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Χρωμάτική τάυτότήτά (ΕπΕξήγήσή χρωμάΤων ΕΤικΕΤων)

ή KOUVIDIS έχει αναπτύξει από το 2008 μία ιδιαίτερα χρήσιμη χρωματική ταυτότητα για όλες 
τις οικογένειες προϊόντων της με στόχο τη διευκόλυνση τόσο του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 
όσο και των μεταπωλητών. ή χρωματική ταυτότητα παρέχει ευκολία κατά τον εντοπισμό, την 
αποθήκευση και τη διανομή, ενώ εξασφαλίζει την αναγνωρισιμότητα και την ομοιογένεια 
κάθε οικογένειας προϊόντων.

Ευρωπάϊκή νόμόθΕσιά

Όλες οι δηλώσεις συμμόρφωσης των προϊόντων της KOUVIDIS με τις παρακάτω ευρωπαϊκές οδηγίες είναι διαθέσιμες στο www.kouvidis.gr

όδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ (LVD) 
άντικαθιστά την οδηγία 2006/95/EC
H Ευρωπαϊκή Οδηγία χαμηλής τάσης LVD αφορά το ηλεκτρολογικό 
υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων 
τάσης (50 και 1000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 
1500 V για το συνεχές ρεύμα). Το ηλεκτρολογικό υλικό μπορεί να 
διατεθεί στην αγορά εφόσον έχει κατασκευαστεί βάσει των προδι-
αγραφών ασφαλείας που ορίζει η LVD και έχει εγκατασταθεί ορθά 
στα κατάλληλα πεδία εφαρμογής έτσι ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών. 

Τα ηλεκτρολογικά προϊόντα θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τους 
κανόνες ασφάλειας της LVD όταν κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
εναρμονισμένα πρότυπα ή τις διατάξεις περί ασφαλείας της Διεθνούς 
Επιτροπής κανονισμών Εγκρίσεως ήλεκτρολογικού Εξοπλισμού 
(CEE) ή της Διεθνούς ήλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC). 

για την τοποθέτηση τους στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει να φέρουν την σήμανση πιστότητας CE, ενώ ο κα-
τασκευαστής τους πρέπει να διατηρεί τους αντίστοιχους τεχνικούς 
φάκελους και τις δηλώσεις συμμόρφωσης αυτών. Όταν το ηλεκτρο-
λογικό υλικό καλύπτεται και από άλλες Οδηγίες, πέρα της LVD, οι 
οποίες απαιτούν την σήμανση πιστότητας CE, τότε η σήμανση CE υπο-
δηλώνει την πλήρη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις διατάξεις 
των Οδηγιών αυτών.

ή KOUVIDIS ήταν η πρώτη ελληνική εταιρία που υιοθέτησε τη σή-
μανση CE σε όλα της τα προϊόντα στην ελληνική αγορά στις αρχές 
του 1990. 

κανονισμός περιορισμού χρήσης επικίνδυνων ουσιών 
2011/65/ΕΕ (RoHS)
ή οδηγία RoHS 1 (2002/95/Εκ) που αφορά τον περιορισμό χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 2003 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρμόστηκε με τη μορφή νομοθεσίας την 1η ιουλίου 2006 σε όλα τα 
κράτη-μέλη. ή οδηγία RoHS 2, πλέον κανονισμός, δημοσιεύτηκε την 
1η ιουλίου 2011 με στόχο την αύξηση των ηλεκτρικών αποβλήτων που 
υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία και τη μείωση του όγκου 
που προορίζεται για αποκομιδή. Επίσης βασικό μέλημα της είναι η 
μείωση των διοικητικών φορτίων και η διασφάλιση της συνοχής με 
νεότερες πολιτικές που καλύπτουν θέματα όπως η χρήση χημικών, το 
νομοθετικό πλαίσιο εμπορίας εντός της ΕΕ, κ.α. 

Ο κύριος στόχος της Οδηγίας RoHS είναι η απαγόρευση στους κα-
τασκευαστές και διανομείς των κρατών μελών να παράγουν ή να 
πωλούν προϊόντα ή εξαρτήματα που περιέχουν οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες έξι απαγορευμένες ουσίες: μόλυβδο (Pb), Υδράργυρο 
(Hg), κάδμιο (Cd), Εξασθενές χρώμιο (Cr (VI)), πολυβρωμοδιφαινύ-
λια (PBB), πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE), Φθαλικο δις - (2-αι-
θυλεξύλιο (DEHP), Φθαλικό βενζύλιο βουτύλιο (BBP), Φθαλικό δι-
βουτύλιο (DBP), Φθαλικό διισοβουτύλιο (DIBP). Οι παραπάνω ουσίες 

δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να περιέχονται σε ποσότητα 
μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια που ορίζει η Οδηγία.

ή KOUVIDIS έχει υιοθετήσει τον κανονισμό RoHS από το 2006, χρη-
σιμοποιώντας πρώτες ύλες ελεύθερες βαρέων μετάλλων σε όλα τα 
προϊόντα της.

κανονισμός REACH Εκ/1907/2006
Ο κανονισμός REACH Εκ/1907/2006 αφορά την καταχώρηση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για τους 
περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά. Τέθηκε σε ισχύ την 2η ιου-
νίου το 2007 και κατά κύριο λόγο βελτιώνει και απλουστεύει το προ-
ηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα.

Βασικός στόχος του κανονισμού είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών με-
θόδων αξιολόγησης για την βελτίωση της υγείας του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορούν να εγκυμονούν 
τα χημικά προϊόντα και οι χημικές ουσίες. 

Όλοι οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς χημικών προϊόντων οφεί-
λουν να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται αναλόγως τους κινδύ-
νους που εγκυμονούν στις ουσίες που παράγουν και διαθέτουν στην 
αγορά.

ή KOUVIDIS, είναι πλήρως συμμορφούμενη με τον κανονισμό 
REACH από το 2011, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας προϊόντα για 
ηλεκτρολογικές εφαρμογές, τα οποία, όταν χρησιμοποιούνται εντός 
των προδιαγραφών τους, δεν απελευθερώνουν βλαβερές ουσίες.

κανονισμός ΕΕ/528/2012
ή Οδηγία 98/8/Εκ (BPD) για τα βιοκτόνα εκδόθηκε για πρώτη φορά το 
1998 και τέθηκε σε ισχύ στις 14 μαΐου 2000 με στόχο την εναρμόνιση 
της ευρωπαϊκής αγοράς με τα βιοκτόνα προϊόντα και τις δραστικές 
τους ουσίες, την παροχή ενός υψηλού επιπέδου προστασίας απέναντι 
στους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον μέσω της καλύτερης 
αξιολόγησης των κινδύνων και την εξασφάλιση ότι τα προϊόντα αυτά 
είναι αρκετά αποτελεσματικά για τη λειτουργία τους. 

άπό την 1η σεπτέμβρη του 2013 η οδηγία 98/8/Εκ έχει γίνει 
κανονισμός με αριθ. 528/2012 προκειμένου να εναρμονίσει τις 
αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απλοποιήσει την αδειοδότηση 
και την έγκριση δραστικών ουσιών και να θεσπίσει προθεσμίες για 
τις αξιολογήσεις, τις γνωμοδοτήσεις και τη λήψη αποφάσεων σε 
επίπεδο κρατών μελών. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε 23 διαφορε-
τικούς τύπους προϊόντων που σχετίζονται με βιομηχανίες υποδημά-
των, δερμάτινων ειδών και ανθρώπινης υγιεινής που αφορούν κλω-
στές, δέρματα, καουτσούκ, και πολυμερών υλικών. 

Τα βιοκτόνα προϊόντα είναι οποιεσδήποτε χημικές ουσίες που προο-
ρίζονται για τον έλεγχο ανεπιθύμητων οργανισμών και την πρόληψη 
της δράσης επιβλαβών οργανισμών όπως έντομα, βακτήρια, ιούς και 
μύκητες.

Το αντιμικροβιακό σύστημα σωλήνων MEDISOL AM - MEDIFLEX AM 
της KOUVIDIS, είναι πλήρως συμμορφούμενο με την BPD οδηγία.
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LVD: Low Voltage Directive  I  RoHS: Restricted of Hazardous Substances  I  BPD: Biocidal Products Directive  I  REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
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Normal duty
min 750 Nt (type 750)

/ Temperature resistance

Halogen free / 

  / Impact resistance 

+30 2810 831 500

GEONFLEX® 

CODE: 26250400

25m40Ø

Black RAL 9004 | Red RAL 3020

www.kouvidis.gr Patent Protected: EP2698792

DOUBLE STRUCTURED WALL HDPE CONDUITS WITH COLOR MARKING

GEONFLEX®

OUTSIDE DIAMETER

CLASS  4 4411267 0010

16.0 mm

INSIDE DIAMETER 12.3 mm

E.U. DIRECTIVES

CODE: 10250160

35
4E

2014/35/EU (LVD)

Patent Protected: EP2698792

>1250 Nt/5cm -250C
+600C

>6
joule IP 67

Resistant
to ageing

EN 61386.21 EN 61386.21 EN 61386.21 EN 60529

EN 60670 EN 61386.21

STANDARDS

up to
1000 V AC
1500 V DC

EN 61386.21

EN 61386.21

+30 2810 831500

CONDUR 

>320 N/5cm >2
joule IP 67

EN 61386.21 EN 61386.21 EN 61386.21 EN 60529

EN 61386.21

EN 61386.21

EN 61386.21

INSIDE DIAMETER

OUTSIDE DIAMETER

E.U. DIRECTIVES

CLASS  2 3411267 0010

16.0 mm

13.9 mm

-250C
+600C

2014/35/EU (LVD)

STANDARDS

up to
1000 V AC
1500 V DC
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 LIGHT TYPE RIGID CONDUIT

16.0 mm

13.0 mm

40
5E

OUTSIDE DIAMETER

INSIDE DIAMETER

2014/35/EU (LVD)E.U. DIRECTIVES+30 2810 831500

 

MEDlSOL  
 MEDIUM TYPE RIGID CONDUIT

>750 Nt/5cm


