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spacers 

A spacer is a useful fitting that is used in plastic 
conduits installations in buried underground power and 
telecommunication networks.

GEONFLEX®

 N750  GEOSUB®

 L450   

Easy connection for more positions Ideal conduit support width Easily separated in a single move

for the cable protection 
and management conduits

äéá÷ùñéóôÝò

Ο διαχωριστής αποτελεί ένα χρήσιµο εξάρτηµα που 
χρησιµοποιείται στις εγκαταστάσεις πλαστικών σωλήνων σε 
υπόγεια δίκτυα µεταφοράς ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

GEONFLEX®

 N750  GEOSUB®

 L450   

Εύκολη σύνδεση για περισσότερες 
θέσεις

Ιδανικό πλάτος στήριξης σωλήνα Εύκολη διαίρεση µε µια κίνηση

ãéá ôïõò óùëÞíåò ðñïóôáóßáò 
êáé äéá÷åßñéóçò êáëùäßùí





It helps create a straight and stable routing that facilitates the passage of cables inside 
the conduits.

It enables the immediate identification of the conduits while maintaining their locations 
fixed along the entire network, thus eliminating the need for practices such as blowing 
compressed air.

It ensures the constant and uniform filling of the installation trench, especially at the 
areas between and around the conduits.

It improves the heat transfer effect between cables, which becomes more prominent 
when conduits are in direct contact with each other, according to the HD 384 Standard 
(Chapter 52, Table E3).

It significantly shortens installation time, since it is not required to install posts or use 
other materials in order to separate the conduits in the trench.
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key installation advantages

Example of bulk installation of conduitsExample of installation using spacers between 
conduits
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Συµβάλλει στη δηµιουργία µίας ευθύγραµµης και σταθερής όδευσης για την ευκολότερη 
διέλευση των καλωδίων στο εσωτερικό των σωλήνων.

Επιτυγχάνει την άµεση αναγνώριση των σωλήνων, διατηρώντας σταθερές τις θέσεις τους 
καθ’ όλο το µήκος του δικτύου, χωρίς πλέον να απαιτείται η χρήση πρακτικών όπως η εµ-
φύσηση µε πεπιεσµένο αέρα.

Εξασφαλίζει σταθερές και οµοιόµορφες συνθήκες πλήρωσης του ορύγµατος της εγκατά-
στασης ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται ανάµεσα και γύρω από τους σωλήνες.

Βελτιώνει το φαινόµενο της µετάδοσης της θερµότητας µεταξύ των καλωδίων το οποίο 
  εµ ανωφµύσ ,ςυοτ ύξατεµ ήφαπε ησεµά εσ ιατνοχρέ ςενήλωσ ιο νατό ορετόνοτνε ιατενίγ

το Πρότυπο ΕΛΟΤ  HD 384 (Κεφάλαιο 52, Πίνακας Ε3).

Βελτιώνει σηµαντικά το χρόνο εγκατάστασης καθώς δεν χρειάζεται η τοποθέτηση πασσά-
λων ή άλλων υλικών για τον διαχωρισµό των σωλήνων στο όρυγµα.
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Παράδειγµα εγκατάστασης µε τη τοποθέτηση 
σωλήνων χύδην στο όρυγµα

Παράδειγµα εγκατάστασης µε τη χρήση διαχωριστών 
ανάµεσα στους σωλήνες
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Εξαρτήµατα

RAL 9004
Μαύρο Ιδιότητες  

Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό PP,  
 ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων (RoHS)

Ηλεκτρικές ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής µόνωσης

Αντοχή στη διάδοση της φλόγας ∆ιαδίδει τη φλόγα

Εύρος Θερµοκρασιακής αντοχής -50C έως +900C

Συµβατότητα (διάµετροι σωλήνων) Ø50  Ø63  Ø75  Ø90  Ø110  Ø125  Ø160

∆ιαχωριστής

+

Οδηγίες εγκατάστασης  

Οι διαχωριστές προτείνεται να τοποθετούνται κατά διαστήµατα  1,5  µέτρου µεταξύ τους προκειµένου να 
διατηρείται η σωστή απόσταση µεταξύ των σωλήνων.  

Οι διαχωριστές έχουν δύο σειρές από τέσσερις θέσεις στήριξης και µπορούν να ενωθούν µεταξύ 
τους µε µια κίνηση χάρη στο έξυπνο σύστηµα σύνδεσης που διαθέτουν. Επιπρόσθετα, η ειδική 
κατασκευή τους επιτρέπει την εύκολη διαίρεση τους µε µια κίνηση, σε µια σειρά ή σε λιγότερες 
θέσεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Τέλος, το πλάτος στήριξης της κάθε θέσης 
είναι επαρκές ώστε να µην δηµιουργούνται σηµειακά φορτία στους σωλήνες.  

Ø160 8(4χ2) 6122160 880 299 60 219 - -

Σηµείωση: Ο τύπος Ø160 προσφέρεται µε οκτώ (4χ2) θέσεις µόνο κατόπιν συνεννόησης.

Συστήµατα πλαστικών σωλήνων υπόγειων δικτύων

Τύπος Αρ. θέσεων Κωδικός  

Ø50 8(4χ2) 6121050 323 101 28 78 45 4500

Ø63 8(4χ2) 6121063 376 116 28 91 25 2400

Ø75 8(4χ2) 6121075 425 131 28 103 20 1920

Ø90 8(4χ2) 6121090 484 147 28 118 72 2016

Ø110 8(4χ2) 6121110 575 210 30 140 42 672

Ø125 8(4χ2) 6121125 664 233 38 163 32 384

Ø160 4(2χ2) 6121160 452 299 60 219 39 468
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Η KOUVIDIS δηµιουργήθηκε το 1979 όταν ο ιδρυτής της Εµµανουήλ Κου-
βίδης, αποφάσισε να εγκαταλείψει το επάγγελµα του ηλεκτρολόγου για να 
παράξει ποιοτικούς σωλήνες που δεν θα "σπάνε" και δεν θα είναι "τσιγαρό-
χαρτο" αλλά θα προσφέρουν ασφάλεια στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. 

Η εταιρία που ονειρεύτηκε έγινε πραγµατικότητα και έµελλε να πρωτοπορή-
σει στην ελληνική βιοµηχανία εξελίσσοντας συνεχώς, µε πολλαπλές καινο-
τοµίες, τον κόσµο των πλαστικών σωλήνων. 

Πρόσφατα διακρίθηκε στα Manufacturing Awards µε το χρυσό βραβείο 
ανάµεσα στις επιχειρήσεις που ασχολούνται στον ευρύτερο βιοµηχανικό το-
µέα των πλαστικών σε πανελλήνιο επίπεδο. Η διάκριση αυτή είναι ακόµη µια 
επιβράβευση για τον εκσυγχρονισµένο και συστηµατικό τρόπο που λειτουρ-
γεί όλα αυτά τα χρόνια.

Με κινητήρια δύναµη τους ανθρώπους της και στόχο την βιώσιµη ανάπτυξη 
και την κυκλική οικονοµία, η KOUVIDIS θα συνεχίσει να δηµιουργεί προστι-
θέµενη αξία αναβαθµίζοντας συνεχώς το έργο του εγκαταστάτη.

ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ
Βιοµηχανία Συστηµάτων Πλαστικών Σωλήνων www.kouvidis.gr

ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλίσου 715 00 Ηράκλειο Κρήτης
Τ: 2810 831500, F: 2810 831502
E: info@kouvidis.gr  

Μάθετε περισσότερα 
για το ταξίδι των τελευταίων
44 χρόνων στο

www.kouvidis.gr
 




