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Πιστοποιήσεις από
διεθνή ινστιτούτα

Εξαγωγές σε 
40 χώρες 
παγκοσμίως

Η ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία παράγει 
σύνθετους και πλαστικούς σωλήνες καθώς και εξαρτήματα ευρέως 

φάσματος εφαρμογών. Είναι μια από τις παλαιότερες εταιρείες 
του είδους της και η μόνη με μια τόσο μεγάλη γκάμα παραγωγής 

σωλήνων για θέρμανση και ύδρευση. Πρωταρχικό και αναπόσπαστό 
στοιχείο της ύπαρξής της, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι η 

ποιότητα των προϊόντων της.

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας που αποτελείται 
από 80 υπαλλήλους, εργάζεται καθημερινά με γνώμονα την εταιρική 

φιλοσοφία που είναι η "απόλυτη ικανοποίηση των πελατών".             
Τα κεντρικά γραφεία, η διοίκηση, καθώς και κάποιοι αποθηκευτικοί 

χώροι βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ το εργοστάσιο με τις κύριες 
αποθήκες βρίσκεται στη Α 'Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, με κτίρια 

17.500m2 σε συνολική έκταση περίπου 33.000m2.

Σε μια πορεία άνω των 35 χρόνων παραγωγικής δραστηριότητας 
και έχοντας την εμπειρία και τη γνώση ειδικών στον τομέα μας, τα 

προϊόντα μας συγκαταλέγονται στα ποιοτικότερα του είδους τους στις 
διεθνείς αγορές και παρέχουν πρακτικές, αξιόπιστες και ανθεκτικές 

λύσεις σε πολλές εφαρμογές.



                                                                                                   

Οι πλαστικοί σωλήνες SOLISAN παράγονται από 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ RANDOM τύπου 3 (PP-R 80) 
σύμφωνα με τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 8077-
78 και τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 15874. Μεταξύ 
των πλαστικών σωλήνων, ο σωλήνας PPR είναι πολύ 
δημοφιλής στον τομέα των υδραυλικών εγκαταστάσεων 
σε όλο τον κόσμο. Αναπτύχθηκε στην Ευρώπη στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 και κατασκευάζεται με μηχανές  
extrusion για τους σωλήνες και injection για τα εξαρτήματα.

Με περισσότερα από 20 χρόνια αποδεδειγμένης απόδοσης, το σύστημα PP-R έχει 
χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο για παροχή πόσιμου, καθώς και για παροχή 
ζεστού και κρύου νερού σε εφαρμογές για σπίτια, γραφεία ή βιομηχανικά κτίρια.

Γνωστό για τις εξαιρετικές φυσικές και χημικές ιδιότητές του, ακόμη και σε υψηλές 
θερμοκρασίες, οι κύριες ιδιότητες του SOLISAN (η αντοχή στη πίεση, η ελαστικότητα, 
η χημική και θερμική αντίσταση) το χαρακτηρίζουν ως την ιδανική επιλογή για λύσεις 
υδραυλικών εγκαταστάσεων μακράς διαρκείας και χαμηλής συντήρησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι σωλήνες SOLISAN είναι πιστοποιημένοι από το ινστιτούτο SKZ για 
τις μηχανικές τους αντοχές.

ΜΗΧΑΝΊΚΕΣ ΊΔΊΟΤΗΤΕΣ Μονάδα Τιμή

Αντοχή εφελκυσμού MPa 16.5

Επιμήκυνση κατά το σπάσιμο % 300

Μέτρο ελαστικότητας MPa 550

Δύναμη κρούσης kJ/m2 Δεν υπάρχει θραύση

ΦΥΣΊΚΕΣ ΊΔΊΟΤΗΤΕΣ Μονάδα Τιμή

Πυκνότητα στους 23ºC g/cm3 0.902

Δείκτης ροής τήγματος (190ºC/5kg) g/10min 0,5

VICAT σημείο ελαστικότητας oC 130

Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής (20ºC) oC-1 1,5X10-4

Θερμική αγωγιμότητα σε 20ºCw W/(m*K) 0,24

Ειδική θερμότητα (20ºC) J/(goK) 2

 ΔΊΑΡΚΕΊΑ ΖΩΗΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (με SF 1,25) 20OC 30OC 40OC 50OC 60OC 70OC 80OC

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ (με SF 1,25) 50 50 50 50 50 50 25

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (Atm) 30.9 26.1 22 18.5 15.3 10.2 7.6

ΔΊΑΣΤΑΣΕΊΣ ΣΩΛΗΝΑ

20 x 3,4  mm 40 x 6,7  mm

25 x 4,2  mm 50 x 8,3  mm

32 x 5,4  mm 63 x 10,5 mm

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε τους PP-R σωλήνες και τα εξαρτήματα στην αρχική του συσκευασία, 
καλυμμένοι, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση σκόνης και η μακροχρόνια 
έκιεση στο φως του ήλιου. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα δεν πρέπει να εκτίθενται 
σε άμεση υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης ή μετά την 
εγκατάσταση, επειδή αυτό επηρεάζει τις φυσικές και χημικές ιδιοτητές και συνεπώς την 
απόδοση τους. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί κυρίως για στεγασμένη εγκατάσταση. 

Όταν χρησιμοποιείτε εξαρτήματα με μεταλλικό σπείρωμα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην επιλογή όλων των άλλων μεταλλικών εξαρτημάτων της εγκατάστασης, 
προκειμένου να αποφευχθεί η γαλβανική διάβρωση. Οι συνδέσεις πρέπει συνεπώς να 
γίνονται μόνο με τα κατάλληλα μεταλλικά σπειρώματα.
Το νήμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σφράγιση και συνιστάται η χρήση κατάλληλου 
στεγανωτικού υγρού. Η ταινία Teflon μπορεί επίσης να εφαρμοστεί, αλλά στη σωστή 
ποσότητα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να αποφευψθεί η υπερβολική πίεση στο 
σπείρωμα.

Χρήσιμες πληροφορίες για σπείρωμα – σφράγιση

1 2 3

54
Συνδέστε τα αμέσως χωρίς περιστροφή, 
μέχρι να καλύψει το σημαδεμένο βάθος 

συγκόλλησης

Θερμάνετε ταυτόχρονα τα μέρη που 
θέλετε να συγκολλήσετε μαζί

Κόψτε τον σωλήνα κάθετα στον 
άξονά του

Σημειώστε το σημείο 
συγκόλλησης στο σωλήνα

Καθαρίστε με ένα καθαρό πανί

ΜΟΥΦΑ ΘΗΛΥΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ Α-Θ ΓΩΝΙΑ 90Ο Θ-Θ ΓΩΝΙΑ 45Ο Θ-Θ

ΤΑΦ ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛΥΚΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

ΡΑΚΟΡ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 
ΘΗΛΥΚΟ

ΡΑΚΟΡ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΓΩΝΙΑ 90Ο

ΘΗΛΥΚΗ
ΓΩΝΙΑ 90Ο

ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΑΠΑ ΤΑΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΒΑΝΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΒΑΝΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕ 
ΜΑΚΡΥ ΑΞΟΝΑ

ΒΑΝΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕ 
ΔΙΣΚΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΓΥΗΣΗ
Εγγύηση για 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας σε δίκτυα κρύου 

και ζεστού νερού υπό πίεση. Η εγγύηση καλύπτει την ευθύνη για 
τα προϊόντα και τις πιθανές ζημίες σε τρίτες εγκαταστάσεις  μέχρι 

2.000.000 € ανά περίπτωση και αθροιστικά σε ετήσια βάση.


