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ΜΑΝΙΚΕΣ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Ο σωλήνας πυρόσβεσης είναι συνήθως ο 
«αδύναμος κρίκος» σε μια φορητή πυροσβεστική 
εγκατάσταση. Ενώ ο κρουνός, οι ταχυσύνδεσμοι 
και ο αυλός είναι κατασκευασμένοι από 
κράμματα μετάλλου, ο σωλήνας (ή αλλιώς 
μάνικα) είναι κατασκευασμένος από συνθετικά 
υλικά, τα οποία είναι πιο ευάλωτα σε χημικές 
επιδράσεις, ηλιακή ακτινοβολία, κρούσεις και 
σχισίματα. Επομένως, ο χρήστης είναι ασφαλής 
μόνο αν επιλέξει ποιοτική μάνικα η οποία θα 
αντέξει στο χρόνο και θα του εξασφαλίσει ομαλή 
λειτουργία του υπόλοιπου πυροσβεστικού 
εξοπλισμού. Μετά από εξαντλητικές δοκιμές 
στο χώρο δοκιμών μας, έχουμε επιλέξει 
σωλήνες του αυστριακού εργοστασίου 
HABERKORN, οι οποίοι είναι αποδεδειγμένα 
αξιόπιστοι και ανθεκτικοί. Από απλές μάνικες για 
πυροσβεστικές φωλιές, έως μάνικες με εξωτερική 
επίστρωση PU/PVC υψηλής ανθεκτικότητας σε 
γρατζουνιές και χημικές επιδράσεις, καλύπτουμε 
τις ανάγκες της βιομηχανίας, της ναυτιλίας, 
του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων 
Δυνάμεων και του κάθε επαγγελματία για τον 
οποίο η αξιοπιστία είναι αδιαπραγμάτευτη.

Οι ταχυσύνδεσμοι συνδέουν μάνικες με 
αυλούς, βάνες και δίκρουνα με τρόπο γρήγορο 
και εύκολο. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε 
ταχυσυνδέσμους Storz, δηλαδή γερμανικού 
τύπου. Η Πρόνοια διαθέτει όλους τους 
τύπους ταχυσυνδέσμων, δηλαδή Γερμανίας, 
Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Ισπανίας, 
Ιαπωνίας, Αμερικής, Αγγλίας, Ρωσίας κλπ. 
Οι ταχυσύνδεσμοι κατασκευάζονται με τρόπο 
χυτό (cast) ή χυτοπρεσαριστό (forged). 
Οι χυτοπρεσαριστοί ταχυσύνδεσμοι δεν 
παρουσιάζουν φυσαλίδες στο εσωτερικό τους 
και είναι 3 έως 4 φορές πιο ανθεκτικοί από τους 
χυτούς. Πιστή στην υπόσχεσή της για ποιοτικά 
προϊόντα, η Πρόνοια προμηθεύει αποκλειστικά 
χυτοπρεσαριστούς ταχυσυνδέσμους, 
από ευρωπαϊκά εργοστάσια παγκοσμίου 
αναγνώρισης.

• Τύποι: εύκαμπτοι (πλακέ), ημιεύκαμπτοι 
(στρογγυλής διατομής).

• Μεγέθη: από ¾’’ έως 6’’.
• Πίεση λειτουργίας: από 16 έως 40 bar.
• Πιστοποιήσεις: EN, DIN, MED, SOLAS, UL, 

FM, ÖNORM.

• Μεγέθη: από 1’’ έως 6’’.
• Υλικά κατασκευής: αλουμίνιο, ορείχαλκος, 

ανοξείδωτος χάλυβας.
• Πιστοποιήσεις: DIN, NF, NEN, BS, ISO.



ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΒΑΝΕΣ, 
ΔΙΚΡΟΥΝΑ, ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ

ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ, ΤΥΛΙΚΤΗΡΕΣ

Διαθέτουμε υδροστόμια πεζοδρομίων, 
κρουνούς για πυροσβεστικές φωλιές, 
διακόπτες για αυλούς, βάνες όλων των 
ειδών (μαχαιρωτές, πεταλούδα, σφαιρικές 
κλπ.), δίκρουνα-τρίκρουνα-δίστομα για τα 
οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς 
και αντεπίστροφους διακόπτες για κάθε 
πυροσβεστική εφαρμογή. Επιλέγονται από 
αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού και 
δοκιμάζονται στο χώρο δοκιμών μας στα όρια 
της πίεσης λειτουργίας τους.

Ο πιο καθοριστικός παράγοντας σε μια 
κατάσβεση είναι ο χρόνος αντίδρασης, ώστε 
να μην προλάβει η φωτιά να γίνει πυρκαγιά. 
Τα εξέλικτρα (ή αλλιώς τυλικτήρες) αξονικής 
τροφοδοσίας τείνουν να αντικαταστήσουν 
τις πυροσβεστικές φωλιές σε εγκαταστάσεις 
όπου έχει αναγνωριστεί ότι η άμεση 
αντίδραση είναι απαραίτητη, όπως στα 
καταστήματα ΙΚΕΑ, LEROY MERLIN, και 
άλλα. Σε αντίθεση με τις πυροσβεστικές 
φωλιές όπου θα πρέπει να ξετυλιχθεί όλος 
ο πλακέ σωλήνας και μετά να ενωθεί με τον 
αυλό και τον κρουνό, το μόνο που χρειάζεται 
να κάνουμε για να χρησιμοποιήσουμε 
ένα εξέλικτρο αξονικής τροφοδοσίας είναι 
να τραβήξουμε όσο σωλήνα στρογγυλής 
διατομής χρειάζεται και να επιτεθούμε 
αμέσως στη φωτιά. Επίσης, τα εξέλικτρα 
τοποθετούνται σε πυροσβεστικά οχήματα, 
συνήθως με πίεση 40 bar στην αντλία. 
Έχουμε την ικανοποίηση να προμηθεύουμε 
εξέλικτρα αξονικής τροφοδοσίας του γαλλικού 
εργοστασίου POK, υψηλής αξιοπιστίας και 
αντοχής, πιστοποιημένα κατά τα αντίστοιχα 
γαλλικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. 

• Τύποι: επίτοιχα ή για οχήματα, νερού ή 
αφρού.

• Μεγέθη: από 3/4’’ έως 1 ½’’.
• Μήκη σωλήνα: από 20 έως 80 μέτρα.
• Πιστοποιήσεις: EN, NF.

• Μεγέθη: από 1’’ έως 6’’.
• Υλικά κατασκευής: αλουμίνιο, ορείχαλκος, 

ανοξείδωτος χάλυβας.
• Πιστοποιήσεις: DIN, EN, NF.



Πρόνοια /ˈpɾɔ.ni.a/ ουσ. < πρό + νοῦς < προεκτίμηση, πρόβλεψη, σύνεση, μέριμνα.

Με παράδοση άνω των 80 ετών στον τομέα των ποιοτικών μέσων πυρασφάλειας, η ΠΡΟΝΟΙΑ δι-
ατηρεί τη νοοτροπία της νέας εταιρίας καθώς βρίσκεται στην κόψη των τεχνολογικών εξελίξεων και 
είναι ευέλικτη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας αγοράς. Η ΠΡΟΝΟΙΑ δραστη-
ριοποιείται στους κλάδους Βιομηχανία, Ναυτιλία, Εστίαση, Εξόρυξη, Μεταφορές, Κατασκευές, Αέρια 
Καύσιμα & Πετρελαιοειδή (Oil & Gas), Πυροσβεστικό Σώμα, Πολιτική Προστασία, Ένοπλες Δυνάμεις. 
Με συσσωρευμένη γνώση, εμπειρία και φιλική προσέγγιση, συμβουλεύει, μελετά και υλοποιεί έργα 
πυροπροστασίας σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων, από το μικρό εστιατόριο μέχρι τη ΔΕΗ, την 
Αλουμίνιον, τα ΕΛΠΕ και τη Motor Oil. Η ΠΡΟΝΟΙΑ καταφέρνει αυτό το εύρος επιχειρηματικής δρά-
σης διότι εκπροσωπεί στην ελληνική και ναυτιλιακή αγορά τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκο-
σμίως σε είδη πυρόσβεσης και προσωπικής προστασίας.

ΠΡΟΝΟΙΑ. Προνοούμε, για να είστε ασφαλείς.

Λυσία 48 & Λεβέντη,

Περιστέρι,12132, Αττική

210 57 20 762

info@pronoia.gr

Εγγύηση καλή λειτουργίας 1-5 έτη 

Διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις 

Πλήρης γκάμα προϊόντων ετοιμοπαράδοτη

Αυθημερόν παραδόσεις σε λιμάνι Πειραιά

pronoia.gr


