντλία κενού: 6 cfm (142 lt/min)
∆ιαστάσεις: 132cm Υx84cm Πx51 B

Bάρος: Περίπου 81,65 kg

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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∆ιπλή συσκευή µε αυτόµατη λειτουργία για απλούστευση 
της διαδικασίας

34801-2Ê
Κωδ.: 50.17.127Συσκευή για R12 και R134a

ãéá áõôïêßíçôá, ëåùöïñåßá êëð.

Χρησιµοποιήστε την ίδια συσκευή για το R12 & το R134a και εξοικονοµήστε
χώρο στο κατάστηµά σας. Επιλέγετε χρήση µε το ένα ψυκτικό µέσο ή το άλλο
τόσο απλά µε το πάτηµα ενός και µόνο κουµπιού. Το 34800-2Κ είναι
εξοπλισµένο µε 2 κάσες µανοµέτρων, 2 φιάλες αποθήκευσης, 2 συµπιεστές και
2 ηλεκτρονικές ζυγαριές, γεγονός που επιτρέπει την λειτουργία χωρίς την
ανάγκη καθαρίσµατος ή αλλαγής δεξαµενών. Απαιτεί λιγότερο χώρο απ ότι
δύο ξεχωριστές συσκευές και η δυνατότητα αυτόµατης λειτουργίας του
καθιστά την χρήση του πολύ εύκολη από οποιονδήποτε τεχνικό, ανεξάρτητα
επιπέδου εκπαιδευσής του.

Η αυτόµατη λειτουργία του σας επιτρέπει να ασχολείστε µε
άλλες εργασίες ταυτοχρόνως
Μικροεπεξεργαστής µε εναλλασσόµενες οθόνες: Ελένχει όλες τις
λειτουργίες συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου εκκένωσης (κενό)
και της ποσότητας πλήρωσης µε υγρό σύν το γεγονός ότι σας
ειδοποιεί µε ηχητικό σινιάλο όταν είναι καιρός να αλλάξετε το φίλτρο
αφύγρανση, το λάδι της αντλίας κ.λ.π. Αλφαριθµητική οθόνη
εµφανίζει µηνύµατα πολύ εύκολα να ερµηνευθούν.
Αυτόµατη εξαέρωση: Οποιαδήποτε ποσότητα αέρα πιθανώς
εµφανιστεί στα δοχεία εξαερώνεται αυτόµατα όπως χρειάζεται για να
προληφθούν όποια προβλήµατα µπορεί να προκληθούν από την
εµφάνιση αέρα σε κύκλωµα κλιµατισµού αυτοκινήτου. Όλα αυτά
χωρίς την ανάγκη ελέγχων στα µανόµετρα ή ανοίγµατος
συγκεκριµένων διακοπτών.
Ηλεκτρονική ζυγαριά: Κλείνει την συσκευή αυτόµατα όταν η
προγραµατισµένη ποσότητα υγρού έχει εισέλθει στο κύκλωµα,
επίσης παρέχει προστασία από υπερπλήρωση της δεξαµενής και
ελέγχει την ανακτώµενη ποσότητα ψυκτικού υγρού. Οι δεξαµενές
αποθήκευσης είναι µόνιµες στην συσκευή και δεν χρειάζονται ποτέ
πιστοποίηση.
Επιτάχυνση της συντήρησης για αυξηµένη κερδοφορία. 
Απλουστευµένη σύνδεση: Όλες οι λειτουργίες πραγµατοποιούνται
µε ταχύτητα µέσω µιάς απλής, µόνιµης σύνδεσης µε το όχηµα.
Συµπιεστής βαρέως τύπου:  Ανακτά ψυκτικό υγρό και από την
υψηλή και από την χαµηλή πλευρά του κλιµατιστικού συστήµατος για
γρήγορη ανάκτηση ενώ ο ειδικός ελαιοδιαχωριστής, επιστρέφοντας
τα λάδια στον συµπιεστή, τον συντηρεί ιδανικά για µακροχρόνια,
απροβληµάτιστη χρήση.
Αντλία κενού 6 cfm: Πανίσχυρη αντλία κενού παρέχει τις
δυνατότητες εκτός από γρήγορο κενό και για ιδανική αφύγρανση του
συστήµατος προετοιµάζοντας το έτσι για επαναπλήρωση.
Ταχύτατη (super) πλήρωση: Ένα τυπικό γέµισµα αυτοκινήτου
διαρκεί περίπου ένα λεπτό ή και λιγότερο.
Συµπλήρωση λαδιού: Σας επιτρέπει τη συµπλήρωση ψυκτελαίου
στο σύστηµα σε δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια που το κλιµατιστικό
βρίσκεται σε φάση κενού.

Τάση λειτουργίας: 220-240v , 50/60 Ηz
∆εξαµενές αποθήκευσης: ∆ύο των 14kg, πιστοποιηµένες

Θερµοκρασία λειτουργίας: Από 11 έως 49 C
Aφυγραντής (φίλτρο): 710 cc, τύπου spin-on

Ανάλυση ζυγαριάς: 0,2 kg
Aντλία κενού: 6 cfm (142 lt/min)

∆ιαστάσεις: 117cm Υx69cm Πx82 B
Bάρος: Περίπου 90.70 kg

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ÓõóêåõÝò áíÜêôçóçò & áíáêýêëùóçò 

ãéá áõôïêßíçôá, ëåùöïñåßá êëð.

To πιο εξελιγµένο µοντέλο της βιοµηχανίας a/c auto είναι
επίσης και το ευκολότερο στην χρήση του 

342001-F Κωδ.: 50.17.126

Yπερ-αυτοµατοποιηµένη συσκευή για R134a 

Το 342000 αυτοµατοποιεί την συντήρηση του κλιµατιστικού από την αρχή έως
το τέλος της. Χρησιµοποιώντας αισθητήρες θερµοκρασίας και λάστιχα
µεταγγίσεως σσς δίνει αµέσως την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος
που µπορεί επίσης να τυπωθεί κατόπιν αναγνωρίζει τον τύπο του ψυκτικού
υγρού (freon), το ανακτά, ανακυκλώνει, εκκενώνει και επαναπληρώνει. Τέλος
αδειάζει τα λάδια µετά το πέρας της εργασίας.

Υποδειγµατική ακρίβεια
Ηλεκτρονική ζυγαριά: Ενσωµατωµένη µόνιµα στο εσωτερικό, εξοπλισµένη µε ειδικό
µηχανισµό απόσβεσης κραδασµών ζυγίζει την ανακτώµενη ποσότητα ψυκτικού
υγρού, προστατέυεται από απότοµους κραδασµούς που προκαλούνται από
µετακίνηση σε ανώµαλες επιφάνειες. Κάνει πλήρωση µε βάρος για µεγαλύτερη
ακρίβεια.
Μικροεπεξεργαστής µε εναλλασσόµενες οθόνες: Με σταθερό προγραµµατισµό
σαν standard όλων των  λειτουργιών συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου
εκκένωσης (κενό) και της ποσότητας πλήρωσης µε υγρό, αλλά και µε δυνατότητα
αλλαγής κατά προτίµηση σύν το γεγονός ότι σας ειδοποιεί µε ηχητικό σινιάλο όταν
είναι καιρός να αλλάξετε το φίλτρο αφύγρανσης, το λάδι της αντλίας, να αδειάσετε το
δοχείο λαδιού ή την φιάλη του ψυκτικού υγρού.
Αναγνώριση ψυκτικού υγρού: ∆υνατότητα εξοικονόµησης χιλιάδων €υρώ µε το να
σας ειδοποιεί η συσκευή για το αν το ψυκτικό υγρό που βρίσκεται ήδη µέσα στο
σύστηµα έχει προσµίξεις ή είναι ανάµιξη µεταξύ άλλων. Πιστοποιεί καθαρότητα έως
και 98% αυτοµάτως στην αρχή της κάθε συντήρησης.
Απαράµιλλη ταχύτητα
Αντλία κενού χωρίς κάρτερ λαδιού: Με αντλία κενού που δεν χρειάζεται
συντήρηση, κατεβάζει αµέσως βαθύ κενό για προσεκτική εκκένωση, αποµακρύνει
αµέσως αέρα και υγρασία δίνοντας έτσι στο σύστηµα την ευκαιρία να φθάσει σε
υψηλά επίπεδα απόδοσεως.
Συµπιεστής βαρέως τύπου: Ανακτά ψυκτικό υγρό και από την υψηλή και από την
χαµηλή πλευρά του κλιµατιστικού συστήµατος για γρήγορη ανάκτηση ενώ ο ειδικός
ελαιοδιαχωριστής, επιστρέφοντας τα λάδια στον συµπιεστή, τον συντηρεί ιδανικά για
µακροχρόνια, απροβληµάτιστη χρήση. Γρήγορο πέρασµα από το φίλτρο παρέχει
ανακύκλωση µε ένα πέρασµα µόνο.
Συµπλήρωση λαδιού: Σας επιτρέπει την συµπλήρωση ψυκτελαίου στο σύστηµα σε
δευτερόλεπτα κατά την διάρκεια που το κλιµατιστικό βρίσκεται σε φάση κενού. Τοσο
απλό όσο το πάτηµα ενός κουµπιού χωρίς την ανάγκη  ειδικών συνδέσεων στα
λάστιχα µεταγγίσεως.
Όλες οι λειτουργίες στα δάκτυλά σας
Αναγνώριση ψυκτικού υγρού: Εάν ακάθαρτο ψυκτικό υγρό ανιχνευθεί η ανάκτηση
σταµατά αυτοµάτως για να προστατευθεί η συσκευή σας και η φιάλη του ψυκτικού
υγρού.
Ενσωµατωµένος εκτυπωτής: Αυξάνει την εµπιστοσύνη του πελάτη σας, απλοποιεί
την διάγνωση και παρέχει ιστορικό συντήρησεως. Απλά πατάτε το πλήκτρο "print"
και λαµβάνετε αντίγραφο των πιέσεων/θερµοκρασιών λειτουργίας, συνθήκες
περιβάλλοντος και άλλα δεδοµένα.
Ξεκάθαρη επικοινωνία: Εξηγεί ξεκάθαρα στον τεχνικό τι χρειάζεται να κάνει µέχρι
το να ανοίξει τις βάνες υποδοχής και τι εργασία εκτελεί εκείνη την ώρα. Επιλογή
αγγλικών, γαλλικών ή ισπανικών και επιλογή pounds ή kg.
Αυτόµατες λειτουργίες

Αυτόµατη πλήρωση ψυκτικού υγρού
Αυτόµατη αναγνώριση της κατάστασης του ψυκτικού υγρού
Αυτόµατη αφαίρεση αέρα από το κύκλωµα
Αυτόµατο άδειασµα του δοχείου λαδιού
Αυτόµατος καθαρισµός µετά το πέρας κάθε συντηρήσεως

Τάση λειτουργίας: 220-240v , 50/60 Ηz και
πρόγραµµα τριών γλωσσών

∆εξαµενές αποθήκευσης: 14kg, πιστοποιηµένη
Aντλία κενού: 6 cfm (142 lt/min)

∆ιαστάσεις: 132cm Υx83.8cm Πx50.8cm B
Bάρος: Περίπου 91,63 kg χωρίς την 

εξωτερική φιάλη υγρού
Aφυγραντής (φίλτρο): 710 cc, τύπου spin-on

Ανάλυση ζυγαριάς: 0,2 kg
Θερµοκρασία λειτουργίας: Από 11 έως 49 C

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Ο πίνακας ελέγχου έχει την καλύτερη
δυνατή γωνία για τέλεια επίβλεψη &
µανόµετρα Φ100
Ευκολία αντκατάστασης  φίλτρου
ανάλυσης ψυκτικού υγρού
Ενσωµατωµένος εκτυπωτής για
έγγραφη απεικόνιση δεδοµένων
∆οχείο για συµπλήρωση λαδιού στο
πλάι της συσκευής
Στρογγυλεµένες γωνίες για αποφυγή
ζηµιών στα οχήµατα
Πολυπροπυλένιο  αντοχής σε χηµικές
ουσίες
Κατασκευή ανθεκτική σε κακουχίες αλλά
παράλληλα ελαφριά

Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη υψηλής
ανάλυσης
Εύχρηστο πληκτρολόγιο µε υποδείξεις για
ευκολία συντονισµού µε την οθόνη
Χερούλι εργονοµικά τοποθετηµένο για
µετακινήσεις χωρίς ιδιαίτερο κόπο
Η πίσω πόρτα ανοίγει για εύκολη
αντικατάσταση του φίλτρου αφύγρανση
Εύκολα προσβάσιµη η φιάλη του ψυκτικού
υγρού
Φιάλη αποστράγγισης του λαδιού µε
διαγραµίσεις που υποδεικνύει πόσο από αυτό
χρειάζεται να αντικατασταθεί
Στο πίσω µέρος της συσκευής υπάρχουν 2
αισθητήρες θερµοκρασίας

Ενδεικτική λυχνία υποδηλώνει το πέρας
κάθε λειτουργίας

Μοναδική κατασκευή "πλάγιας" επέµβασης µε µεγάλους
τροχούς επιτρέπουν την συσκευή να παίρνει θέση κοντά
στο αυτοκίνητο

Εξαφανίζει τις "υποθέσεις" από την συντήρηση του κλιµατιστικού
Ακαριαίο αποτέλεσµα: Εµφανίζει ηµεροµηνία/ώρα, ελάχιστη πίεση χαµηλής &
µέγιστη πίεση υψηλής πλευράς, συνθήκες περιβάλλοντος, τύπος ψυκτικού υγρού,
θερµοκρασία εξόδου, ποσότητα ανακτηµένου υγρού. Τα αποτελέσµατα µπορούν να
εκτυπωθούν και να δοθούν στον πελάτη.
Επαναπλήρωση: Μεταφέρει ψυκτικό υγρό αµέσως και µε ακρίβεια.
Εξαέρωση: Ελέγχει το ψυκτικό υγρό πριν την ανάκτηση και παρακολουθεί συνεχώς
το ψυκτικό στην εσωτερική δεξαµενή, εξαερώνοντας αυτόµατα εάν χρειαστεί.
Αισθητήρες θερµοκρασίας: ∆υό αισθητήρες στον βασικό εξοπλισµό εξαλείφουν την
ανάγκη για extra θερµόµετρο µετρώντας ταυτόχρονα τους µπροστινούς & πίσω
αεραγωγούς.
Προρύθµιση διάγνωσης: Εάν κάποιες από τις παραµέτρους λειτουργίας δεν είναι
σωστές, η συσκευή "φωνάζει" και έτσι είναι δυνατό να γίνουν διορθώσεις.
Αδιάκοπτη πλήρωση: ∆ιατηρεί 5-7kg ψυκτικό στην εσωτερική δεξαµενή έτσι ώστε
να µην χρειαστεί να διακοπεί η πλήρωση εάν και εφ' όσον αδειάσει η εξωτερική. Μια
γρήγορη ένωση είναι το µόνο που χρειάζεται.

Οι υπέρηχοι είναι ένα εύρος ήχου µεγαλύτερου των 20 kHz που δεν είναι
δυνατόν να εντοπιστεί από το ανθρώπινο αυτί. Ο στροβιλισµός που
δηµιουργείται από τον αέρα ή αέριο που εξαναγκάζεται να περάσει από
µικρά ανοίγµατα, παράγει υπερήχους. Η συσκευή ULD-300 Κωδ. 50.22.070
(συσκευή ανίχνευσης υπερήχων) είναι ένας ανιχνευτής που εντοπίζει την
πηγή αυτών των υπερήχων οδηγώντας µας µε απίστευτη ακρίβεια στην
απώλεια (σηµείο διαρροής). Είναι εξοπλισµένη µε οπτική κλίµακα (10
led’s) και ακουστική ένδειξη (µε ακουστικά) καθώς και διακόπτη επιλογής
ευαισθησίας. Ιδανικό για εντοπισµό διαρροών αερίων, αζώτου,
πεπιεσµένων αερίων, κενού, ψύξης από ψυκτικούς θαλάµους
αυτοκινούµενα ψυγεία, υδροπνευµατικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
καθώς και εντοπισµό σπινθήρων (arcing) που δηµιουργείται από κακή
µόνωση ή φθορά σε επαφές, ρελέ, µοτέρ, µαγνητικές βαλβίδες, ρουλεµάν,
κουζινέτα και βαλβίδες.
Σε συνδυασµό µε το UT-300 Κωδ. 50.22.071 (συσκευή δηµιουργίας
υπερήχων) εντοπίζει διαρροές στεγανότητας διαφόρων εφαρµογών όπως
ψυκτικών θαλάµων, θυρών, σε αυτοκίνητα ή αλλού, παρµπρίζ κ.λπ.

Έτσι το 342000 απλοποιεί την συντήρηση του
κλιµατιστικού
Αναγνώριση: Έλεγχος της ροής προστατεύει τη
συσκευή από ακατάλληλο ψυκτικό υγρό, λάδι & άλλες
προσµίξεις.
Ανάκτηση: Αυτόµατη επανεκκίνηση εάν η συσκευή
"αισθανθεί" αύξηση της πίεσης.
Εύκολη συντήρηση: Η ζωή του φίλτρου
παρακολουθείτε από τον µικροεπεξεργαστή και όταν
χρειαστεί η συσκευή αυτοµάτως εκκενώνει το φίλτρο
πρίν και µετά.
Βεβιασµένη πλήρωση: Εάν η πλήρωση του ψυκτικού
καθυστερήσει για 30 δευτερόλεπτα η συσκευή µπαίνει σε
διαδικασία αυτόµατης πλήρωσης δηµιουργώντας από
µόνη της πίεση ώστε να "σπρώξει" την
προγραµµατισµένη ποσότητα στο κύκλωµα.

Aíé÷íåõôÞò äéáññïþí ìå õðåñÞ÷ïõò

ULD-300 

UΤ-300 
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AíåìéóôÞñåò

... ãéá êëéìáôéóôéêÜ & ãåíéêÜ åöáñìïãÝò óå áõôïêßíçôá êáé öïñôçãÜ
... ãéá ôá åîùôåñéêÜ (condensers) ôùí êëéìáôéóôéêþí (12 Volt)

Κωδικός Περιγραφή ∆ιάµετρος
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA22-AP11/C-50S SPAL 12V 18,5 cm

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA14-AP7/C-34S SPAL 12V 21 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA14-AP7/C-34Α SPAL 12V 21 cm

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA07-AP12/C-58S SPAL 12V 25 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA07-AP12/C-58Α SPAL 12V 25 cm

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA11-AP7/C-57S SPAL 12V 28,5 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA11-AP7/C-57Α SPAL 12V 28,5 cm

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA09-AP8\C-54Α SPAL  12V 31 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA09-AP8\C-54S SPAL  12V 31 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA09-AP12C-54Α SPAL 12V 31 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA09-AP12C-54S SPAL 12V 31 cm

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA10-AP10/C-61Α 12V SPAL 33 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA10-AP10/C-61S 12V SPAL 33 cm

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA13-AP9/C-35Α SPAL 12V 36 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA13-AP9/C-35S SPAL 12V 36 cm

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA08-AP10/C-23S SPAL 12V 38 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA08-AP10/C-23Α SPAL 12V 38 cm

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA18-ΑΡ13-41Α SPAL 12V 41 cm

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA07-BP12/C-58Α 24V SPAL 25 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA07-BP12/C-58S 24V SPAL 25 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA11-BP12/C-57S 24V SPAL 25 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA15-ΒΡ1-39S 24V SPAL 28 cm ενισχυµένο
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA15-ΒΡ1-39Α 24V SPAL 28,5 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA11-BP12/C-57Α 24V SPAL 28,5 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA09-BP8/C-54Α 24V SPAL 31 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA09-BP8/C-54S 24V SPAL 31 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA01-ΒΡ1-36Α SPAL 24V 33,5 cm
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ VA10-BP10/C-61S 24V SPAL 34 cm

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 002-Β45-02 24V τουρµπίνα διπλή SPAL

... ãéá êëéìáôéóôéêÜ & ãåíéêÜ åöáñìïãÝò óå áõôïêßíçôá êáé öïñôçãÜ
... ãéá ôá åîùôåñéêÜ (condensers) ôùí êëéìáôéóôéêþí (24 Volt)

01.10.056

01.10.061
01.10.070

01.10.073
01.10.059

01.10.058
01.10.072

01.10.055
01.10.054
01.10.057
01.10.078

01.10.093
01.10.094

01.10.074
01.10.076

01.10.062
01.10.071

01.10.080

01.10.103
01.10.104
01.10.105
01.10.108
01.10.100

01.10.101
01.10.106
01.10.107
01.10.090
01.10.099

01.10.200

A= αναρρόφηση, S = φυσάει
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EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï÷çìÜôùí

ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ R134{a} 6" {m}  OMEGA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ R134{a} 8" {m}  OMEGA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ R134{a} 10"{m}  OMEGA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ R134(a),#12(FT) OMECA

ΚΕΑΦΙΑ #6 LONG FERR.ΜΑΚΡΥΑ        OMECA
ΚΕΑΦΙΑ #8 LONG FERR.ΜΑΚΡΥΑ        OMECA
ΚΕΑΦΙΑ #10 LONG FERR.ΜΑΚΡΥΑ       OMECA
ΚΕΑΦΙΑ #12 LONG FERR.ΜΑΚΡΥΑ       OMECA

ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER #6 ΣΕ #8 STEP UP OMECA
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER #8 ΣΕ #10 STEPUP OMECA
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER#10 ΣΕ #12 STEPUP OMECA

ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER #6 ,1/4ST  OMECA
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER #8 ,3/8ST  OMECA
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER #10,1/2ST  OMECA
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER #12,5/8ST  OMECA
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER #6,1/4ST R134a INL ΟΜΕ
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER #8,3/8ST R134a INL ΟΜΕ
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER#10,1/2ST R134a INL ΟΜΕ
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER#12,5/8ST R134a INL ΟΜΕ
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER FITT.INLINE 6#6W,1/4 Ο
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER WITH 1/4 SV,#8W  OMECA
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER WITH 1/4SV,#10   OMECA
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER WITH 1/4 SV,#6W  OMECA
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER #6 ,1/4Τ,ΤΑΥ     OMECA
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER #8 ,3/8Τ,ΤΑΥ     OMECA
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER #10,1/2Τ,ΤΑΥ     OMECA
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER #12,5/8Τ,ΤΑΥ     OMECA
ΕΝΩΤΗΡΕΣ SPLICER #12 ΣΕ #10,ΤΑΥ REDUC Ο

ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΟΦΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥΤΣ."CUTTER"  OMECA

ΑΥΤ/ΤΟΥ ΠΡΕΣΣΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣ.3700 ATCO
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΠΡΕΣΣΑ ΜΑΡΚ.HANDI" ΧΕΙΡΟΣ OMECA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΠΡΕΣΣΑ ΜΑΡΚ.Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ 50/220,ΟΜ
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΠΡΕΣ.ΜΑΡΚ.Υ∆ΡΑΥΛ."ΚΕΦΑΛΗ" OMECA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΠΡΕΣ.ΜΑΡΚ.Υ∆ΡΑΥΛ.ΕΞΑΡΤ.#6  OMEC
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΠΡΕΣ.ΜΑΡΚ.Υ∆ΡΑΥΛ.ΕΞΑΡΤ.#8  OMEC
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΠΡΕΣ.ΜΑΡΚ.Υ∆ΡΑΥΛ.ΕΞΑΡΤ.#10 OMEC

ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΚΡΑ ΜΑΡΚ.460-325 3/8STFOR#6FTG
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΚΡΑ ΜΑΡΚ.460-326 1/2STFOR#8FTG
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΚΡΑ ΜΑΡΚ.460-327 5/8STFOR#10FT
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΚΡΑ ΜΑΡΚ.460-224 3/8STF FLR#6
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΚΡΑ ΜΑΡΚ.460-225 1/2STF FLR#8
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΚΡΑ ΜΑΡΚ.460-226 5/8STF FLR#10

ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΑΥ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 8mm,1/4FL
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΑΥ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 10mm,1/4FL/R134a
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΑΥ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 12mm R134a

ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 6mm,#6 Χ.ΠΛΗΡ.  OMEGA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 8mm,#8 Χ.ΠΛΗΡ.  OMEGA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 10mm,#10 Χ.ΠΛΗΡ.OMEGA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 12mm,#12 Χ.ΠΛΗΡ.

ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 6#6 Μ.ΠΛΗΡ. R12 OMEGA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 8#8 Μ.ΠΛΗΡ. R12 OMEGA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 10#10 Μ.ΠΛΗΡ.R12 OMEG
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 6#6 Μ.ΠΛΗΡ.R134 OMEGA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 8#8 Μ.ΠΛΗΡ.R134 OMEGA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 10#10 Μ.ΠΛΗΡ.R134 ΟΜΕ

ΑΥΤ/ΤΟΥ ADAPTOR 6mm,Ο-ring#FLARE  OMECA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ADAPTOR 8mm,Ο-ring#FLARE  OMECA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ADAPTOR 10mm,Ο-ring#FLARE OMECA
ΑΥΤ/ΤΟΥ ADAPTOR 12mm,Ο-ring#FLARE OMECA

10.30.007
10.30.008
10.30.009
10.30.013

10.30.020
10.30.021
10.30.022
10.30.023

10.30.024
10.30.025
10.30.026

10.30.027
10.30.028
10.30.029
10.30.030
10.30.031
10.30.032
10.30.033
10.30.034
10.30.035
10.30.036
10.30.037
10.30.038
10.30.040
10.30.041
10.30.042
10.30.043
10.30.044

10.30.049

10.30.051
10.30.053
10.30.054
10.30.055
10.30.056
10.30.057
10.30.058

10.30.060
10.30.061
10.30.062
10.30.063
10.30.064
10.30.065

10.30.070
10.30.071
10.30.072

10.30.090
10.30.091
10.30.092
10.30.093

10.30.096
10.30.097
10.30.098
10.30.099
10.30.100
10.30.101

10.30.109
10.30.110
10.30.111
10.30.112

ΑΚΡΑ FLARE #6 ,FF/6 BARB STRT ΕΥΘΕΙΟ ΟΜ
ΑΚΡΑ FLARE #8 ,FF/8 BARB STRT ΕΥΘΕΙΟ ΟΜ
ΑΚΡΑ FLARE #10,FF/10BARB STRT ΕΥΘΕΙΟ ΟΜ
ΑΚΡΑ FLARE #12,FF/12BARB STRT ΕΥΘΕΙΟ ΟΜ

ΑΚΡΑ FLARE #6 ,FF/6 BARB 45DEG 45γων.ΟΜ
ΑΚΡΑ FLARE #8 ,FF/8 BARB 45DEG 45γων.ΟΜ
ΑΚΡΑ FLARE #10,FF/10BARB 45DEG 45γων.ΟΜ
ΑΚΡΑ FLARE #12,FF/12BARB 45DEG 45γων.ΟΜ

ΑΚΡΑ FLARE #6 ,FF/6 BARB 90DEG, 90γων.ΟΜ
ΑΚΡΑ FLARE #8 ,FF/8 BARB 90DEG, 90γων.ΟΜ
ΑΚΡΑ FLARE #10,FF/10BARB 90DEG, 90γων.ΟΜ
ΑΚΡΑ FLARE #12,FF/12BARB 90DEG, 90γων.ΟΜ

ΑΚΡΑ ORING #6 ,FOR/SP6, BARB STRT ΕΥΘΕ
ΑΚΡΑ ORING #8 ,FOR/SP8, BARB STRT ΕΥΘΕ
ΑΚΡΑ ORING #10,FOR/SP10, BARB STRT ΕΥΘΕΙ
ΑΚΡΑ ORING #12,FOR/SP12, BARB STRT ΕΥΘΕΙ

ΑΚΡΑ ORING #6 ,FOR/SP6, BARB 45DEG 45γω
ΑΚΡΑ ORING #8 ,FOR/SP8, BARB 45DEG 45γω
ΑΚΡΑ ORING #10,FOR/SP10, BARB 45DEG 45γω
ΑΚΡΑ ORING #12,FOR/SP12, BARB 45DEG 45γω

ΑΚΡΑ ORING #6 ,FOR/SP6, BARB 90DEG 90γω
ΑΚΡΑ ORING #8 ,FOR/SP8, BARB 90DEG 90γω
ΑΚΡΑ ORING #10,FOR/SP10, BARB 90DEG 90γω
ΑΚΡΑ ORING #12,FOR/SP12, BARB 90DEG 90γω

ΑΚΡΑ ORING #6 ,FOR,QUI.COUPL,STRT ΕΥΘΕΙ
ΑΚΡΑ ORING #8 ,FOR,QUI.COUPL,STRT ΕΥΘΕΙ
ΑΚΡΑ ORING #10,FOR,QUI.COUPL,STRT ΕΥΘΕΙ
ΑΚΡΑ ORING #12,FOR,QUI.COUPL,STRT ΕΥΘΕΙ

ΑΚΡΑ ORING #6 ,FOR,QUI.COUPL,45DEG 45γω
ΑΚΡΑ ORING #8 ,FOR,QUI.COUPL,45DEG 45γω
ΑΚΡΑ ORING #10,FOR,QUI.COUPL,45DEG 45γω
ΑΚΡΑ ORING #12,FOR,QUI.COUPL,45DEG 45γω

ΑΚΡΑ ORING #6 ,FOR,QUI.COUPL,90DEG 90γω
ΑΚΡΑ ORING #8 ,FOR,QUI.COUPL,90DEG 90γω
ΑΚΡΑ ORING #10,FOR,QUI.COUPL,90DEG 90γω
ΑΚΡΑ ORING #12,FOR,QUI.COUPL,90DEG 90γω
ΑΚΡΑ ORING  6# ΕΥΘΕΙΟ Μ.ΠΛΗΡ. R12 OMEGA
ΑΚΡΑ ORING  8# ΕΥΘΕΙΟ Μ.ΠΛΗΡ. R12 OMEGA
ΑΚΡΑ ORING 10# ΕΥΘΕΙΟ Μ.ΠΛΗΡ. R12 OMEGA

ΑΚΡΑ ORING  6# 45" Μ.ΠΛΗΡ.. R12  OMEGA
ΑΚΡΑ ORING  6# 90" Μ.ΠΛΗΡ.. R12  OMEGA
ΑΚΡΑ ORING 10# 90" Μ.ΠΛΗΡ.. R12  OMEGA

ΑΚΡΑ ORING  8# EYΘEIO ΕΧ.ΒΟ  OMEGA
ΑΚΡΑ ORING 10# ΕΥΘΕΙΟ ΕΧ.ΒΟ  OMEGA
ΑΚΡΑ ORING  6# 90" ΕΧ.ΒΟ  OMEGA
ΑΚΡΑ ORING  8# 90" ΕΧ.ΒΟ  OMEGA
ΑΚΡΑ ORING 10# 90" ΕΧ.ΒΟ  OMEGA

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ORING 6 R134(a)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ORING 8 R134(a)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ORING 10 R134(a)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ORING 12 R134(a)

ADDAPTOR γωνια 1/4 θυλ.#R134a LOW
ADDAPTOR γωνια 1/4 θυλ.#R134a HIGH
ADDAPTOR 3/16 ΘYΛ#R134a HIGH 910-1404
ADDAPTOR 3/16 ΘYΛ#R134a LOW 910-695
ADDAPTOR 1/4ΘΥΛ.#R134a ΗΙ910-694
ADDAPTOR 1/4ΘYΛ#R134a LO 910-695
ADDAPTOR SRVC PORT SCREW-ΒΑΛΒΙ∆ΑΚΙ

10.30.120
10.30.121
10.30.122
10.30.123

10.30.125
10.30.126
10.30.127
10.30.128

10.30.130
10.30.131
10.30.132
10.30.133

10.30.135
10.30.136
10.30.137
10.30.138

10.30.140
10.30.141
10.30.142
10.30.143

10.30.145
10.30.146
10.30.147
10.30.148

10.30.150
10.30.151
10.30.152
10.30.153

10.30.155
10.30.156
10.30.157
10.30.158

10.30.160
10.30.161
10.30.162
10.30.163
10.30.164
10.30.165
10.30.166

10.30.167
10.30.170
10.30.172

10.30.174
10.30.175
10.30.176
10.30.177
10.30.178

10.30.300
10.30.301
10.30.302
10.30.303

10.30.335
10.30.336
10.30.338
10.30.339
10.30.340
10.30.341
10.30.345
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AA // CC  ÏÏ ×× ÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÙÙ ÍÍ
EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï÷çìÜôùí

ΑΥΤ.ΦΙΛΤΡΑ 3/8FL,2.5#8W/LPS,PORT/W.134a10.30.500

ΑΥΤ.ΦΙΛΤΡΑ 3/8#3/8MF3.00#10.13 LONG ΟΜΕ10.30.502

ΑΥΤ.ΦΙΛΤΡΑ 3/8 ΚΩΝ. VOLVO & UNIVERS.ΟΜΕ10.30.504

ΑΥΤ.ΦΙΛΤΡΑ 3/8 ΚΩΝ.VOLVO.MAZDA    OMEGA10.30.506

ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ SANDEN ΣΕΙΡΑ SD7,7458-961010.30.600

ΑΥΤ.ΦΙΛΤΡΑ 3/8 ΚΩΝ.HD 2.5#8"& BRACK ΟΜΕ10.30.507

ΑΥΤ.ΦΙΛΤΡΑ 3/8 ΚΩΝ.ACCORD.HONDA   OMEGA10.30.509

ΑΥΤ.ΦΙΛΤΡΑ DRIER VLKWGN RBBT US10.30.505

ΑΥΤ.ΦΙΛΤΡΑ RECEIVER 3/8FL,W/LPS&GAGE ΡΟ10.30.503

ΑΥΤ.ΦΙΛΤΡΑ 2.5#8,1/2//3/8#3/8MIOW/SP&SV10.30.501

10.30.508
10.30.520
10.30.550
10.30.552

ΑΥΤ.ΦΙΛΤΡΑ 3/8 ΚΩΝ.BMW 87-83      OMEGA
ΑΥΤ.ΦΙΛΤΡΑ ACCUMULATOR GM LATE NIKEL AL
ΦΙΛΤΡΟ ΑΥΤ/ΤΟΥ 3/8 ΛΑΣΤ/ΚΙ ΚΜΡ KAR-3/64
ΦΙΛΤΡΟ ΑΥΤ/ΤΟΥ 3/8 ΚΩΝΙΚΟ ΚΜΡ KAR-3/64G

10.30.553
10.30.560

ΦΙΛΤΡΟ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1/2 ΚΩΝΙΚΟ ΜΒΖ 750-7
ΦΙΛΤΡΟ ΑΥΤ/ΤΟΥ 3/8 ΚΩΝ. COOLBERG ΜΕ ΒΑΛ

10.30.565
10.30.590

ΦΙΛΤΡΟ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΡΣ.3/8-ΘΗΛ.3/8(ΜΥ 0003)
ΦΙΛΤΡΟ TRUCK VOLVO 0906

ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ SD505,507,508,510 FIBER R110.30.602 10.30.603

ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ SANDEN 709,FIBER12&134a 10.30.601

ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ SANDE SD505/507/508/510/OM

ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ SANDE GASKET ΚΙΤ
YORK OMEG

10.30.604

ΦΛΑΝΤΖΑ Ο-RING IMPORT TOYOTA/SATURN R1210.30.680

ΦΛΑΝΤΖΑ Ο-RING SANDEN ΣΤΙΜΠ.Ε∆ΡΑΣ OMECA10.30.682 ΦΛΑΝΤΖΑ Ο-RING SANDEN ΣΤΙΜΠ.BLUE  OMECA10.30.683

ΣΕΤ ΣΤΙΜΠΙ/ΠΤΗ SD508 SPRING SEAL ΟΕΜ ΟΜ10.30.700

ΣΕΤ ΣΤΙΜΠΙ/ΠΤΗ SD507,508,510 R12/R134aO10.30.702

ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ συµπ/των
R12/134  OMEGA

10.30.986ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ διαφορα
R12/134   OMEGA

10.30.985

ΣΕΤ ΣΤΙΜΠΙ/ΠΤΗ SD505,507,TR70,90,ΟΕΜ ΟΜ10.30.701

ΦΛΑΝΤΖΑ Ο-RING SANDEN ΣΤΙΜΠ.ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΕ10.30.681

10.30.605 ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ SANDEN
505/507/508/510/ΟΜΕ
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ΡΕΛΑΝΤΙ ACTUATOR PUSHER UNIVERSAL OMECA
ΡΕΛΑΝΤΙ ACTUATOR PULLER UNIVERSAL OMECA
ΡΕΛΑΝΤΙ HΛEKTΡOMAΓNHTIKH ΤΡΙΠΛΗ   OMECA

CLUTCH ASSY 119mm,PV7,12V,SD508   OMECA
CLUTCH ASSY 125mm,PV10,12V,SD508  OMECA
CLUTCH ASSY 5.25",2Α  ,12V,SD508  OMECA
CLUTCH ASSY 5.25",1GR,12V,SD508/510 ΟΜΕ
CLUTCH ASSY SD5 PV6 119ΜΜ 12V    OMEGA
CLUTCH ASSY 132mm,2Α ,12V,SD510   OMECA
CLUTCH ASSY 5.82",1GR,12V,FS6     OMECA
CLUTCH ASSY 5.64",ΤΟΥΟΤΑ.NIPPONDENSO ΟΜ

CLUTCH ASSY 6", 2Α, 12V YORK 3SPRINGS ΟΜ
CLUTCH ASSY 7", 2Α, 12V YORK/TECUMSEH ΟΜ
CLUTCH ASSY 6", 2Α, 24V, YORK/TECUMSEH Ο
CLUTCH ASSY 7", 2Α, 24V, YORK/TECUMSEH Ο

ΕΞΟΛΚΕΑΣ SET CLUTCH ΓΙΑ "MASTER" SANDEN

AA // CC  ÏÏ ×× ÇÇ ÌÌ ÁÁ ÔÔÙÙ ÍÍ
EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï÷çìÜôùí

10.30.350
10.30.351

10.30.375
10.30.376
10.30.377

10.30.800
10.30.801

10.30.890
10.30.891
10.30.892
10.30.893
10.30.894
10.30.905

04.30.910
10.30.920
10.30.921
10.30.922
10.30.923
10.30.924
10.30.925
10.30.926

10.30.750
10.30.751
10.30.752

10.30.930
10.30.931
10.30.932
10.30.933
10.30.939
10.30.934
10.30.935
10.30.936

04.30.941
04.30.942
10.30.937
10.30.938

10.30.970

ΤΑΠΕΣ ΧΑΜΗΛ.R134(a) 13mm MΠΛE(L)  OMECA
ΤΑΠΕΣ ΥΨΗΛΗ.R134(a) 16mm RED(H)   OMECA

ΒΕΛΟΝΑΚΙ R134(a) HIGH FLOW ΑΥΤ/ΤΟΥ OMEG
ΒΕΛΟΝΑΚΙ R134{a} VC6600 ΑΥΤ/ΤΟΥ
ΒΕΛΟΝΑΚΙ R134{α} RV-10-3,910-1209

FUN-COIL ΑΥΤ/ΤΟΥ ΟΕΤ-4020 16"12V,B2TL Ο
FUNCOIL ΑΥΤ/ΤΟΥ ΟΕΤ-4020 24V,     OMECA

ΘΕΡΜ/ΤΗΣ ROTTARY 18"(43cm)AIΣΘ. A/C AUTO
ΘΕΡΜ/ΤΗΣ ROTTARY 24"(57cm)AIΣΘ. A/C AUTO
ΘΕΡΜ/ΤΗΣ ROTTARY 36"(86cm)AIΣΘ. A/C AUTO
ΘΕΡΜ/ΤΗΣ ROTTARY 42"(99cm)AIΣΘ. A/C AUTO
ΘΕΡΜ/ΤΗΣ ΤΑΡ-6035-18 46cm ΑΙΣΘ.    A/C ΑΥΤΟ
ΘΕΡΜ/ΤΗΣ Κ55-L7508 RANCO             A/C AUTO

ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΛΑΤΣ POLY V    SANDEN
ΠΗΝΙΟ SD508    SANDEN
ΠΗΝΙΟ SD5H14 132Α2 24V 0660-6240
ΠΗΝΙΟ BEARING-SANDEN 508/510     OMEGA
ΠΗΝΙΟ BEARING-SANDEN SD505/507 DKS15BH
ΠΗΝΙΟ BEARING-YORK 6"#7" PITTS   OMEGA
ΠΗΝΙΟ BEARING CLUTCH SD508HD/SD5 OMEGA
ΠΗΝΙΟ BEARING TR-70/ΤΟΥΟΤΑ 30BG04 OMEGA

10.30.255
10.30.201 
10.30.256
10.30.257
10.30.258

ΚΟΝΤΕΣΕΡ 14#23 356#584 O"RING    OMEGA
ΚΟΝΤΕΣΕΡ ΑΥΤ/ΤΟΥ 45#35 Ο-ring C70010A
ΚΟΝΤΕΣΕΡ 10#25 254#635 O"RING    OMEGA
ΚΟΝΤΕΣΕΡ 12#20 305#508 O"RING    OMEGA
ΚΟΝΤΕΣΕΡ 12#24 305#610 O"RING    OMEGA

10.30.250
10.30.251
10.30.252
10.30.253
10.30.254

ΚΟΝΤΕΣΕΡ MULTI-FLOW 12#20,30.5#50.8mm Ο
ΚΟΝΤΕΣΕΡ MULTI-FLOW 12#24,30.5#61mm ΟΜΕ
ΚΟΝΤΕΣΕΡ MULTI-FLOW 14#20,35.6#50.8mm Ο
ΚΟΝΤΕΣΕΡ MULTI-FLOW 14#24,35.6#61mm ΟΜΕ
ΚΟΝΤΕΣΕΡ MULTI-FLOW 14#26 356#660 OMEGA

ΑΥΤ/ΤΟΥ ΥΓΡΟ∆ΕΙΚΤΗΣ #6            OMECA10.30.190

10.30.400 ΒΑΛΒ.ΕΧΡ 1.5ΤΟΝ,O'R ΙΝΤ,EQ.R12/134a ΟΜΕ

ΒΑΛΒ.ΕΧΡ.TXV 1.5ΤΟΝ,O'R,ΕΧΤ.EQ,R134 ΟΜΕ10.30.420

10.30.421 ΒΑΛΒ.ΕΧΡ.,1.5ΤΟΝ,O'R,ΕΧΤ.EQ.R134 OMECA

10.30.431 ΒΑΛΒ.BLOCK ΕΧΡ.Μ/Β,3/8&5/8ΙΝ-1/2&3/4OUT

10.30.432 ΒΑΛΒ.BLOCK ΕΧΡ.Ο-RING,FORD UNIV,1.5Τ ΟΜ10.30.433 ΒΑΛΒ. BLOCK 3/8,1/2,5 (10.8deg)    OMECA

10.30.434 ΒΑΛΒ.BLOCK 3/8,1/2,5/8 (10.8deg)  OMECA10.30.435 ΒΑΛΒ.BLOCK 1.5Τ'3/8#1/2#1/2#5/8  OMEGA

10.30.436 ΒΑΛΒ.BLOK ΕΧΡ.ΤΟΥΟΤΑ {88515-20100}OMEGA
10.30.405
10.30.488
10.30.490

ΒΑΛΒ.ΕΧΠ 1.5ΤΟΝ,O'R,ΙΝΤ.EQ,3/8#1/2,"SH"
ΒΑΛΒ.ΕΚΤΟΝ.BL.ΤΟ {600-113}
ΒΑΛΒ.ΕΚΤΟΝ.BL ΜΒ.123 SUC-5001 [600-24]

10.30.430 ΒΑΛΒ.BLOCK 1.5Τ,3/8#1/2#1/2#5/8EUROSTL,

10.30.750 10.30.751
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ΠΡΕΣ/ΤΗΣ ΧΑΜ.R134(a) ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΡΣ.
ΠΡΕΣ/ΤΗΣ Υ/Χ R134(a) ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΡΣ.

10.30.850
10.30.851

ΠΡΕΣ/ΤΗ ΥΨΗΛΗ ΑΡΣ. BINARY{H32L2}
ΠΡΕΣ/ΤΗΣ JAPAN AIR COND.ΑΥΤ/ΤΟΥ(ΥΨ.ΧΑΜ)

10.30.852
10.30.858 

ΠΡΕΣ/ΤΗΣ SWITCH TRINARY
MALE R134 OMEGΑ

10.30.863

ΠΡΕΣ/ΤΗΣ SWITCH PRESSURE  OMECA10.30.871 ΠΡΕΣ/ΤΗΣ SWITCH TRINARY 1/4"F/FLARE ΟΜΕ10.30.872

ΠΡΕΣ/ΤΗΣ SWITCH TRINARY 3/8"M/UNF
OMECA

10.30.873

ΠΡΕΣ/ΤΗΣ SWITCH R134a MALE  OMECA10.30.875

ΣΤΟΙΧΕΙΟ EVP, OPEL-SENATOR OMEGA10.30.805

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ FS10 132PV6 450-1404.04.074 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ 206 YORK04.04.075

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ YORK-EF210L
Χ.ΒΑΛΒ OMECA

04.04.076 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ YORK-F210R
REMFG ΜΑΥ.OMECA

04.04.077

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ YORK-
F210L w/o VALVES D.ΡΚ

04.04.078

ΣΥΜΠΙΕΣΤOY ΑΥΤ\ΤΟΥ SD5H09
R134a   SANDEN

04.04.099 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ SD5H11
125Α2 VOR 12V

04.04.100

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ SD7H13
12V, 125Α2 SAND

04.04.103

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ 507
SD7H13 119PVB 12V

04.04.105 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD7H15
119PVB 12V ΒΑΝD

04.04.106

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ SD7H15,
119PV8 12V SAND
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ SD7H15HD
125Α2 12V  S

04.04.107

04.04.121

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ SD7V16
123PV6,12V SAND

04.04.108

04.04.110
04.04.115

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD5H14 132Α2
24V SANDE

04.04.112 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ SD7V16 FIAT ΟΕΜ04.04.116

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ SD5H14 119PV7 12V SAND
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ SD7H15 125Α2 12V SANDE

04.04.114
04.04.122

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ SD507
125Α2 12V SANDAN

04.04.104

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ SD505 125Α2 12V SANDEN
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ SD505 125Α2 12V SANDEN

04.04.097
04.04.098

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΚΕΤΟ
18200BTU,23.5#22.4#90mmO

10.30.820

ΣΤΟΙΧΕΙΟ,ΠΛΑΙΣΙΟ,MEDIUM,ASSY.DAR
UMA ΟΜΕ

10.30.831 ΣΤΟΙΧΕΙΟ,ΠΛΑΙΣΙΟ,LARGE, ASSY.
DARU, O'R ΟΜ

10.30.832

ΣΤΟΙΧΕΙΟ,ΠΛΑΙΣΙΟ,SMALL,ASSY.RPLG DARU-
MA

10.30.830

ΠΡΕΣ/ΤΗΣ PRESS.BINARY 3/8-24UNF ΘΗΛ.10.30.874

ΠΡΕΣ/ΤΗΣ LOW PRES.20psig,3/8Fem   OMECA10.30.870 

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ 508 SD5H14,VO120,PV10 SAND
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ 510 SD5H14,VO132,12V,2Α SA
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ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V  SANDE
ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V SAN
ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 158C1 24V SAND
ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD7H15HD 125PV6 12V S

04.04.117
04.04.118
04.04.119
04.04.120

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΤΜ13 DIESEL KIKI(SELTEC)04.04.140

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΤΜ15 12VPV8 BVOR DM 450-116204.04.142ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΜ15 DIESEL ΚΙΚΙ R134 (SELTEC)04.04.141

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ 708 SANDEN04.04.150

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ 709 SADEN {SD7H15}04.04.151 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ V5 450-26  DIAVIA04.04.200

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ V-5 450-116  DIAVIA04.04.201 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ V5-450-1169 DIAVIA04.04.202

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ  Ζ-150  UNICLA04.04.250 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ Β14-DKV140 NEW. NISSAN04.04.295

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ   ΑΥΤ/ΤΟΥ HYU.143Α1 ΕΧ.EL.450-04.04.296 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ UX-109 "SA"04.04.300

ΣΤΙΠΙΟΘΛΙΟΠΤΗΣ SD708/709 ΟΕΜ 350-3904.05.041 ΣΤΙΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SD708/709 ΟΕΜ 350-4204.05.042

ΣΤΙΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SD507/508/510 350-604.05.043 ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SHAFT SEAL SD508/510
ΟΜΕ

04.05.044

ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SEAL ΚΙΤ SD505/507 OMEGA04.05.045 ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SHAFT SEAL
ΚΙΤ708/709/ΟΜ

04.05.046

ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SHAFT SEAL ΚΙΤ SD5H/SD7H04.05.047 ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ 210 6ΤΡ 350-2    YORK04.05.048

ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SHAFT SEAL ΚΙΤ YORK OMEG04.05.049 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  "ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΣΩ" SANDEN04.05.050

04.05.051 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΚΑΠΑΚΙ {CYL HEAD FL VOR}
OMEGA

04.05.052

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΚΑΠΑΚΙ {CYL HEAD MD708/9}
OMEG

04.05.053 ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ  SANDEN04.05.070

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΑΥΤ/ΤΟΥ SD708 119PV8 12V
SANDE
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD708 125Α2 12V
SANDEN

04.04.148

04.04.149

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΚΑΠΑΚΙ {CYL HEAD 508} OMEGA
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Κυβικά πόδια
Kυβικές ίντσες
Κυβικά πόδια
Γαλόνια
Κυβικές ίντσες
Γαλόνια
Βαρέλια
Γαλόνια
Γαλόνια Imperial
Γαλόνια US
Πόδια
Ίντσες
Τετραγωνικά πόδια
Τετραγωνικές ίντσες

Λίτρα

Ίντσες νερού
Λίμπρες ανά τετρ. ίντσα
Πόδια νερού
Λίμπρες ανά τετρ. ίντσα
Ίντσες υδραργύρου
Λίμπρες ανά τετρ. ίντσα
Ατμόσφαιρες
Λίμπρες ανά τετρ. ίντσα

Iπποδύναμη
Ιπποδύναμη
Ιπποδύναμη
Κιλοβάτ
BTU
Πόδια/λίμπρα
BTU
Iπποδύναμη/ώρα
BTU
Kιλοβατώρες
Watt/ώρα

1 κυβικό πόδι νερού .................................................................
1 κυβική ίντσα νερού ................................................................
1 γαλόνι νερού ..........................................................................
1 κυβικό πόδι αέρα ...................................................................
1 κυβική ίντσα ατσαλιού
1 κυβικό πόδι τούβλου ..........................................................
1 κυβικό πόδι τσιμέντου ........................................................
1 κυβικό πόδι γης ....................................................................

1 κυβικό πόδι νερού .................................................................
1 κυβική ίντσα νερού ............................................................
1 γαλόνι νερού ..........................................................................
1 κυβικό πόδι αέρα ................................................................
1 κυβική ίντσα ατσαλιού ..........................................................
1 κυβικό πόδι τούβλου ............................................................
1 κυβικό πόδι τσιμέντου ...........................................................
1 κυβικό πόδι γης ....................................................................

Μετρική ιπποδύναμη
Πόδια/δύναμη ανά λεπτό
Κιλοβάτ
Ιπποδύναμη
Πόδια/λίμπρα
BTU
Iπποδύναμη/ώρα
BTU
Kιλοβατώρες
BTU
BTU

Iπποδύναμη
BTU
Πόδια-Λίμπρες
BTU
BTU
Watt-δευτερόλεπτο
Καλορί
Watt-ώρα
Kilocalorie/λεπτό
Τοn (ψύξη)
BTU/ώρα
BTU/ίντσα/ώρα Ft(2)0 F
BTU/ώρα σε 100 F TD
BTU/ώρα σε 100 F TD

Bατ
Τζάουλ
Τζάουλ
Καλορί
Βατ-λεπτό
Τζάουλ
Τζάουλ
Τζάουλ
Βατ
Βατ
Βατ
Βατ/μέτρο Κ
Kcal/Hr σε 60 C. TD
Kcal/Hr σε 60 C. TD

Ίντσες νερού
Λίμπρες ανά τετρ. ίντσα
Πόδια νερού
Λίμπρες ανά τετρ. ίντσα
Ίντσες υδραργύρου
Λίμπρες ανά τετρ. ίντσα
Ατμόσφαιρες
Pascal

Newton/τετρ. μέτρα
Newton/τετρ. μέτρα
Newton/τετρ. μέτρα
Κιλά/τετρ. μέτρα
Newton/τετρ. μέτρα
Dyne/τετρ. μέτρα
Newton/τετρ. μέτρα
Newton/τετρ. μέτρα

Λίμπρες ανά τετρ. ίντσα
Ίντσες νερού
Λίμπρες ανά τετρ. ίντσα
Πόδια νερού
Λίμπρες ανά τετρ. ίντσα
Ίντσες υδραργύρου
Λίμπρες ανά τετρ. ίντσα
Ατμόσφαιρες

Κυβικά πόδια
Kυβικές ίντσες
Κυβικά πόδια
Γαλόνια
Κυβικές ίντσες
Γαλόνια
Βαρέλια
Γαλόνια Imperial
Γαλόνια US
Πόδια
Ίντσες
Τετραγωνικά πόδια
Τετραγωνικές ίντσες
Τόνοι
Λίτρα
Λίμπρες

Κυβικά εκατοστά
Κυβικά εκατοστά
Λίτρα
Λίτρα
Λίτρα
Κυβικά εκατοστά
Κυβικά μέτρα
Κυβικά μέτρα
Κυβικά μέτρα
Μέτρα
Μέτρα
Τετραγωνικά μέτρα
Τετραγωνικά εκατοστά
Κιλά
Κυβικά μέτρα
Κιλά

Κυβικές ίντσες
Kυβικά πόδια
Γαλόνια
Κυβικά πόδια
Γαλόνια
Κυβικές ίντσες
Γαλόνια
Βαρέλια
Γαλόνια US
Γαλόνια Imperial
Ίντσες
Πόδια
Τετραγωνικές ίντσες
Τετραγωνικά πόδια
Λίμπρες
Γαλόνια US

π  Μ ε τ α τ ρ ο έ ς α γ γ λ ο σ α ξ ω ν ικ ο ύ
μ  μ  &  π μ .σ υ σ τ ή α τ ο ς δ ε δ ο έ ν ω ν α ρ α έ τ ρ ω ν

 μ π  μ   μ .Π ίν α κ α ς ε τ α τ ρ ο ή ς ο ν ο φ α σ ικ ώ ν σ τ ο ιχ ε ίω ν θ έ ρ α ν σ η ς

π   μΜ ετ α τ ρ ο έ ς α γ γ λ ο σ α ξ ω ν ικ ο ύ σ υ σ τ ή α τ ο ς
 μ  μ .σ ε ε τ ρ ικ ό σ ύ σ τ η α

 ΩΣ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ε Σ Μ Ε Τ Α Τ Ρ Ο Π Ν ΩΣ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ε Σ Μ Ε Τ Α Τ Ρ Ο Π Ν
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Κυβικά πόδια
Kυβικές ίντσες
Κυβικά πόδια
Γαλόνια
Κυβικές ίντσες
Γαλόνια
Βαρέλια
Γαλόνια
Γαλόνια Imperial
Γαλόνια US
Πόδια
Ίντσες
Τετραγωνικά πόδια
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Λίτρα
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BTU
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BTU
Iπποδύναμη/ώρα
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Watt/ώρα
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1 γαλόνι νερού ..........................................................................
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1 κυβικό πόδι αέρα ................................................................
1 κυβική ίντσα ατσαλιού ..........................................................
1 κυβικό πόδι τούβλου ............................................................
1 κυβικό πόδι τσιμέντου ...........................................................
1 κυβικό πόδι γης ....................................................................

Μετρική ιπποδύναμη
Πόδια/δύναμη ανά λεπτό
Κιλοβάτ
Ιπποδύναμη
Πόδια/λίμπρα
BTU
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BTU
BTU
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BTU
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BTU
BTU
Watt-δευτερόλεπτο
Καλορί
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Τοn (ψύξη)
BTU/ώρα
BTU/ίντσα/ώρα Ft(2)0 F
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Βατ-λεπτό
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Βατ
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Λίμπρες ανά τετρ. ίντσα
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Κυβικά πόδια
Kυβικές ίντσες
Κυβικά πόδια
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Γαλόνια
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Ίντσες
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Τόνοι
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Κυβικά μέτρα
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Τετραγωνικά μέτρα
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Κυβικά πόδια
Γαλόνια
Κυβικές ίντσες
Γαλόνια
Βαρέλια
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μ  μ  &  π μ .σ υ σ τ ή α τ ο ς δ ε δ ο έ ν ω ν α ρ α έ τ ρ ω ν
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  Φ Ο Ρ Μ Α Δ Ε Λ Τ ΙΟ Υ Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ Σ  Φ Ο Ρ Μ Α Δ Ε Λ Τ ΙΟ Υ Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ Σ

μΕυχαριστού ε
  π  !για τη αραγγελία σας

 Δελτίο Παραγγελίας

210 2280384, 210 3459269
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Αγαπητοί συνεργάτες,

Ο κατάλογος που έχετε στα χέρια σας ισχύει από 1/3/2010. Πα-
ρακαλούμε σημειώσατε τις αλλαγές τιμών σε ορισμένα ανταλ-
λακτικών λόγω αυξήσεων των Α’ υλών. Για την δική σας
καλύτερη εξυπηρέτηση, σας εθιστούμε την προσοχή στα εξής
σημεία:
• μ :Τι ές  Οι τιμές που συνοδεύουν τα εμπορεύματα του είναι
αποκλειστικά χονδρικής και αναφέρονται σε καταστήματα
ψύξης, κλιματισμού, θερμοκρασίας και επαγγελματίες ψυκτι-
κούς. Οι τιμές δύνανται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση σε
περίπτωση αλλαγής του κόστους των υλικών,της εργασίας ή
λόγω βελτιώσεων και αλλαγών επί των προϊόντων.
• π :Εκ τώσεις  Είναι ποσοτικές και γίνονται κατόπιν συμφωνίας.
Θα αντιληφθείτε ότι οι συγκεντρωτικές παραγγελίες είναι συμ-
φέρουσες.
• :Παραγγελίες  Μπορείτε να δίνετε στους πωλητές μας, τηλε-
φωνικά, μέσω fax & internet. Κάθε παραγγελία θα εκτελείται σε
άμεση συνάρτηση με το προηγούμενο υπόλοιπό σας.ΠΡΟ-
ΣΟΧΗ: Για μεγαλύτερη εξυπηρέτηση σας ανατρέξτε στο ειδικό
έντυπο παραγγελίας στη σελίδα 357 του καταλόγου.
• :Μεταφορικά  Η εταιρεία μας παραδίδει στην Αττική (1) πόρτα
- πόρτα και στα πρακτορεία μεταμόρφωσης φορτηγών (2) για
όλη την Ελλάδα. Οι παραδόσεις πόρτα - πόρτα σε Αττική καλύ-
πτονται από την Μεταφορική REF Express (τηλ. 210 2022696).
Παραγγελίες αποστέλλονται και μέσω ΚΤΕΛ αφού προηγουμέ-
νως έχει διακανονιστεί κατάθεση σε τράπεζα ή κατ’ εξαίρεση,
κατόπιν συνεννοήσεως. Τα μεταφορικά για επαναπληρούμενες
φιάλες ψυκτικών ρευστών επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς και
κατά την παράδοση αλλά και κατά την επιστροφή των κενών.
• μ :Πληρω ές  Κάθε τιμολόγιο που έχει, κατόπιν συνεννόησης,
κοπεί επί πιστώσει πρέπει να εξοφλείται το αργότερo εντός 60
ημερών από την τελευταία ημέρα του μήνα εκδόσεως του, είτε
με την ανάλογη επιταγή, είτε με κατάθεση σε έναν από τους λο-
γαριασμούς μας (3)ΕΤΕ,Eurobank ή Alpha.Για πληρωμές
πέραν του συμφωνηθέντος θα χρεώνονται οι νόμιμοι τόκοι υπε-
ρημερίας.Πληρωμές τοις μετρητοίς σε τραπεζικό μαςλογα-
ριασμό εντός 10 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου
απολαμβάνουν έκπτωση 3%. Αναφέρετε πάντα το όνομα του κα-
ταθέτη.Η κυριότητα των αναφερομένων στα τιμολόγια εμπο-

ρευμάτων παραμένει στους πωλητές μέχρι αποπληρωμής της
αξίας τους. Η εξόφληση των τιμολογίων μας αποδεικνύεται
μόνο με έντυπη απόδειξη της εταιρείας μας.
• :Διεκδικήσεις  Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές
μόνο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως του δελ-
τίου αποστολής τους. Πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από
θεωρημένο δελτίο αποστολής και το ειδικό έντυπο επιστροφής
(σελ. 358) προεγκριμένο από την εταιρεία μας και να είναι πλη-
ρωμένος ο ναύλος τους. Διαφορετικά, δεν θα παραλαμβάνον-
ται από την εταιρεία μας. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση
επιστρεφόμενων εμπορευμάτων προς επισκευή, σε εγγύηση ή
λόγω ακαταλληλότητας (χτυπημένα κλπ).Σε περίπτωση που
αποδειχθεί υπαιτιότητα της εταιρείας μας θα πιστώνεστε με τον
ανάλογο ναύλο. Η επιστροφή των προϊόντων αυτών πρέπει να
γίνεται με προπληρωμένη από εσάς μεταφορά ή εκτός εάν ο
κατασκευαστής υποδείξει άλλον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση τα
προϊόντα πρέπει να πακετάρονται στην αρχική τους συσκευα-
σία (εφόσον είναι καινούρια) ή σε κάθε περίπτωση σε συ-
σκευασία ασφαλή ώστε να αποφεύγεται επιπλέον ζημιά κατά
την μεταφορά τους.
• Οι τιμές που συνοδεύουν τα προϊόντα είναι πάντοτε χωρίς
ΦΠΑ και παραδοτέα στο κατάστημά μας και μπορούν να αλλά-
ξουν χωρίς προειδοποίηση.

• :ΠΡΟΣΟΧΗ  Πάσης φύσεως ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρ-
τήματα δεν επιστρέφονται. Οι συμπιεστές δεν επιστρέφονται σε
καμμία περίπτωση εάν έχουν κολληθεί.
Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Σας ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα συνεργασία σας και πα-
ραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και
διευκρίνηση.

Με εκτίμηση
για την εταιρεία ΣΟΛΔΑΤΟΣ

Σολδάτος Γεώργιος
Σολδάτος Σπύρος

μ :Ση ειώσεις
(1) Εξαιρούνται παραγγελίες κάτω των 300€ οι οποίες ανάλογα με τον όγκο τους, αποστέλλονται (α) μέσω REF EXPRESS και ελάχιστη χρέωση 5€
επι του τιμολογίου μας ή (β) μέσω ΕΛΤΑ με αντικαταβολή ή courier με δική σας χρέωση, αν το επιθυμείτε και (γ) με άλλον τρόπο κατόπιν συννε-
νόησης.
(2) Οι χρεώσεις μεταφορικών των πρακτορείων φορτηγών επιβαρύνουν εσάς με δυνατότητα συννενόησης πρακτορείου αποστολής με τους πωλη-
τές μας ή την γραμματεία.
(3) Λογαριασμοί: ΕΤΕ 184/44004107, EUROBANK 0026.0327.49.0200252457, ALPHA BANK 150-00-2320-001908.
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