
Πιστοποιητικό δοκιμών
Test Certificate

(Σύμφωνα με το Πρότυπο / In accordance with EN 61386-21:2004+A11:2010)

(Ονοματεπώνυμο & Θέση Εργασίας / )Name & function (Υπογραφή εκδότη / ) Issuer’s signature

Konstantinos Kouvidis
Managing Director

(Τόπος & Ημερομηνία  έκδοσης / )Place and date of Issue

Tylissos, 27 July 2020

Ονομασία προϊόντος 
Type designation 

Τύπος προϊόντος
Product

Όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή
Manufacturer name and address

CONDUR HF άκαμπτος σωλήνας /CONDUR HF 
 /CONDUR HF rigid onduit / CONDUR HF bend

Άκαμπτος, σωλήνας βαρέος τύπου ελεύθερος αλογόνων 
Καμπύλη βαρέος τύπου ελεύθερη αλογόνων/  
Heavy type rigid conduit, made from halogren free raw 
materials.  Heavy type bend made from halogen free 
raw materials

 

 

EMM. KOUVIDIS S.A.
Manufacturer of plastic conduit systems
71500, VIOPA, Tylissos
Heraklion, Crete, 
GREECE

Δια του παρόντος πιστοποιούμε ότι τα προαναφερθέντα προϊόντα φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
This is to certify that the above mentioned products have the below characteristics: 

Κωδικός προϊόντος 
Part Number

15250XX | 45250XX
όπου  ΧΧ: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63/where

Αντίσταση στη συμπίεση/
 

Resistance to compression

 

 

1250 Nt/5cm
 

 

 

  

Όλες οι δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω διεξάγονται στο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας της KOUVIDIS , βάσει του  
Προτύπου ΕΝ 61386-21, υπό τον έλεγχο του πιστοποιημένου ΣΔ ΕΝ ISO 9001. All the above mentioned tests are being held 
by KOUVIDIS quality control lab in accordance with European Standard EN 61386-21,under the supervision of a certified QMS 
according to EN ISO 9001. 

Αντίσταση στην κρούση/ Resistance to impact

Κωδικός ταξινόμησης/Class Number 44541

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής/Lower temperature range

Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής/ Upper temperature range
Αντίσταση στην κάμψη/ Resistance to bending

Ηλεκτρικές ιδιότητες/ Electrical characteristics

Στεγανότητα έναντι στερεών σωματιδίων και νερού/
Protection against solid objects and water

6J (-45oC)

-45oC

+120oC

Άκαμπτος/Rigid
Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης
 /With electrical insulated characteristics

min IP65

Πρώτη Ύλη/ Raw material Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό PC ελεύθερο
αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS) / Halogen free, 
heavy metals free (RoHS), specially stabilized
thermoplastic PC

καμπύλη


