
 

 

Σύστημα αποχέτευσης με ποτήρι 
σύνδεσης για κτιριακές εγκαταστάσεις.  



 

 

Η νέα τεχνολογία συστημάτων με ποτήρι σύνδεσης  

Υλικό  
Το νέο PP3 της Valsir είναι ένας σωλήνας 3 στρωμάτων, τοποθετημένων ως εξής:  
 

o Εξωτερικό στρώμα, γκρι χρώματος: Ομοπολυμερές πολυπροπυλενίου (RAL 7037 το ίδιο με το PP 

standard).  

 

o Ενδιάμεσο στρώμα, μαύρου χρώματος: Στρώμα από πολυμερές με μεταλλικά σωματίδια 

 

o Εσωτερικό στρώμα, λευκού χρώματος: Ομοπολυμερές πολυπροπυλενίου (RAL 9010). 
 
Το στεγανωτικό O-Ring είναι το ίδιο που χρησιμοποιείται στο PP standard. 

Σύστημα με ποτήρι, με στεγανωτικό o-ring Το 
σύστημα με ποτήρι φέρει στεγανωτικό o-ring που 
εξασφαλίζει την υδραυλική στεγανοποίηση και την 
ολίσθηση του σωλήνα χάρη στο φαινόμενο της θερμικής 
διαστολής. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ποτηριού 
εξασφαλίζουν την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση. 

Ενδιάμεσο στρώμα. Αποτελείται από 
μείγμα πολυπροπυλενίου και μεταλλικών 
φορτίων και προσφέρει μεγαλύτερη μηχανική 
αντοχή ακόμη και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες.   

Εξωτερικό στρώμα 
Παράγεται από γκρι πολυπροπυλένιο 
και εξασφαλίζει τη βέλτιστη μηχανική 
προστασία και αντοχή στην τριβή. 

Εσωτερικό στρώμα  
Το εσωτερικό των σωλήνων αποτελείται από ένα 
στρώμα εξωτερικά λείο λευκού πολυπροπυλενίου 
που διευκολύνει τον οπτικό έλεγχο και εξασφαλίζει 
αντοχή στους χημικούς παράγοντες 

Χαρακτηριστικά 

o Περιορισμένο βάρος και ευκολία στην τοποθέτηση χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων, 

χάρη στη σύνδεση με ποτήρι με o-ring. Εξ’ άλλου αυτού του είδους η σύνδεση δεν απαιτεί την περαιτέρω 

χρήση κολλών και βλαβερών διαλυτών.  

o Λεία εσωτερική επιφάνεια, λευκού χρώματος για να καθιστά ευκολότερο τον οπτικό 

έλεγχο.  

o Μεγάλη αντοχή της εγκατάστασης και σε θερμοκρασίες υπερβολικά χαμηλές, κάτω από τους 0°C 

(μέχρι τους -10°C). 

o Μεγάλη αντοχή σε χημικούς παράγοντες, σε διαλυμένες ουσίες που βρίσκονται στις 

βιομηχανικές και οικιακές εκκενώσεις.  

o Χαμηλός συντελεστής θερμικής διαστολής. 



 

 

o Ευρεία γκάμα διαμέτρων, από DN 32 mm έως DN 160 mm, σωλήνων τριπλού στρώματος  και 

εξαρτήματα μονού στρώματος.  

o Ευρεία γκάμα εξαρτήματων σύνδεσης με άλλους τύπους συστημάτων αποχέτευσης, όπως 

χυτοσιδηρά, PE, PP, PVC.  

o Το προϊόν, η δυνατότητα ανακύκλωσής του και οι διαδικασίες παραγωγής του που 

χρησιμοποιούνται βασίζονται στις αρχές του Green Building, με σεβασμό για το περιβάλλον και τη 

διατήρηση των φυσικών πόρων.  

Πεδίο εφαρμογής 

Το PP3 της Valsir μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης χαμηλής και υψηλής 

θερμοκρασίας με μέγιστη στιγμιαία θερμοκρασία 95°C, εγκαταστάσεις αερισμού των δικτύων 

αποχέτευσης και δικτύων περισυλλογής βρόχινων υδάτων, εντός των ορίων των κτιρίων οικιακής ή 

βιομηχανικής χρήσης, στα νοσοκομεία, τα ξενοδοχεία και ειδικότερα για τους κάτωθι σκοπούς:  

1) Σωλήνες αποχέτευσης εκροής των οικιακών και βιομηχανικών εκκενώσεων (χαμηλής και υψηλής 

θερμοκρασίας)  

2) Σωλήνες για τον εξαερισμό που συνδέονται στα ως άνω συστήματα αποχέτευσης. 

3) Σύστημα αποχέτευσης βρόχινων νερών εντός των ορίων του κτιρίου.  

Κανονισμοί αναφοράς  
Η προδιαγραφή αναφοράς για το σύστημα PP3 είναι η UNI EN 1451,  η οποία προβλέπει ότι το πεδίο ορισμού 

είναι η  “κατηγορία B” που περιλαμβάνει σωλήνες και εξαρτήματα για εσωτερική εγκατάσταση ή στήριξη 

πάνω σε εξωτερικό τοίχο.  

 

Η σειρά αναφοράς του PP3 είναι η S20 (αντιστοιχεί σε SDR 41), η οποία δεν προβλέπει υπόγειες εφαρμογές 

οποιουδήποτε τύπου. 

interrate di ogni genere. 

Si ricorda che SDR è il rapporto fra il diametro e lo spessore; più l’SDR è alto più lo spessore della 

tubazione è basso. 

Διαστάσεις 

Οι ονομαστικές διαστάσεις, τα ονομαστικά πάχη και οι σχετικές ανοχές των σωλήνων PP3 της Valsir 

αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. Αυτές οι τιμές είναι σύμφωνες με όσα ορίζονται από τον UNI EN 

1451 και επίσης οι εν λόγω σωλήνες είναι απολύτως συμβατοί με τους σωλήνες και τα εξαρτήματα PP 

standard. 
Εξωτερική 

διάμετρος De 
Πάχη  S 

Μέση ελάχιστη και μέγιστη τιμή 

της εξωτερικής διαμέτρου  

Ονομαστική 

διάμετρος Σειρά S 



 

 

Ακολούθως παραθέτονται οι διαστάσεις του ποτηριού σύνδεσης, το οποίο είναι κι αυτό 

συμβατό με τους σωλήνες PP standard: 

Διάμετρος 

ποτηριού dsmin 
Εξωτερική 

διάμετρος De 

Πάχη Μήκος Αmin  
[mm] 

Μήκος Cmax 

[mm] 
Γωνία CE 

Η γκάμα 

Η γκάμα του PP3 αντικατοπτρίζει σε διαστάσεις και τύπο, αυτή του PP standard και ιδιαιτέρως:  

1) Σωλήνες  με ένα ποτήρι σύνδεσης:  από DE 32 έως DE 160 παράγονται σε μήκος 150, 250, 

500, 750 (εκτός του  DE 160), 1000, 1500, 2000, 3000 mm. 

2) Σωλήνες με δύο ποτήρια σύνδεσης: από DE 32 έως DE 160  παράγονται σε μήκος 500, 750 

(εκτός του DE 160), 1000, 1500, 2000, 3000 mm. 

3) Σωλήνες χωρίς ποτήρι σύνδεσης: από DE 32 έως DE 125 με μήκος 5000 mm. 

Μαρκάρισμα 

Το μαρκάρισμα του σωλήνα γίνεται ως ακολούθως:  

διάμετρος x πάχος  

Κατηγοριοποίηση 
Περιγραφή 3 στρωμάτων, 

κανονισμός αναφοράς, πεδίο και 

σειρά 

Κωδικός 

παραγωγή

ς 

Ημερομηνία – ώρα παραγωγής Μήκος  

Χημική αντοχή  
Το PP3 εγγυάται τη μέγιστη χημική αντοχή όσον αφορά στο μεγαλύτερο μέρος των χημικών 

ουσιών οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης. Οι πίνακες συμβατότητας του PP3 αναφέρονται στο 

ISO TR 10358 καθώς και στο σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο. 



 

 

Τεχνική ανάλυση μεταξύ του PP3 και του PP standard 

Εν συνεχεία παραθέτουμε τον πίνακα των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν:  

o Ανάλυση υλικού  

o Πυκνότητα υλικού  

o Θερμοκρασία τήξης  

o Θερμικοί κύκλοι (1500 κύκλοι), 

o Αντοχή στα χτυπήματα στους 20 °C, 

o Αντοχή στα χτυπήματα στους 0°C, 

o Αντοχή στα χτυπήματα στους -10°C, 

o Βάρος ανά μέτρο υλικού στις διάφορες διαμέτρους  

Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από τις αναλύσεις των εργαστηρίων αναφέρονται ως ακολούθως:  

Μ.Μ Τύπος Δοκιμής Κανονισμός  Διαφορά  

Εξωτερικό στρώμα  Γκρι ομοπολυμερές πολυπροπυλενίου  

Μείγμα πολύμερων + 

μεταλλικών σωματιδίων 
Ανάλυση υλικού Ενδιάμεσο στρώμα 

Εσωτερικό στρώμα Λευκό ομοπολυμερές πολυπροπυλενίου  
Μέση πυκνότητα υλικού  

Θερμοκ. τήξης  

n° κύκλων Θερμικοί κύκλοι 1500 κύκλοι 

% σπασιμάτων 

κατά τη 

δοκιμή  
Αντοχή στα χτυπήματα 

Βάρος σωλήνα 

Εν συνεχεία παραθέτουμε τα σχόλια σχετικά με τα αποτελέσματα που λήφθηκαν:  

Ανάλυση υλικού  

Το εσωτερικό στρώμα του PP3 χάρη στο μείγμα πολυμερών και μεταλλικών σωματιδίων, 

εξασφαλίζει τα βέλτιστα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τα ακόλουθα:  

1) Μεγαλύτερη αντοχή στα χτυπήματα, σε χαμηλές θερμοκρασίες  

2) Μεγαλύτερη πυκνότητα και επομένως μεγαλύτερο βάρος  

Αντοχή στα χτυπήματα  

Οι δοκιμές θραύσης του υλικού, σε διαφορετικές θερμοκρασίες αποδεικνύουν ότι το PP3, σε 

σχέση με το PP standard μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε συνθήκη κλίματος. 

Δοκιμές γίνονται μέχρι τους -10°C και παρατηρούνται τα ακόλουθα:  



 

 

o 23°C: PP3 0% θραύση – PP standard 0% θραύση  

o 0°C: PP3 0% θραύση – PP standard 52% θραύση 

o -10°C: PP3 0% θραύση – PP standard 100% θραύση 


