
 

 
 

 Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) 

Declaration of Conformity 

(Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17050-1:2004 / In accordance with ISO/IEC 17050-1:2004)  

 

Νο :  0007 

Όνομα & Διεύθυνση κατασκευαστή:   Andreas Bournazos 

Issuer’s name and address:  Manufacture of Electrical Materials, 
 163 46, Akropoleos 1  
 Ilioupoli Attikis  
     GREECE 

Τύπος Προϊόντος: Ρακόρ σύνδεσης σωλήνα ορειχάλκινο Ø16-Ø50 (Brass 
fitting for  tube connection  Ø16-Ø50 ) 

 

H παρούσα δηλώνει με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το παραπάνω προϊόν είναι συμμορφούμενο με τις 
απαιτήσεις της παρακάτω Ευρωπαϊκής Οδηγίας/ This is to declare, under our sole responsibility, that 
the designated products are in conformity with the below mentioned European directives: 

2014/35/EU (LVD): “Council directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to 
the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage 
limits”. 
2011/65/EU (RoHS): “Council directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment”. 

H πλήρης συμμόρφωση με το παρακάτω Πρότυπο αποδεικνύει την εναρμόνισή των προαναφερθέντων 
προϊόντων με τις απαιτήσεις της παραπάνω Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/35/ΕU: Full compliance with 
the Standards listed below proves the conformity of the designated products with the provisions of the 
above mentioned EC directive 2014/35/EU: 

 

 

 

Επιπρόσθετη πληροφόρηση: / Additional information: 
 

Επιπλέον βεβαιώσεις βρίσκονται στον τεχνικό φάκελο του προϊόντος. / (Additional certificates can be 
found on the product’s technical folder)  

 

 

Ilioupoli, 20/06/2018 

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

 

Bournazos Andreas , CEO             (Υπογραφή & Σφραγίδα Κατασκευαστή/ Signature)                                           

(Ονοματεπώνυμο & θέση εργασίας / Name & function)                                                                                                                                                                              

 

EN 61386-1:2008 

Product: 



Τηλ:2109914347 | Φαξ: 2109963305 | email : info@vioflex.com.gr | www.vioflex.com.gr 
 

 

Δελτίο Στοιχείων Προϊόντος 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος : 

 

ISO 9001:2015 

                                                                Όνομα & Διεύθυνση Κατασκευαστή : 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ( VIOFLEX ) 

 Κατασκευή & Εμπορία Ηλεκτρολογικού Υλικού 

 Ακροπόλεως 1, Ηλιούπολη Αττικής , 16346 , ΕΛΛΑΔΑ 

  

 Περιγραφή Προϊόντος : 

 Ρακόρ  κατασκευασμένο από ορείχαλκο με προσαρμοσμένη τσιμούχα  

 για στεγανοποίηση.  

 Το προϊόν προσφέρει ικανοποιητική μηχανική αντοχή, συνδέει   

  εύκολα και γρήγορα είτε ευθεία σωλήνα με εύκαμπτη είτε εύκαμπτη με

  εύκαμπτη είτε ευθεία με ευθεία και παρέχει εύκολη και γρήγορη  

 εγκατάσταση αφού δεν έχει σπειρώματα 

  

 

Υλικό παραγωγής : Ορείχαλκος 

Ονομαστικές εσωτερικές διάμετροι: Ø (mm) : 16,20,25,32,40,50 

Αντοχή στην συμπίεση : Κατηγορία συμπίεσης 4 του ΕΝ61386.01 (Heavy) , ≥ 1200 

Αντοχή στη κρούση :  Κατηγορία συμπίεσης 3 του ΕΝ61386.01 ( Medium) , ≥ 2kg/100mm 

Βαθμός Στεγανότητας :  IP 55 με απλή σύνδεση με ευθεία ή εύκαμπτη μεταλλική σωλήνα 

Διάδοση Φλόγας : Όχι 

Ελεύθερο αλογόνων :  Ναι 

Αντοχή στη γήρανση :  Ναι. Ανθεκτικό στην ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία 

Αντοχή στη θερμοκρασία : Κατηγορία 4Χ του ΕΝ61386.01. Από -25°C έως 250°C 

Συνδεσιμότητα : Μούφες ή ρακόρ σύνδεσης Vioflex 

Οδηγία Εναρμόνισης :  2014/35/EU, 2011/65/ΕU (RoHS) 

Πρότυπο Συμμόρφωσης :  ΕΝ61386.01 ,  ΕΝ 60754-1, ΕΝ 60754-2  

  

Εφαρμογή Προϊόντος :   

 

Τα ρακόρ είναι ιδανικά για εγκατάσταση σε  υπόγεια δίκτυα σε έργα 
υποδομών και εγκαταστάσεις με υψηλό ρίσκο πυρκαγιάς, σε 
βιομηχανικές, κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, σε έργα 
οδοφωτισμού, τηλεπικοινωνιών κ.α. 

 
Επίσης το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικές 

εγκαταστάσεις 

αφού έχει τις μεγαλύτερες μηχανικές αντοχές 

προσφέροντας σημαντική προστασία από οξέα, λιπαντικά, 

τρωκτικά, ηλιακή ακτινοβολία κ.α 
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