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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
Είδος µε α/α:     1-5      Σέλα τυφλή 4 βιδών  
Σέλλα τυφλή χωρίς παροχή 4 βιδών από ελατό χυτοσίδηρο κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-
1563 µε λάστιχα και βίδες  
 
Είδος µε α/α:    6-7&11-12  κολάρο πλήρες  
Παροχή (κολάρο) από ελατό  χυτοσίδηρο κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563  
µε βίδες και λάστιχα 
 
Είδος µε α/α:  8-10&47-54   κολάρο 4 βιδών πλήρες  
 Παροχή (κολάρο)  4 βιδών από ελατό χυτοσίδηρο κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 µε 
λάστιχα και βίδες  
 
 
Είδος µε α/α:     13-24  Συστολή φλαντζωτή  
Συστολή µε ωτίδες (φλάντζες) από ελατο χυτοσίδηρο  κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 µε 
λάστιχα και βίδες  
 
 
Είδος µε α/α:     25-46 Ζιµπώ πλήρη     
 Ειδικός  σύνδεσµος κατάλληλος για σύνδεση σωλήνων  από ελατο χυτοσίδηρο κατ’ ελαχιστον  
EN-GJS-400 EN-1563 µε λάστιχα και βίδες. 
 
Είδος µε α/α:     55-57 κολλάρο µε 2 ανοξείδωτες ζώνες 
 Κολάρο ελατου Χυτοσιδηρου  κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563  
µε ανοξείδωτες ζώνες πλήρες µε βίδες και λάστιχα 
 
Είδος µε α/α:     58-67 Ακραίο φλαντ. Μούφα  
 Ακραίο ελατου χυτοσίδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563  µε ωτίδα – µούφα και 
λάστιχο  
 
Είδος µε α/α:     68-75 Ακραίο ευθύ-άκρο  
Ελατου  Χυτοσίδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563   µε ωτίδες στο ένα άκρο και ευθύς 
στο άλλο 
 
Είδος µε α/α:     76-78 Πώµα µουφωτό  
 Πώµα µουφωτό ελατου χυτοσιδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563  µε λάστιχο 
 
Είδος µε α/α:     79-82 Ταφ ζιµπώ πλήρες 
 Ταφ ζιµπώ ελατου χυτοσιδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563  µε βίδες και λάστιχα 
 
Είδος µε α/α:     83-88 Φλάντζα τυφλή  
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Ελατου χυτοσιδηρου  κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 Χυτοσιδηρή φλάντζα τυφλή  
 
 
 
Είδος µε α/α:    89-98 Καµπύλη φλαντζωτή  
 Καµπύλη φλαντζωτή  ελατου χυτοσιδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 
 
Είδος µε α/α:   99-109 Ταυ τριών φλαντζών  
 Ταυ τριών φλαντζών ελατου χυτοσιδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 
 
Είδος µε α/α:  110-116 Σταυρός φλαντζωτός  
 Σταυρός φλαντζωτός ελατου χυτοσιδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 
 
Είδος µε α/α:  117-124 Βίδες γαλβανιζέ  
Κοχλίες (βίδες)  επίπεδης κεφαλής, γαλβανιζέ 
 
 
Είδος µε α/α:  125-131 Φλάντζα ελαστικού  
  Ελαστικό παρέµβυσµα (φλάντζα) 
 
 
Είδος µε α/α:   132-134   Αντιπληγµατική βαλβίδα 
Φλαντζωτή  ελατου χυτοσίδηρου κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 πλήρη µε πιλότο και 
όργανα πίεσης   

 
Είδος µε α/α:    135-141  Βάνα φλαντζωτή  
 Βάνα φλαντζωτή ΡΝ16 από ελατό χυτοσίδηρο κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 µε βολάν 
 
Είδος µε α/α:    142-144  Βάνα πεταλούδας 
Βάνα πεταλούδας πλήρη  ελατου χυτοσίδηρου κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 µε κορµό 
,λάστιχο στεγάνωσης και χαλύβδινο δίσκο 
 
 Είδος µε α/α:    145-146  Βάνα ορειχάλκινη βιδωτή 
Βάνα ορειχάλκινη µε βιδωτά άκρα και βολάν 

 
Είδος µε α/α:   147-149  Φλάντζα ελαστικού  µε τρύπα 
 Φλάντζα ελαστικού  µε τρύπα 

 
Είδος µε α/α:   150-152  Φλάντζα ταχείας σύνδεσης 
Φλάντζα ελατου χυτοσιδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563  ταχείας σύνδεσης για ΡΕ 
 
Είδος µε α/α:   153-168 Φλάντζα σιδερένια µε πάσο ή διάτρητη ελαφρού τύπου 
Φλάντζα σιδερένια µε οµφαλό και σπείρωµα (πάσο) ή µε ελεύθερο οµφαλό (διάτρητη)  

 
Είδος µε α/α:   169-170  Φλαντζοζιµπώ 
Φλαντζοζιµπώ ελατού χυτοσιδήρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563  µε λάστιχα και βίδες 

 
Είδος µε α/α:   171-174 Γωνία οξυγόνου 
Γωνία οξυγόνου υψηλής πίεσης 

 
Είδος µε α/α:   175  Μειωτήρας πίεσης 
Μειωτήρας πίεσης φλαντζωτός φαιού η ελατού χυτοσίδηρου κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-
1563  πλήρης µε πιλότο και όργανα πίεσης 
 
Είδος µε α/α:   176-178 Βαλβίδα αντεπιστροφής 
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Βαλβίδα φλαντζωτή ελατου χυτοσίδηρου κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 µε κλαπέ  

 
Είδος µε α/α:   179-181  Αεροεξαγωγός 
Φλαντζωτός ελατου χυτοσίδηρου κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 διπλής ενέργειας 
 
Είδος µε α/α:   182-184  Σωλήνα µαύρη  
Σωλήνα µαύρη MANNESMANN   
 
Είδος µε α/α:   185  Πιλότος για µειωτές  
Πιλότος ορειχάλκινος για µειωτές Φ60/80/100 
 
Είδος µε α/α:   186-187  Εξάρµωση  
Τεµάχιο εξάρµωσης ελατού χυτοσίδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 
 
Είδος µε α/α:   188-190  Γωνία 
Γωνία ελατού χυτοσίδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 
 
Είδος µε α/α:   191  Ταυ συστολικό  
Ταυ συστολικό ελατού χυτοσίδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 

 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρµη,      27- 6 -2016 

Η ∆/ντρια της ∆ΤΥ ∆ΕΥΑΘ 
 
 
 
 

ΠΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

  
Θέρµη,   27-  6  -2016 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 
 


