Εξοπλισμός Δικτύων Ρευστών
Ασφάλεια και Οικονομία

Η επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού
δικτύων ρευστών εξασφαλίζει οικονομία,
ασφαλή και βέλτιστη λειτουργία.
Η βέλτιστη και ασφαλής λειτουργία κάθε δικτύου
ρευστού (υγρού, ατμού, αερίου, χημικού), μέσω
του σωστού σχεδιασμού και των κατάλληλων
εξαρτημάτων, είναι σημαντική σε κάθε τομέα
(βιομηχανία, ναυτιλία, νοσοκομεία, τουρισμός,
Δήμοι - ΔΕΥΑ κ.λπ.). Η επιλογή του κατάλληλου
είδους γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό

Βαλβίδες
• Πεταλούδες & Σφαιρικές
• Αναλογικές ή On - Off
• Αντεπιστροφής (κλαπέ, δίσκου, κ.λπ.)
• Συρταρωτές - Μαχαιρωτές
• Ανταλλακτικά

Κινητήρες Πνευματικοί
& Ηλεκτρικοί
•Π
 ρόσθετος εξοπλισμός (οριοδιακόπτες, με ένδειξη
θέσης, πιλότοι βαλβίδων)
• Ανταλλακτικά

της ΤΕΜΑΚ, για λογαριασμό του εκάστοτε πελάτη.
Η εταιρία μας προσφέρει αξιόπιστα είδη δικτύων
υψηλής ποιότητας, επιστημονική υποστήριξη και
ανταγωνιστικές τιμές. Παρακάτω παρουσιάζονται
τα προϊόντα υδραυλικών και βιομηχανικών ειδών
από τους μεγαλύτερους προμηθευτές που διαθέτουμε.

 ΤΕΜΑΚ είναι ο δικός σας σύμβουλος
Η
για τον εξοπλισμό των δικτύων σας
παρέχοντάς σας αξιοπιστία και οικονομία
σε κάθε περίπτωση.
Εβαπορέτες

Εναλλάκτες

• Πρόσθετος εξοπλισμός
• Ανταλλακτικά

• Πλακοειδείς
• Συγκολλητοί
• Ανταλλακτικά

Ασφαλιστικές
Βαλβίδες
•Α
 νοιχτού ή Κλειστού Σώματος 				
(σύμφωνα με DIN, ASME & JIS Drilling Standards)
Εφαρμογή σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας
• Ανταλλακτικά

Ρυθμιστικές
Βαλβίδες
• Δίοδες ή Τρίοδες
• Πνευματικές ή Ηλεκτρικές
• Αναλογικές ή On - Off
• Ανταλλακτικά

Μειωτές Πίεσης
• Πρόσθετος εξοπλισμός
• Ανταλλακτικά

Ατμοπαγίδες
& Φίλτρα Υ
• Ανταλλακτικά

Όργανα Ελέγχου
& Αυτοματισμοί
• Εξαρτήματα ατμού για λέβητα, κ.λπ.
• Πλωτεροδιακόπτες
• Πιεσοστάτες

Θερμοστατικές
βαλβίδες
• Ρύθμισης θερμοκρασίας
• Ανταλλακτικά

Οφέλη από τη συνεργασία
με την ΤΕΜΑΚ
Παρέχουμε

•Ο
 λοκληρωμένες και σύγχρονες λύσεις για τις ανάγκες
των πελατών μας
• Διαθεσιμότητα υλικών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών
• Εμπειρία και τεχνογνωσία
• Ασφάλεια σε δίκτυα ατμού και γενικά σε δίκτυα υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας

Εξασφαλίζουμε

• Μέγιστο κέρδος στην επιχείρησή σας μέσω της σχέσης αποτελέσματος/τιμής

Προσφέρουμε

• Ποιότητα στο σχεδιασμό λύσης και στα υλικά κατασκευής
•Ε
 πιστημονική υποστήριξη η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη, τη σύνταξη προδιαγραφών, τη διαστασιολόγηση, τον
έλεγχο/ρύθμιση βαλβίδων και εναλλακτών θερμότητας
• Προτάσεις βελτίωσης υφιστάμενων εξαρτημάτων των δικτύων ρευστών
• Προϊόντα από Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Oίκους με ISO, CE και κατάλληλα πιστοποιητικά

Πελάτες μας



•Β
 ιομηχανία (Διυλιστήρια, Εργοστάσια Παραγωγής Ενέργειας, Χημικά, Μέταλλα, Τρόφιμα-Ποτά, Φάρμακα-Καλλυντικά,
Κλωστοϋφαντουργεία-Βαφεία)
• Ναυτιλία
• Τουρισμός
• Δήμοι-ΔΕΥΑ-Κοινότητες
• ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ, ΕΑΒ κ.λπ.)
• Νοσοκομεία - Κλινικές
• Μεγάλοι Κατασκευαστικοί Οίκοι (Εργολήπτες-Τεχνικές Κατασκευαστικές Εταιρίες-Μελετητές)

Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη.
Η αξιοπιστία και η συνέπεια, μέσω της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με κορυφαίους προμηθευτές,
αποτελούν το βασικό πλεονέκτημα της επιλογής και εφαρμογής προϊόντων μας σε κλάδους
όπως η ναυτιλία, η βιομηχανία, οι Δήμοι και τα νοσοκομεία.

Τατοΐου 62, Αχαρνές (Μενίδι) 136 77, Αθήνα
210 2581 583
210 2533 989
info@temak.gr
www.temak.gr

