
 

Προδιαγραφές GEMAK-18 

ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΛΤΜΑΣΑ 
 

1.ΓΙΚΛΔΙΓΑ ΤΡΣΟΤ ΔΛΑΣΙΚΗ ΔΜΦΡΑΞΗ ΜΙΚΡΟΤ ΜΗΚΟΤ ΜΔ ΣΙΜΟΝΙ 

ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΔΩΡ. ΤΓΡ 6651.1 
ΑΡΘΡΟ 13.03 
Γηθιείδα ζύξηνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο θιαληδωηή, θαηαζθεπαζκέλε 
ζύκθωλα κε ην πξόηππν EN1074-1 , EN1074-2 θαη δηαζηάζεηο θαηά ΔΝ 
558-1 ζεηξάο 14 κηθξνύ κήθνπο. ύλδεζε θιαληδώλ θαηά ΔΝ1092-2    
Η δηθιείδα απνηειείηαη: 

 ώκα, θάιπκκα θαη γιώζζα από ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνύο 
γξαθίηε GGG 40-50 ΔΝ 1563 

 Άμνλαο από αλνμείδωην ράιπβα AISI420 X20Cr13. 

 Δπέλδπζε γιώζζαο από EPDM θαηάιιειν γηα πόζηκν λεξό 

 Ο-RING ζηεγαλνπνίεζεο από EPDM 

 Καπάθη από ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε GGG40-50 EN 
1563 

 Κνπδηλέην άμνλα από νξείραιθν MS 58 EN 12449 

 Μεραληζκόο ρεηξηζκνύ (ηηκόλη) από δηακνξθωκέλν ράιπβα St 42. 

ΒΑΦΗ 

Η βαθή  είλαη επνμεηδηθή ειεθηξνζηαηηθή κπιε  πάρνπο  250κm 

εζωηεξηθά θαη εμωηεξηθά ζύκθωλα κε ην πξόηππν EN 14901. Η βαθή εθαξκόδεηαη αθνύ πξώηα πξνεγεζεί 

ακκνβνιή ηωλ επηθαλεηώλ θαηά SAE 2 /SA 2.5.  

ΓΟΚΙΜΔ 

Κάζε βαιβίδα δνθηκάδεηαη ζε πδξαπιηθή πίεζε, ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 12266-1&2, 

ΔΝ1074-1 & EN1074-2.  

ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

Γίθηπα ύδξεπζεο, άξδεπζεο, ιπκάηωλ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 Πηζηνπνηεηηθό επηζεώξεζεο (Inspection Certificate) EN10204-3.1 
 

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 

 

DN PN10 PN16 PN25 

50 74 74 104 

65 94 94 115 

80 108 108 138 

100 133 133 182 

125 189 189 253 

150 230 230 414 

200 361 361 713 

250 589 589 897 

300 771 782 - 

350 1481 1495 - 

400 1840 1955 - 

450 2645 2691 - 

500 3105 3220 - 

600 5635 5865 - 
 

 Οη αλαγξαθόκελεο ηηκέο είλαη ηηκέο ηεκαρίνπ ζε επξώ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ, έμνδα κεηαθνξάο 

θαη ηνπνζέηεζεο. 

 Δξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη δηάθνξα κηθξνϋιηθά 15% πξνζαύμεζε, επί ηεο ηηκήο κνλάδνο ηνπ πίλαθα 

 Γηα δηθιείδεο κεγάινπ κήθνπο, κε θώλν, γηα ππόγεηα εγθαηάζηαζε, κε δείθηε ζέζεο, κε κεηωηήξα, κε 

ζεξβνθηλεηήξα, θιπ επηθνηλωλήζηε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή 
 



 

Προδιαγραφές GEMAK-18 

 

ΣΔΜΑΥΙΟ ΔΞΑΡΜΟΗ ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΑ ΛΤΜΑΣΑ 

ΑΡΘΡΟ 13.06 
 
Σεκάρην εμάξκνζεο ραιύβδηλν ή από ειαηό ρπηνζίδεξν  
εηδηθό γηα ιύκαηα πνπ απνηειείηαη από: 

 ώκα εηζόδνπ, εμόδνπ θαη θιάληδεο ζύζθημεο από ράιπβα St 37  
ή ειαηό ρπηνζίδεξν GGG40 ή GGG50 EN1563 

 Διαζηηθό δαθηύιην από εηδηθό γηα ιύκαηα ειαζηηθό  FKM (VITON) ή ΝΒR 

 Νηίδεο από αλνμείδωην ράιπβα AISI 304  ΔΝ 10088-3 

 Παμηκάδηα από αλνμείδωην ράιπβα  AISI304  ΔΝ 10088-3 
 
 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 Πηζηνπνηεηηθό επηζεώξεζεο (Inspection Certificate) EN10204-3.1 

 

ΒΑΦΗ 

 Η βαθή  είλαη επνμεηδηθή ειεθηξνζηαηηθή κπιε  πάρνπο  200κm εζωηεξηθά θαη εμωηεξηθά ζύκθωλα κε ην πξόηππν 
EN 14901. Η βαθή εθαξκόδεηαη αθνύ πξώηα πξνεγεζεί ακκνβνιή ηωλ επηθαλεηώλ θαηά SAE 2 /SA 2.5.  

 

ΓΟΚΙΜΔ 

 Κάζε εμάξκνζε δνθηκάδεηαη ζε πδξαπιηθή πίεζε, ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ1074-1  
 

TIMOKATAΛΟΓΟ 

DN PN10 PN16 

50 189 189 

65 210 210 

80 253 253 

100 326 326 

125 340 340 

150 485 485 

200 550 640 

250 600 880 

300 1050 1200 

350 1253 1600 

400 1600 1988 

 

 Οη αλαγξαθόκελεο ηηκέο είλαη ηηκέο ηεκαρίνπ ζε επξώ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ, έμνδα κεηαθνξάο 

θαη ηνπνζέηεζεο. 

 Δξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη δηάθνξα κηθξνϋιηθά 15% πξνζαύμεζε, επί ηεο ηηκήο κνλάδνο ηνπ πίλαθα 

 Γηαηνκέο θαη πηέζεηο πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαπάλω πίλαθα θαηόπηλ εξώηεζεο 
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ΑΔΡΟΔΞΑΓΩΓΟ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟ AS-A-200CN 

 
Αεξνεμαγωγόο εηζαγωγήο θαη εμαγωγήο αέξα (δηπιήο ελέξγεηαο κε ηξεηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο), γηα ζωιελώζεηο όπνπ 
πεξλνύλ ιύκαηα, ηύπνο ΑS-A-200CN  
Ο αεξνεμαγωγόο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζύκθωλα κε ην πξόηππα ΔΝ1074  
Η θιάληδα ζύλδεζεο είλαη θαηά ΔΝ1092-2 

Τλικα καηαζκεσής: 

 ώκα αεξνεμαγωγνύ από ράιπβα St 52 

 Κάιπκκα από ειαηό ρπηνζίδεξν GGG 50  ΔΝ1563 

 Γαθηύιηνο ζηεγαλνπνηήζεωο θαη Ο-ring από VITON 

 Άμνλα ζύλδεζεο πιωηήξωλ από πνιπακίδην 

 Πιωηήξεο από Πνιππξνππιέλην & πνιπαθεηάιε  

 Βίδεο &πεξηθόριηα από αλνμείδωην ράιπβα AISI 304 EN10088 
 
 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 Πηζηνπνηεηηθό επηζεώξεζεο (Inspection Certificate) EN10204 -3.1 
 

ΒΑΦΗ 

 Η βαθή  είλαη επνμεηδηθή ειεθηξνζηαηηθή κπιε  πάρνπο  200κm εζωηεξηθά θαη εμωηεξηθά ζύκθωλα κε ην πξόηππν 
EN 14901. Η βαθή εθαξκόδεηαη αθνύ πξώηα πξνεγεζεί ακκνβνιή ηωλ επηθαλεηώλ θαηά SAE 2 /SA 2.5.  

 

ΓΟΚΙΜΔ 

 ύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηωλ πξνηύπωλ ΔΝ 12266-1&2, ΔΝ1074-1, ΔΝ1074-4 
 

DN PN10 ΡΝ16 

50 658 670 

80 727 740 

100 730 750 

150 776 780 

200 840 860 

 Οη αλαγξαθόκελεο ηηκέο είλαη ηηκέο ηεκαρίνπ ζε επξώ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ, έμνδα κεηαθνξάο 

θαη ηνπνζέηεζεο. 

 Δξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη δηάθνξα κηθξνϋιηθά 15% πξνζαύμεζε, επί ηεο ηηκήο κνλάδνο ηνπ πίλαθα 
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ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ ΦΑΙΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ  

Κωδικός αριθμός Ν 915.3 
 
Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο θαηάιιειε γηα ιύκαηα θαη αθάζαξηα λεξά. Η 
θξαγή ηεο έδξαο επηηπγράλεηαη κε ζθαίξα από ιάζηηρν, δίλνληαο έηζη 
πιήξε ζηεγαλόηεηα γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κέρξη θαη 16 αηκόζθαηξεο 
θαη γηα δηαζηάζεηο από DN50 ωο DN200. 
Σν ζώκα ηεο βαιβίδαο ηύπνπ Τ είλαη ζρεδηαζκέλν θαηάιιεια έηζη 
ώζηε ε ζθαίξα λα θαηαιήγεη ζην άλω κέξνο ηνπ ζόινπ θαη ε νπή λα 
είλαη εμ’ νινθιήξνπ αλνηρηή γηα λα πεξλνύλ ειεύζεξα ηα ιύκαηα.  

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

 Σν ζώκα θαη ην θαπάθη ηεο βαιβίδαο από ρπηνζίδεξν 
ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε   GGG- 40  ΔΝ1563 

 Έδξα θξαγήο από νξείραιθν θαηά RG5 ή  από αλνμείδωην 
ράιπβα 

 θαίξα από ειαζηηθό EPDM ή ΝΒR 

 Βίδεο θαηά DIN933 από αλνμείδωην ράιπβα Α2.70 AISI 304 

 θαη παμηκάδηα θαηά DIN934 από αλνμείδωην ράιπβα Α2.70 AISI304 
 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 Πηζηνπνηεηηθό επηζεώξεζεο (Inspection Certificate) EN10204-3.1 

 

ΒΑΦΗ 

 Η βαθή  είλαη επνμεηδηθή ειεθηξνζηαηηθή κπιε  πάρνπο  200κm εζωηεξηθά θαη εμωηεξηθά ζύκθωλα κε ην πξόηππν 
EN 14901. Η βαθή εθαξκόδεηαη αθνύ πξώηα πξνεγεζεί ακκνβνιή ηωλ επηθαλεηώλ θαηά SAE 2 /SA 2.5.  

 

ΓΟΚΙΜΔ 

 Γνθηκάδνληαη ζε πδξαπιηθή πίεζε, ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηωλ πξνηύπωλ ΔΝ 12266-1, ΔΝ1074-1, EN1074- 3.  

 

TIMOKATAΛΟΓΟ 

DN PN10 PN16 

50 92 92 

65 115 115 

80 125 125 

100 164 164 

125 306 306 

150 426 426 

200 764 780 
 

 

 Οη αλαγξαθόκελεο ηηκέο είλαη ηηκέο ηεκαρίνπ ζε επξώ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ, έμνδα κεηαθνξάο 

θαη ηνπνζέηεζεο. 

 Δξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη δηάθνξα κηθξνϋιηθά 15% πξνζαύμεζε, επί ηεο ηηκήο κνλάδνο ηνπ πίλαθα 



 

Προδιαγραφές GEMAK-18 

ΑΝΣΙΠΛΗΓΜΑΣΙΚΗ ΒΑΛΒΙΓΑ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΑ ΛΤΜΑΣΑ AS-A/Y-30-90  

Δίλαη δηπινύ ζαιάκνπ θαη θαηαζθεπάδεηαη ζύκθωλα κε ην κε ην πξόηππν EN1074-1 , EN1074-5 
 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ -ΡΤΘΜΙΗ 
Η βαιβίδα AS-A/Y-30-90 είλαη πλεπκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ρωξίο πηιόηνπο θαη ειαηήξηα. 
Η ρωξεηηθόηεηα ηνπ δνρείνπ είλαη αλάινγε κε ηελ δηαηνκή ηεο βαιβίδαο. Σνπνζεηείηαη κε είζνδν ¾΄΄ ζηελ θεθαιή ηνπ 
ελεξγνπνηεηή θαη είλαη απνιύηωο ζηεγαλόο. Γνθηκάδεηαη 5 εκέξεο κε καλόκεηξν θιίκαθαο ΜΡΑ ώζηε λα δηαπηζηωζεί 
απόιπηα ε ζηεγαλόηεηα ηνπ. 
Σν δνρείν αλάινγα κε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο δέρεηαη λεξό θαη πεπηεζκέλν αέξα. Φέξεη βαλάθη ηύπνπ 
ball valve θαη καλόκεηξν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο βαιβίδαο. 
 
Η ιεηηνπξγία ηεο βαιβίδαο είλαη πλεπκαηηθή θαη ε ξύζκηζε ηεο γίλεηαη ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. Αθνύ 
ζπλεθηηκεζνύλ ηα γεωκεηξηθά ζηνηρεία πίεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη ηα ιεηηνπξγηθά (πίεζε δηθηύνπ) γίλεηαη 
κειέηε θαη ηνπνζεηείηαη πεπηεζκέλνο αέξαο θαηάιιεινο ώζηε ε βαιβίδα λα εθηνλώλεη αληαπνθξηλόκελε ζηηο αλάγθεο 
ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

 ώκα θαη ελεξγνπνηεηήο (θεθαιή) δηπινύ ζαιάκνπ θαηαζθεπαζκέλα από ειαηό ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνύο 
γξαθίηε  GGG 40-50 ΔΝ1563 γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο ωο 16 αηκόζθαηξεο. 

 Γηάθξαγκα από λενπξελ (NEOPRENE) εληζρπκέλν κε πιαζηηθέο ίλεο 

 Έδξα από κπξνύληδν ή αλνμείδωην ράιπβα AISI304 

 Άμνλαο από αλνμείδωην ράιπβα AISI304/ AISI316 

 Οδεγόο άμνλα από νξείραιθν MS58 

 Διαζηηθά ζηεγαλνπνίεζεο NBR 

 Πλεπκαηηθό ειαηήξην από αλνμείδωην ράιπβα αλαιόγωλ δηαζηάζεωλ  

 Βίδεο θαη πεξηθόριηα από αλνμείδωην ράιπβα AISI304 

 Θάιακνο πίεζεο από ράιπβα St  37 
 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 Πηζηνπνηεηηθό επηζεώξεζεο (Inspection Certificate) EN10204-3.1 
 

ΒΑΦΗ 

 Η βαθή  είλαη επνμεηδηθή ειεθηξνζηαηηθή κπιε  πάρνπο  200κm εζωηεξηθά θαη εμωηεξηθά ζύκθωλα κε ην πξόηππν 
EN 14901. Η βαθή εθαξκόδεηαη αθνύ πξώηα πξνεγεζεί ακκνβνιή ηωλ επηθαλεηώλ θαηά SAE 2 /SA 2.5.  

 

ΓΟΚΙΜΔ 

 Γνθηκάδνληαη ζε πδξαπιηθή πίεζε ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηωλ πξνηύπωλ ΔΝ 12266-1&2, ΔΝ1074-1, ΔΝ1074-
5 
 

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 

DN PN10 PN16 

50 623 692 

65 690 766 

80 860 955 

100 1043 1160 

125 1426 1585 

150 1899 2108 

200 2842 3045 

250 5168 5536 

   

 Οη αλαγξαθόκελεο ηηκέο είλαη ηηκέο ηεκαρίνπ ζε επξώ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ, έμνδα κεηαθνξάο 

θαη ηνπνζέηεζεο. 

 Δξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη δηάθνξα κηθξνϋιηθά 15% πξνζαύμεζε, επί ηεο ηηκήο κνλάδνο ηνπ πίλαθα 
 


