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Τα αυτόµατα πιεστικά συγκροτήµατα  ARGYRIOU κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, τις προδιαγραφές της σύγχρονης 
τεχνολογίας & τις διατάξεις της Ε.Ε. περί υγιεινής & προστασίας του νερού. Παραδίδονται πλήρη, συναρµολογηµένα αφού έχουν 
υποβληθεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους & ρυθµίσεις, ενώ η Εταιρεία µας αναλαµβάνει, χωρίς επιβάρυνση, την διαδικασία 
µεταφοράς, εκκίνησης & επίδειξης λειτουργίας στο χώρο σας (εντός Αττικής). 
Η διαδικασία κατασκευής τους ακολουθεί το πρότυπο ποιότητας ISO 9000 ενώ το τελικό προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ. 
 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
••  Εργοστάσια. 
••  ∆ηµόσια & ιδιωτικά πολυώροφα κτίρια. 
••  Νοσοκοµεία. 
••  Τουριστικές & Ξενοδοχειακές µονάδες. 
••  Εκπαιδευτικά ιδρύµατα & σχολεία. 
••  Αθλητικές εγκαταστάσεις. 
 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Τροφοδοτούν το δίκτυο µε νερό στην απαραίτητη πίεση. 
Εκκινούν αυτόµατα, η µία σε εναλλακτική λειτουργία µε την άλλη ή παράλληλα όταν η πίεση 
συνεχίζει να πέφτει & σταµατούν αυτόµατα µόλις αποκατασταθεί (πιεσοστατικός έλεγχος). 
Αποτελούνται από αντλία φυγόκεντρη χυτοσιδηρή ή ανοξείδωτη, µονοβάθµια ή 
πολυβάθµια οριζόντιας ή κατακόρυφης διάταξης, προσαρµοσµένη απ’ ευθείας ή µέσω 
ελαστικού συνδέσµου σε ηλεκτροκινητήρα ασύγχρονο, βραχυκυκλωµένου δροµέα, 230V 
ή 400V, 50Hz, 2.900 ή 1.500 σ.α.λ. 
∆ΟΧΕΙΟ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ: ∆ιατηρεί την πίεση του δικτύου σταθερή & το προστατεύει από 
υδραυλικά πλήγµατα. 
Αποτελείται από δεξαµενή κατακόρυφης διάταξης µε πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία, που 
φέρει εσωτερικά µεµβράνη ατοξική από καθαρό καουτσούκ. Πίεση λειτουργίας 10 ή 16bar. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ: Εξασφαλίζει την αυτόµατη λειτουργία & διατηρεί 
το συγκρότηµα σε διαρκή ετοιµότητα.  
Φέρει διάταξη επιτήρησης της τάσης & των φάσεων του δικτύου, διάταξη αυτόµατης 
εναλλαγής της σειράς λειτουργίας των αντλιών, µετατροπέα συχνότητας – inverter – 
προαιρετικά, διάταξη προστασίας από την έλλειψη νερού στην αναρρόφηση, διακόπτες 
για αυτόµατη / χειροκίνητη λειτουργία, αυτοµάτους, ασφάλειες & ενδεικτικές λυχνίες 
βλαβών. 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Συλλέκτες αναρρόφησης & κατάθλιψης κατάλληλης διατοµής. 
Οι συλλέκτες κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισµένη. 
ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Πιεζοστάτες οθόνης για τον έλεγχο & τη ρύθµιση 
κάθε αντλίας. Μανόµετρο γλυκερίνης για την σαφή ένδειξη της πίεσης στο δίκτυο. 
Ορεχάλκινες βαλβίδες µη επιστροφής ή HYDRO STOP στην κατάθλιψη µία για κάθε σκέλος. 
Βάνες αποµόνωσης των αντλιών, φίλτρο νερού στην είσοδο του δοχείου για την προστασία 
της µεµβράνης από ξένα σώµατα.  
ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ: Ενιαία χαλύβδινη ST 37-2, ενισχυµένη µε σιδηροδοκούς & 
ενσωµατοµένη βάση πίνακα.  
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