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1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

1200.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 
Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον 
ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης σε κτίρια, στους ελέγχους και 
δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών 
εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 

1200.1.1 Πυρόσβεση 
Η εγκατάσταση πυρόσβεσης αποτελείται από: 
a. Σωληνώσεις 
b. Στόµια κατασβεστικού αερίου 
c. Τοπικές Μονάδες Κατασβεστικού Αερίου 
d. Αναπνευστικές Συσκευές 
e. ∆ικλείδες αποµόνωσης 
f. Συλλέκτες νερού 
g. Κεφαλές καταιονισµού (Sprinklers) 
h. Πυροσβεστικές φωλεές 
i. Ανιχνευτές ροής ύδατος 
j. ∆ίδυµο στόµιο υδροδοτήσεως πυροσβεστικού δικτύου 
k. Πυροσβεστικός κρουνός υδροληψίας (εξωτερικό υδροστόµιο) 
l. Πυροσβεστικό Συγκρότηµα 
m. Βάνα συναγερµού (Alarm Valve) 
n. ∆ιάταξη εξοµάλυνσης της πιέσεως 
o. Πυροφραγµούς, Πυροδιαφράγµατα 
p. Πυροσβεστικούς σταθµούς ειδικών εργαλείων και µέσων 
q. Συστήµατα INERGEN, oλικής κατάκλυσης 
r. Συστήµατα CO2 τοπικής ή ολικής κατάκλυσης 

1200.1.2 Πυρανίχνευση 
Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης αποτελείται από: 
a. ∆ιευθυνσιοδοτούµενα στοιχεία γραµµής 
b. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους πυρανιχνευτές 
c. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους πυρανιχνευτές ορατού καπνού 
d. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους ανιχνευτές θερµοκρασίας 
e. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους σταθµούς αναγγελίας 
f. ∆ιευθυνσιοδοτούµενες µονάδες ελέγχου  
g. Μονάδα επιτήρησης ζώνης  
h. Moνάδα επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας 
i. Μονάδα επιτήρησης συµβατικού συστήµατος 
j. Αποµονωτές 
k. Μονάδα επιτήρησης κυκλωµάτων ηχητικού συναγερµού 
l. Μονάδες εισόδου/εξόδου 
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m. Μονάδα επιτήρησης διακοπής 
n. Φωτεινούς επαναλήπτες 
o. Οπτικοακουστική συσκευή συναγερµού µε µεγάφωνο 
p. Συγκρατητήρες πόρτας  
q. Κεντρικό πίνακα 
r. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους ανιχνευτές και κοµβία 
s. Σύστηµα πυρανίχνευσης για τον έλεγχο αυτοµάτων συστηµάτων πυρόσβεσης (CO2 ή και άλλου αερίου) 
t. Καλώδια 

1200.2 Yλικά 

1200.2.1 Πυρόσβεση 
a. Γενικά 

Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των εγκαταστάσεων θα έχουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
έγκρισης καταλληλότητας από οργανισµούς (πιστοποιηµένους στην Ελλάδα, ΕΛΟΤ), αναγνωρισµένους για 
την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών (π.χ. B.S.I., VDS, UL, NFPA, κλπ). 

b. Σωληνώσεις 
Οι σωληνώσεις της εγκαταστάσεως θα είναι γενικώς από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή, γαλβανισµένο 
εσωτερικά και εξωτερικά, σύµφωνα µε το DIN 2448 και των εξαρτηµάτων. 
Οι συνδέσεις θα είναι µε συνδέσµους µε αύλακες στα άκρα των σωλήνων. Oι σύνδεσµοι και τα εξαρτήµατα 
θα έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα Πυρόσβεσης. 
Τα εξαρτήµατα θα είναι από µαλακό σίδηρο, φλαντζωτά ή βιδωτά επίσης γαλβανισµένα. 
Οι χρησιµοποιούµενοι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες θα είναι «υπερβαρέος» τύπου (πράσινη ετικέτα) 
ανοπτηµένοι κατά DIN 2440/7.72 κατασκευασµένοι µε την µέθοδο της «Αυτογενούς Ηλεκτροσυγκόλλησης 
µε Υψίσυχνα ρεύµατα» και την «Σωληνοποίηση µε εξέλαση εν θερµώ». 
Οι σωλήνες θα είναι των παρακάτω διαµέτρων και παχών : 

  Συµβατικά βάρη 
Ονοµαστική διάµετρος Πάχος Χωρίς σπειρώµατα Με σπειρώµατα 
mm in mm kg/m kg/m 
15 ½ 2,65 1,22 1,23 
20 3/4 2,65 1,58 1,59 
25 1 3,25 2,44 2,46 
32 1 1/4 3,25 3,14 3,14 
40 1 ½ 3,25 3,61 3,65 
50 2 ½ 3,65 5,10 5,17 
65 2 ½ 3,65 6,51 6,63 
80 3 4,05 8,47 8,64 

100 4 4,50 12,10 12,40 
125 5 4,85 16,20 16,70 
150 6 4,85 19,20 19,80 

c. Στόµια κατασβεστικού αερίου 
Τα στόµια θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση κατασβέσεως πυρκαϊάς µε αέριο CO2  και INERGEN 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές DIN. 

d. Τοπική Μονάδα Κατασβεστικού Αερίου 
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Η τοπική µονάδα της εγκαταστάσεως αυτής  θα συνεργάζεται µε τους ανιχνευτές µε την βοήθεια τοπικού 
πίνακα ελέγχου θα βάζει σε λειτουργία την εγκατάσταση. 
Μόλις διεγερθούν δύο ανιχνευτές πυρκαϊάς του χώρου, αυτόµατα θα µεταβιβάζεται σήµα συναγερµού στον 
τοπικό πίνακα ελέγχου της εγκαταστάσεως. Από τον τοπικό πίνακα ελέγχου θα δίδεται εντολή στην βαλβίδα 
της κεφαλής της φιάλης να ανοίξει και να αρχίσει ο ψεκασµός του χώρου, εντολή να κλείσουν οι πόρτες του 
χώρου και εντολή να διακοπεί η ηλεκτρική παροχή προς τον χώρο αυτό. Στην περίπτωση που για λόγους 
αερισµού του προστατευόµενου χώρου επιβάλλεται η ύπαρξη ανοιγµάτων, αυτά θα πρέπει αυτοµάτως 
µέσω εντολής του πίνακα να σφραγίζονται µε F.D. Των εντολών αυτών θα προηγείται προειδοποιητικό 
σήµα για την εκκένωση του χώρου από τους ευρισκόµενους εκεί, σήµα που θα απαγορεύει την είσοδο στο 
χώρο και σήµα που θα διακόπτει την λειτουργία της κλιµατιστικής µονάδας. 
Η εγκατάσταση συναγερµού θα τίθεται σε λειτουργία και χειροκίνητα µε διακόπτη από απόσταση αµέσως 
µόλις γίνει αντιληπτή η φωτιά. Το σήµα συναγερµού θα µεταβιβάζεται και στον κεντρικό πίνακα  ελέγχου. 

e. Αναπνευστικές Συσκευές 
Οι αναπνευστικές συσκευές θα τοποθετηθούν σε ειδικό ντουλάπι σε κάθε χώρο που θα καλύπτεται µε 
αέριο. Το ντουλάπι αυτό θα είναι πάντα ανοικτό, θα µπορεί κάποιος να το φθάσει εύκολα (χωρίς σκάλες, 
κλπ) και θα φέρει πικακίδα απ' έξω η οποία θα έχει οδηγίες πώς να φορέσει κάποιος την συσκευή όταν 
αρχίσει να ψεκάζεται το αέριο. 

f. ∆ικλείδες αποµόνωσης 
Οι δικλείδες αποµόνωσης θα είναι συρταρωτού τύπου (βάνες) ορειχάλκινες κοχλιωτής συνδέσεως πιέσεως 
λειτουργίας και διακοπής 10 atm. για θερµοκρασία νερού 40° C. 

g. Συλλέκτες νερού 
Οι συλλέκτες νερού θα κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή εξ ολοκλήρου 
ηλεκτροσυγκολλητοί, οι οποίοι θα γαλβανισθούν ύστερα από επιµελή αµµοβολή και χηµικό καθαρισµό. 

h. Κεφαλή καταιονισµού (Sprinklers) 
Oι κεφαλές καταιονισµού τύπου "Standard Sprinkler" θα αποτελούνται από τον κορµό 1/2", το εύτηκτο 
στοιχείο, κατάλληλο για λειτουργία των Sprinklers σε 74° C και ανακλαστήρα, κατάλληλο για να δηµιουργεί 
οµοιόµορφη κατανοµή και σε απόσταση 1,20µ. κάτω από τον ανακλαστήρα να σχηµατίζεται κυκλική 
επιφάνεια διαµέτρου 5µ. περίπου, που θα καλύπτεται όλη από νερό. 
Οι κεφαλές θα πρέπει να καλύπτονται από πιστοποιητικά εγκρίσεως των NFPA N13 ή άλλων αντίστοιχων 
ξένων οργανισµών. 

i. Πυροσβεστική φωλεά 
Θα είναι ερµάριο µεταλλικό µε τζαµένια ή µεταλλική πόρτα που θα εγκατασταθεί εντοιχισµένο, όπου είναι 
δυνατό, έτσι ώστε η εξωτερική επιφάνεια της πόρτας να είναι "πρόσωπο" µε τον τοίχο. 
Το ερµάριο θα κατασκευασθεί από λαµαρίνα DKP, πάχους 1,5 mm µε τις αναγκαίες ενισχύσεις στις θέσεις 
στηρίξεως των περιεχοµένων εξαρτηµάτων, πόρτας, κλπ. και θα βαφεί µε ειδική εποξειδική βαφή για πλήρη 
προστασία. 
Η πόρτα θα φέρει πλαίσιο επαρκούς ακαµψίας, µεντεσέ βαρέως τύπου, τζάµι πάχους 3 mm και µάνδαλο 
(όχι κλείθρο), εύκολα ανοιγόµενο. 
Επίσης σε όλες τις φωλιές απαιτείται να έχει και θέση για φορητό πυροσβεστήρα 6 kg. 
Στο εσωτερικό της φωλεάς θα έχει:  

(1) Καννάβινο σωλήνα ή σωλήνα προκατασκευασµένο από πολυεστερικά νήµατα µε εσωτερική επένδυση από 
πολυουρεθάνη, διαµέτρου 1 3/4" και µήκους 20,0µ. που στα άκρα του θα έχει ειδικά εξαρτήµατα (ρακόρ 
ταχείας συνδέσεως, κλπ) για την σύνδεση µε την βάνα και τον αυλό. 

(2) Βάνα ορειχάλκινη µε κεκλιµένη έδρα και επιστόµιο χειρισµού τύπου "Πυροσβεστικής Υπηρεσίας" διαµέτρου 
2". 

(3) Άτρακτο περιτύλιξης ή διπλωτήρα για να δέχεται τυλιγµένο ή διπλωµένο τον εύκαµπτο σωλήνα. 
(4) Αυλό (ακροφύσιο) που η διάµετρος του προστοµίου του αυξάνεται ή µειώνεται και δίνει την δυνατότητα 

εκτόξευσης ευθείας δέσµης και προπετάσµατος νερού ("FOG"). 
j. Ανιχνευτές ροής ύδατος 
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Θα είναι εφοδιασµένος µε ηλεκτρικό διακόπτη µεταγωγικών επαφών και θα ενεργοποιείται µε ροή νερού 
παροχής µίας κεφαλής καταιονισµού και άνω. 
Ο ανιχνευτής θα είναι εφοδιασµένος µε διάταξη ρυθµιζόµενης χρονοκαθυστέρησης για να µην προκαλεί 
ψευδοσυναγερµούς από στιγµιαίες µετακινήσεις του νερού στον σωλήνα. 

k. ∆ίδυµο στόµιο υδροδοτήσεως πυροσβεστικού δικτύου 
Θα είναι κατάλληλο για την τροφοδότηση του µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου µε νερό από τα 
πυροσβεστικά οχήµατα, σε περίπτωση ανάγκης. 
Θα υπάρχει σύνδεση του κατακόρυφου του σωλήνα σε δύο (2) στόµια παροχής, εξωτερικά του κτιρίου 
διαµέτρου 65mm. 
Ο σωλήνας συνδέσεων των στοµίων παροχής µε τον κατακόρυφο σωλήνα θα έχει διάµετρο 100mm και θα 
είναι εφοδιασµένος µε βαλβίδα αντεπιστροφής και σύστηµα για την αυτόµατη αποστράγγισή του. 

l. Πυροσβεστικός κρουνός υδροληψίας (εξωτερικό υδροστόµιο) 
Θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε δίκτυο Φ6" έως Φ3". 
Θα έχει ταχυσύνδεσµο κατάλληλο για την ταχεία σύνδεση των σωλήνων λήψεως των πυροσβεστικών 
οχηµάτων. Όταν δεν χρησιµοποιείται θα εφαρµόζει κατάλληλο καπάκι στον ταχυσύνδεσµο και θα είναι 
εφοδιασµένος µε βάνα. 
Ο πυροσβεστικός κρουνός υδροληψίας πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

m. Πυροσβεστικό Συγκρότηµα 
Το πυροσβεστικό συγκρότηµα θα είναι αυτοµάτου λειτουργίας πλήρως συγκροτηµένο στο εργοστάσιο 
κατασκευής του (PACKAGED), θα διαθέτει πιστοποιητικά UL, FM ή LPC ή άλλου αντίστοιχου οργανισµού 
ανεγνωρισµένου από το Ελληνικό κράτος ως ισοδύναµου, αποτελούµενο από:  

(1) Τα δύο (2) κύρια αντλητικά συγκροτήµατα (το ένα εφεδρικό πετρελαιοκίνητο) µε φυγόκεντρες µονοβάθµιες ή 
πολυβάθµιες αντλίες, αυτόµατης αναρρόφησης, αθόρυβης λειτουργίας, µε µηχανικό στυπιοθλήπτη 
απόλυτης στεγανότητας και ηλεκτροκινητήρας στεγανός, τριφασικός, βραχυκυκλωµένος, δροµέα 
προστασίας ΙΡ 44, ....... RPM. 
Οι αντλίες πυρόσβεσης και οι διατάξεις ελέγχου θα διαθέτουν πιστοποιητικό του κατασκευαστή τους ότι 
είναι κατάλληλες για να εγκατασταθούν σε πυροσβεστικό δίκτυο και ότι έχουν υποστεί τις δοκιµές κατά τους 
κανονισµούς NFPA 20 ή τους ανάλογους κανονισµούς VDS. 
- Κάθε αντλία θα µπορεί να καταθλίβει όχι λιγότερο από το 150% της ονοµαστικής της παροχής σε 

µανοµετρικό ύψος όχι λιγότερο του 65% του ονοµαστικού. 
- Κατά την διάρκεια λειτουργίας της αντλίας µε κανονικές στροφές και µε την συρταρωτή βαλβίδα της 

στην κατάθλιψη κλειστή το µανοµετρικό ύψος της δεν θα ξεπερνά το 120% της ονοµαστικής τιµής. 
- Η αντλία πυρόσβεσης θα είναι οριζοντίου τύπου φυγοκεντρική και θα συνδεθεί µε τα δίκτυα των 

σωληνώσεων στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψή της. Η άντληση του νερού θα γίνεται από την 
δεξαµενή πυρόσβεσης µέσω δικτύου σωληνώσεων. 

- Το περίβληµα της αντλίας θα είναι από χυτοσίδηρο, οι δε φλάντζες στην αναρρόφηση και την 
κατάθλιψη της αντλίας θα είναι σύµφωνες µε το AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE 
(ANSI). 

- Η πτερωτή της αντλίας θα είναι ορειχάλκινη και στερεωµένη µε τέτοιο τρόπο στον άξονα της αντλίας, 
ώστε να αποφεύγονται οι κραδασµοί. 

- Ο άξονας της αντλίας θα είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινο κράµα. Τα ρουλεµάν θα λιπαίνονται 
µε γράσο, τα δε δακτυλίδια στο περίβληµα της αντλίας θα είναι ορειχάλκινα και τοποθετηµένα µε 
τρόπο που να ελαχιστοποιούν την ανακυκλοφορία του νερού µεταξύ αναρροφήσεως και 
καταθλίψεως. 

- Κάθε κύρια αντλία θα φέρει µανόµετρα στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη, καθώς και την 
απαιτούµενη βαλβίδα εξαερώσεως. Επίσης, θα φέρει ανακουφιστική βαλβίδα µε ανοικτό κώνο 
απορροής του νερού όπως απαιτείται από τους κανονισµούς NFPA. 

(2) Το βοηθητικό (Jockey) αντλητικό συγκρότηµα, όπως το προηγούµενο, αλλά µε ηλεκτροκινητήρα ...... RPM. 
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(3) Την πιεστική δεξαµενή µεµβράνης, πιέσεως λειτουργίας 16 ATU, κατασκευασµένη από ειδικό κράµα 
µετάλλου που δεν οξειδώνεται. 

(4) Τον ηλεκτρικό πίνακα, µεταλλικό, στεγανό,. προστασίας ΙΡ65, που περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα 
όργανα ασφαλίσεως, λειτουργίας, αυτοµατισµών, ενδείξεων (όπως αυτόµατοι διακόπτες αστέρος-τριγώνου, 
λυχνίες λειτουργίας και λοιπά όργανα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές ηλεκ/κού υλικού) για την 
πλήρη αυτόµατη και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήµατος. 

(5) Τα όργανα ελέγχου και προστασίας, όπως πιεζοστάτες για τον έλεγχο λειτουργίας του συγκροτήµατος, 
µανόµετρα, βαλβίδες αντεπιστροφής αθόρυβης λειτουργίας και ελαστικής έµφραξης, ορειχάλκινο φίλτρο για 
την προστασία της µεµβράνης της πιεστικής δεξαµενής, βάνες ορειχάλκινες στους συλλέκτες 
αναρροφήσεως - καταθλίψεως των αντλιών, διάφορα εξαρτήµατα (τάφ, ρακόρ, κλπ) συλλέκτες αντλιών, 
κλπ. 

(6) Όλα τα παραπάνω θα φέρονται σε ενιαία µεταλλική βάση από µορφοσίδηρο, έτσι ώστε να αποτελούν ένα 
ενιαίο συγκρότηµα (PACKAGED) έτοιµο για λειτουργία µετά την σύνδεσή του µε τα δίκτυα νερού και 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

(7) ∆εξαµενή Καυσίµου 
(8) Θα εγκατασταθεί δεξαµενή καυσίµου diesel, σύµφωνα µε τους κανονισµούς για τις ανάγκες της 

πετρελαιοκίνητης αντλίας πυρόσβεσης. Το µέγεθος και το τρόπος εγκατάστασης θα µελετηθούν από τον 
ανάδοχο σύµφωνα µε τους κανονισµούς NFPA, BS ή VDS. 

n. Βάνα συναγερµού (Alarm Valve) 
H βάνα συναγερµού θα είναι κατάλληλη για δίκτυο πυρόσβεσης τύπου υγρών σωλήνων και έχει σκοπό την 
οµαλή λειτουργία του συστήµατος συναγερµού όταν αρχίσει να περνά νερό από τις σωληνώσεις. 
Το σώµα της βάνας θα είναι από χυτοσίδηρο και τα κινούµενα µέρη της θα είναι ανάλογα από µπρούτζο 
ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα. 
Η βάνα θα φέρει κλαπέτο και θα συνοδεύεται από διάταξη εξοµαλύνσεως της πιέσεως µε διακόπτη 
πιέσεως, δευτερεύουσα βάννα, µανόµετρα, γωνιακή βάννα, σφαιρική βάννα, τεµάχιο αλλαγής διαµέτρου 
σωλήνα, µικροεξαρτήµατα, κλπ. 
Η βάνα θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας ίση µε 12 atm. η δε πίεση δοκιµών στο εργοστάσιο 
κατασκευής της θα είναι 24 atm. Η παροχή νερού στην οποία θα δίνεται σήµα συναγερµού δεν θα ξεπερνά 
το 19 litr/δευτ. 

o. ∆ιάταξη εξοµαλύνσεως της πιέσεως 
Η διάταξη εξοµαλύνσεως της πιέσεως περιλαµβάνει µία µικρή δεξαµενή νερού από χυτοσίδηρο, 
κυλινδρικού σχήµατος. 
Η διάταξη θα φέρει στο κάτω µέρος οπή 1/8" µε φίλτρο για εκκένωση και στο άνω µέρος άνοιγµα 3/4". Η 
είσοδος του νερού θα γίνεται από οπή διαµέτρου 1/.2". Η χωρητικότητα της διατάξεως σε νερό θα είναι 7,5 
λιτ. περίπου και θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας ίση προς 12 ατµ., η δε πίεση δοκιµών στο 
εργοστάσιο κατασκευής της θα είναι 24 ατµ. 

p. Πυροφραγµοί, Πυροδιαφράγµατα 
Για όλες τις διαβάσεις καλωδίων και σωλήνων αεραγωγών, εσχαρών που διέρχονται διαµέσου των ορίων 
των πυροδιαµερισµάτων προβλέπεται η κατασκευή πυροφραγµών που περιλαµβάνει ανάλογα µε τις 
διάφορες περιπτώσεις:  
i. Πλάκα ορυκτοβάµβακα πάχους τουλάχιστον 5 εκ. και ειδικού βάρους 120 Kg/M3 που φράσει όλα τα 

κενά µεταξύ τοίχων καλωδίων, σωλήνων, αγωγών., κλπ. 
ii. Ειδικό υλικό, επίσης επιβραδυντικό της φωτιάς, για την επικάλυψη (µε στρώση πάχους 3mm) και των 

δύο πλευρών του ορυκτοβάµβακα. Με το ίδιο υλικό επικαλύπτονται επίσης (µε στρώση πάχους 
5mm) και από τις δύο πλευρές του πυροφραγµού, τα καλώδια (σε µήκος 50 εκ.) και οι σωλήνες (σε 
µήκος 25µ.) αφού περιβληθούν πρώτα µε κογχύλι ορυκτοβάµβακα. 

iii. Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών ή ανοιγµάτων αερισµού που επιβάλλεται από τα ανωτέρω 
θα εγκατασταθούν διαφράγµατα πυρασφαλείας (Fire Dampers), κατασκευασµένα και πιστοποιηµένα 
κατά τα προβλεπόµενα από τους Κανονισµούς BS, UL, NFPA, VDS. 

Κάθε διάφραγµα πυρασφαλείας θα επιλεγεί ώστε να έχει τουλάχιστον τον ίδιο δείκτη πυραντίστασης του 
κελύφους (τοίχος, οροφή, κλπ) που διαπερνάται. 
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Τα διαφράγµατα µπορεί να είναι πολύφυλλα (τύπου κουρτίνας) ή µονόφυλλα, θα φέρουν τηκτό συναγερµού 
συγκράτησης που θα λειτουργεί στους 68° C ή 70° C ανάλογα µε την εφαρµογή. Επίσης κάθε διάφραγµα 
θα φέρει µικροεπαφή µέσω της οποίας θα δεικνύεται η ενεργοποίηση του συστήµατος ελέγχου. 
Η εγκατάσταση των πυροδιαφραγµάτων θα γίνει όπως ορίζεται από τους κατασκευαστές και οπωσδήποτε 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και τυπικές λεπτοµέρειες των οργανισµών πιστοποιήσεων. 

q. Πυροσβεστικοί σταθµοί ειδικών εργαλείων και µέσων 
Θα είναι σύµφωνοι µε την ισχύουσα Πυροσβεστική ∆ιάταξη 
Ο σταθµός τύπου Α θα περιέχει: 

- Ένα (1) λοστό διαρρήξεως 

- Ένα (1) πελέκι µεγάλο 

- Ένα (1) φτυάρι 

- Μία (1) αξίνα 

- Ένα (1) σκερπάνι 

- Μία (1) αντιπυρική (δύσφλεκτη) κουβέρτα διασώσεως 

- ∆ύο (2) ηλεκτρικά φανάρια χεριού 
Στον σταθµό δε τύπου Β θα προστίθενται στα παραπάνω: 

- Μία (1) αναπνευστική συσκευή 

- ∆ύο (2) ατοµικές προσωπίδες µε φίλτρο 

- ∆ύο (2) κράνη προστατευτικά 
r. Συστήµατα INERGEN, oλικής κατάκλυσης 

Οι χώροι όπου η λειτουργία τους επιβάλλει συνεχή παρουσία προσωπικού, θα προστατευθούν από 
κεντρικά ή τοπικά συστήµατα INERGEN. 
To κατασβεστικό µέσο που τελικώς θα επιλεγεί θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά έγκρισης NFPA, VDS, 
UL, BS. 
Το σύστηµα θα ενεργοποιείται αυτόµατα από διάταξη διπλού βρόγχου, καθώς και χειροκίνητα από 
ξεχωριστά κοµβία τα οποία παρακάµπτουν την εξάρτηση του διπλού βρόγχου. Το κάθε σύστηµα θα 
περιλαµβάνει κυρίως τον παρακάτω εξοπλισµό:  

- Συστοιχία φιαλών σε κοινή µεταλλική βάση 

- ∆ιάταξη µέτρησης του περιεχοµένου των φιαλών  

- ∆ιανοµέα 

- Ελαστικούς σωλήνες 

- Μηχανισµούς ενεργοποίησης 

- Μεταλλικές ταινίες στερέωσης 

- Σύστηµα ενεργοποίησης 

- Σύστηµα χειροκίνητης ενεργοποίησης 

- Σωληνώσεις δικτύου (γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες, DIN2448 και εξαρτήµατα κατά DIN 2999) 

- Ακροφύσια δικτύου (ανοξείδωτα) 
s. Συστήµατα CO2 τοπικής ή ολικής κατάκλυσης 

Στους χώρους του ηλεκτροστασίου (µετασχηµατιστές, Γενικοί Πίνακες Μ.Τ., Χ.Τ., Η/Ζ, κλπ), Λεβητοστασίου, 
θα εγκατασταθούν συστήµατα αυτοµάτου κατάσβεσης µε CO2. To κάθε σύστηµα θα ενεργοποιείται 
αυτόµατα µέσω πυρανιχνευτή (διάταξη διπλού βρόγχου), καθώς επίσης και χειροκίνητα µε κοµβίο. 
Ο εξοπλισµός του κάθε συστήµατος CO2 θα είναι σε ακριβή αντιστοιχία µε εκείνον που περιγράφεται στο 
σύστηµα INERGEN. 
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Η µελέτη που θα εκπονηθεί για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις θα είναι σε αυστηρή συµφωνία µε τους κώδικες 
ΝFPA. 
Οι δοκιµές θα γίνουν σύµφωνα µε τους κώδικες NFPA ή VDs και τα έξοδά τους θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου 
τον ανάδοχο (εργασίες και υλικά αναλώσιµα). 

1200.2.2. Πυρανίχνευση 
a. ∆ιευθυνσιοδοτούµενα στοιχεία γραµµής 

Σε κάθε βρόχο δύο αγωγών µπορούν να εξυπηρετούνται µέχρι 126 στοιχεία γραµµής µε διεύθυνση. Τα 
στοιχεία γραµµής µπορεί να είναι πυρανιχνευτές, µονάδες ελέγχου ή µονάδες εισόδου/ εξόδου. 
Κάθε στοιχείο γραµµής χαρακτηρίζεται από το δικό του ιδιαίτερο αριθµό (διεύθυνση) που εγγράφεται κατά 
την διάρκεια του προγραµµατισµού. 
Η ενεργοποίηση του ενδείκτη LED του στοιχείου γραµµής δεν αποτελεί λειτουργία του στοιχείου, αλλά του 
πίνακα ελέγχου. Αυτό συµβαίνει επειδή ο πίνακας αποφασίζει άν το στοιχείο βρίσκεται σε κατάσταση 
συναγερµού και κατά συνέπεια αποτελεί ασφαλή επιβεβαίωση ότι ο πίνακας ενεργοποιείται. 
Όλα τα στοιχεία (γραµµής) εκτός από τους αποµονωτές, διαθέτουν εισόδους και εξόδους για σύνδεση σε 
δακτυλιοειδές κύκλωµα που είναι ανεξάρτητης πολικότητας, ώστε να απλοποιείται η σύνδεση και να 
περιορίζονται τα πιθανά σφάλµατα εγκατάστασης. 

b. ∆ιευθυνσιοδοτούµενοι πυρανιχνευτές 
Αποτελούνται από µονάδα επικοινωνίας (communications module) και αντίστοιχη αισθητήρια µονάδα 
(sensing unit), η οποία µπορεί να είναι θάλαµος ιονισµού, οπτικός θάλαµος, ανιχνευτές θερµότητας ή ένα 
σήµα διακοπής, όπως στους κατευθυντικούς σταθµούς αναγγελίας (κοµβία συναγερµού). Κάθε 
πυρανιχνευτές παρέχει ως έξοδο ένα ψηφιακό σήµα που αντιστοιχεί σε κατάσταση ηρεµίας, πυρκαϊάς ή 
βλάβης. Η στάθµη 55  του ψηφιακού συστήµατος για πυρανιχνευτές καπνού ή θερµοκρασίας αποτελεί το 
τυποποιηµένο βιοµηχανικό κατώφλι φωτιάς. 

c. ∆ιευθυνσιοδοτούµενος πυρανιχνευτής ορατού καπνού 
Η λειτουργία του στηρίζεται στην αρχή της σκέδασης του φωτός. Η είσοδος καπνού στο θάλαµο ανίχνευσης 
προκαλεί σκέδαση του υπέρυθρου φωτός που εκπέµπεται από παλµική πηγή και λαµβάνεται από 
φωτοευαίσθητο κύτταρο. Το σήµα στην συνέχεια ενισχύεται και µετατρέπεται σε ψηφιακό για εκποµπή από 
την µονάδα επικοινωνίας. Σε συνθήκες καθαρού αέρα η στάθµη του ψηφιακού σήµατος εξόδου είναι 25. Η 
παρουσία καπνού προκαλεί αύξηση του φωτός που λαµβάνει το φωτοευαίσθητο κύτταρο και κατά συνέπεια 
αύξηση της στάθµης εξόδου. Ψηφιακό σήµα στην στάθµη 55 εκπέµπεται στην περίπτωση που η πυκνότητα 
καπνού υπερβεί το προκαθορισµένο κατώφλι πυρακαϊάς.  
Σήµα προσυναγερµού στάθµης 45-55 µπορεί να χρησιµεύσει ώστε να παρέχεται πρώιµη προειδοποίηση. 
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιµο για την µείωση των ανεπιθύµητων συναγερµών εξ αιτίας σκόνης 
(ψευδοσυναγερµών). Ελάττωση της στάθµης εξόδου κάτω από την κανονική στάθµη καθαρού αέρα 
αποτελεί ένδειξη βλάβης. 
Οι πυρανιχνευτές αυτού του τύπου είναι πιο ευαίσθητοι σε µόρια καπνού διαστάσεων 0.5-10µm και γι' αυτό 
χρησιµοποιούνται σε περιοχές όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πολύ αργά εξελισσοµένων πυρκαϊών χωρίς 
φλόγα και δεν απαιτείται ευαισθησία σε µη ορατό καπνό. 
Ο κώδικας διεύθυνσης τοποθετείται κατά την διάρκεια του προγραµµατισµού. Η µονάδα επικοινωνίας είναι 
προσαρµοσµένη στην αισθητήρια µονάδα. 
Αποµακρυσµένη δοκιµή χειροκίνητη ή αυτόµατη της λειτουργίας του και των ηλεκτρονικών στοιχείων της 
συσκευής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ενεργοποίηση της εισόδου δοκιµής του πυρανιχνευτή µε 
αποστολή του αντίστοιχου κώδικα 3 bits. Aυτό έχει σαν αποτέλεσµα, προκειµένου για "υγιή" πυρανιχνευτή, 
την επιστροφή αναλογικής τιµής ισοδύναµης προς την στάθµη του κατωφλιού προσυναγερµού. 
Ο πυρανιχνευτής τοποθετείται σε ειδική βάση και η λειτουργία του είναι ανεξάρτητη πολικότητας. ∆ύο από 
τους ακροδέκτες της βάσης χρησιµοποιούνται για την τροφοδοσία, ενώ οι άλλοι δύο χρησιµοποιούνται για 
σύνδεση µε αποµακρυσµένη ενδείκτη ή µε άλλη συσκευή που οδηγείται από τον ανιχνευτή. 

d. ∆ιευθυνσιοδοτούµενος ανιχνευτής θερµοκρασίας 
∆ιαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωµα θερµικής αίσθησης µε σχεδόν γραµµική απόκριση στην περιοχή µεταξύ 20 
και 90°C ενώ πάνω από αυτή την περιοχή παρέχει µετρητική τιµή όµοια µε την θερµοκρασία περιβάλλοντος 
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σε °C. Με την βοήθεια κατάλληλου εξοπλισµού ελέγχου µπορεί να προγραµµατισθεί ώστε να ανιχνεύει και 
να αναφέρει την τιµή της θερµοκρασίας ή τον ρυθµό ανόδου της θερµοκρασίας. 
Από µηχανική άποψη είναι παρόµοιας µε τον ανιχνευτή καπνού και τοποθετείται στην ίδια ειδική βάση. 

e. ∆ιευθυνσιοδοτούµενος σταθµός αναγγελίας 
Αυτή η συσκευή παρέχει πληροφορία για την κατάσταση ενός διακόπτη ο οποίος λειτουργεί σπάζοντας το 
τζάµι. Όπως και οι άλλες συσκευές έχει καθορισµένες στάθµες εξόδου, αλλά δεν παρέχει αναλογική 
µέτρηση. Σε κανονική κατάσταση εκπέµπει προς τον πίνακα ελέγχου σήµα στην στάθµη 16, το οποίο είναι 
εντός του κανονικού ορίου ηρεµίας, ενώ όταν σπάσει το τζάµι εκπέµπει σήµα στην στάθµη 64 που είναι 
υψηλότερη από το κανονικό κατώφλι συναγερµού (55). Οποιαδήποτε άλλη στάθµη εξόδου αντιστοιχεί σε 
κατάσταση βλάβης. 
Οι διευθυνσιοδοτούµενοι σταθµοί αναγγελίας διαφέρουν από τις άλλες συσκευές πυρανίχνευσης επειδή 
διαθέτουν "προτεραιότητα διακοπής". Αµέσως µετά την εκποµπή µηνύµατος από τον πίνακα ελέγχου, 
µεσολαβεί ένα πολύ σύντοµο διάστηµα µέχρι να αρχίσει να απαντά η συσκευή στην οποία απευθύνθηκε ο 
πίνακας. Αν κάποια συσκευή µε "προτεραιότητα διακοπής" έχει ενεργοποιηθεί, αυτή θα στείλει ένα σήµα 
στον πίνακα ελέγχου κατά το διάστηµα αυτό και θα επαναλάβει αυτό το σήµα στις επόµενες επτά ευκαιρίες, 
κατά τις οποίες ο πίνακας ελέγχου θα απευθύνεται σε άλλες συσκευές. Μετά την ακολουθία διακοπών θα 
στείλει ψηφιακό σήµα στάθµης 64, όταν ο πίνακας ελέγχου απευθυνθεί στην ίδια. Το σύστηµα 
"προτεραιότητας διακοπής" επιτρέπει στην κεντρική µονάδα ελέγχου να διαπιστώσει ένα συναγερµό από 
κατευθυντικούς σταθµούς αναγγελίας σε 0.1 sec και να αρχίσει τις απαραίτητες ενέργειες πριν διαπιστώσει 
την ακριβή θέση της συσκευής. Η γρήγορη ανταπόκριση στην λειτουργία των κατευθυντικών σταθµών 
αποτελεί σηµαντική απαίτηση σε πολλές εφαρµογές. 
Η συσκευή και το πρωτόκολλο παρέχουν στον εξοπλισµό ελέγχου τα µέσα ώστε να εντοπίζει την συσκευή 
που λειτούργησε κατά την διάρκεια των τελευταίων oκτώ κύκλων διακοπών ακόµα και κατά την διάρκεια 
αποµακρυσµένων δοκιµών. Η διεύθυνση του ενεργοποιηµένου σταθµού αναγγελίας εντοπίζεται κατά την 
επόµενη σάρωση των στοιχείων του βρόχου στον οποίο συνδέεται (δηλ. εντός 4 sec) ή άν απαιτείται 
εντόπιση σε συντοµότερο χρόνο, ο πίνακας µπορεί να προγραµµατισθεί ώστε να σαρώνει µόνο τους 
σταθµούς αναγγελίας. Οι µονάδες αυτές επιτηρούν την λειτουργία µιας εξωτερικής διακλάδωσης συµβατικών 
συσκευών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από κοινή διεύθυνση.  

f. ∆ιευθυνσιοδοτούµενες µονάδες ελέγχου  
Αυτές µπορούν να συνδεθούν σε κλειστό βρόχο και είναι:  η µονάδα επιτήρησης ζώνης, η µονάδα 
επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας (κοµβίων συναγερµού), η µονάδα επιτήρησης συµβατικού 
συστήµατος πυροπροστασίας, η µονάδα ελέγχου κυκλωµάτων ηχητικού συναγερµού και οι αποµονωτές. 

- Η µονάδα επιτήρησης ζώνης, η µονάδα επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας (κοµβίων 
συναγερµού) και η µονάδα επιτήρησης συµβατικού συστήµατος πυροπροστασίας παρέχουν µία 
επιτηρούµενη για βλάβη εξωτερική διακλάδωση δύο αγωγών που δέχεται ισχύ από τον κλειστό 
βρόχο για εξωτερικές συσκευές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την έναρξη προσυναγερµού. 
Οι µονάδες αυτές αντιµετωπίζουν τις εξωτερικές συσκευές σαν συσκευές on/off και τα ψηφιακά 
σήµατα που εκπέµπουν προς τον πίνακα ελέγχου αντιστοιχούν στις στάθµες 4,16,64. Η πρώτη 
στάθµη αποτελεί ένδειξη βλάβης στην επιτηρούµενη διακλάδωση - ανοικτοκύκλωµα ή 
βραχυκύκλωµα ή πτώση τροφοδοσίας. Η δεύτερη στάθµη δείχνει κανονική λειτουργία σε κατάσταση 
ηρεµίας και η τελευταία αντιστοιχεί σε κατάσταση προσυναγερµού. Σηµειώνεται ότι η µονάδα 
επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας διαθέτει "προτεραιότητα διακοπής". 

- Η µονάδα ελέγχου κυκλωµάτων ηχητικού συναγερµού παρέχει µια επιτηρούµενη για βλάβη 
διακλάδωση δύο αγωγών που οδηγείται από το κλειστό κύκλωµα, αλλά απαιτεί εξωτερική 
τροφοδοσία ώστε να παρέχεται υψηλή ισχύς στις ηχητικές συσκευές. ∆εν προσφέρεται για έναρξη 
συναγερµού. Σε κανονικές συνθήκες, είτε σε ηρεµία, είτε σε λειτουργία των βοµβητών, εκπέµπεται 
προς τον πίνακα ελέγχου σήµα στάθµης 16. 

- Οι αποµονωτές είναι οι µόνες συσκευές που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα χωρίς να λειτουργούν 
µε το πλήρες πρωτόκολλο της σειράς 90. ∆εν παρέχουν απ' ευθείας πληροφορία, αλλά 
προστατεύουν τα µεγάλα δακτυλιοειδή κυκλώµατα έναντι βραχυκυκλωµάτων που µπορούν να τα 
καταστήσουν αναποτελεσµατικά. 
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- Η σχετικά υψηλή αντίσταση - κατανάλωση ρεύµατος των διευθυνσιοδοτουµένων µονάδων ελέγχου 
επιβάλλει την ακριβή θεώρηση του αριθµού και της θέσης τέτοιων µονάδων κατά την εκτίµηση της 
συνολικής λειτουργίας του συστήµατος σε κανονικές και µη κανονικές συνθήκες. 

- Κάθε µονάδα επιτήρησης, εκτός του αποµονωτή, περιέχεται σε ειδικό περίβληµα ώστε να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ΙΡ66 και να είναι εύκολη η σύνδεση των καλωδίων µε τους ακροδέκτες 
του τυπωµένου κυκλώµατος της εσωτερικής πλακέτας. 

g. Μονάδα επιτήρησης ζώνης  
Σε µερικά συστήµατα δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει πλήρης διεύθυνση και αναλογική πληροφορία σε 
όλες τις θέσεις. Η µονάδα επιτήρησης ζώνης παρέχει ισχύ σε µια µικτή ζώνη µέχρι 20 συµβατικών 
αυτόµατων πυρανιχνευτών  και σταθµών αναγγελίας, και χρησιµοποιεί µια διεύθυνση για όλη τη ζώνη. Όταν 
κάποιος συµβατικός αυτόµατος ανιχνευτής ή συµβατικός σταθµός αναγγελίας (κοµβίο συναγερµού) 
αντιλαµβάνεται κατάσταση συναγερµού, τότε επιστρέφεται από την µονάδα επιτήρησης ζώνης προς τον 
πίνακα ελέγχου σήµα στάθµης 64. Η διακλάδωση των συµβατικών στοιχείων επιτηρείται και για σφάλµατα 
καλωδίωσης. Η µονάδα "απαντά" µόνον όταν ο κεντρικός πίνακας της απευθύνεται. 
Η µονάδα επιτήρησης ζώνης έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί µε τους συµβατικούς ανιχνευτές σε 
κατάσταση ηρεµίας ή συναγερµού και ελέγχει την φωτεινότητα των ενσωµατωµένων και των 
αποµακρυσµένων οπτικών ενδεικτικών LEDs που συνδέονται µ' αυτούς. Επειδή οι συµβατικοί ανιχνευτές 
παραµένουν στην κατάσταση συναγερµού, το δεύτερο bit εξόδου του µηνύµατος που αποστέλλεται από τον 
πίνακα ελέγχου χρησιµοποιείται για την επαναφορά (reset) της ζώνης µετά από συναγερµό. Ένας οπτικός 
ενδείκτης LED µπορεί να οδηγείται από την µονάδα επιτήρησης ζώνης,. 
Οι συµβατικοί σταθµοί αναγγελίας απαιτούν σε σειρά µια αντίσταση, την οποία µερικοί κατασκευαστές την 
προσφέρουν ενσωµατωµένη. Αν λειτουργούν περισσότεροι από 4 συµβατικοί σταθµοί αναγγελίας, η 
αντίσταση της ζώνης µπορεί να ελαττωθεί σε επίπεδο αντίστοιχο βραχυκυκλώµατος. 
Παρέχονται οκτώ ακροδέκτες, τέσσερις για σύνδεση µε τους εισερχόµενους και τους εξερχόµενους αγωγούς 
του κλειστού βρόχου, δυο για σύνδεση µε την επιτηρούµενη εξωτερική διακλάδωση και δύο για να οδηγείται 
αποµακρυσµένος οπτικός ενδείκτης LED. Η ελάχιστη απαιτούµενη για την λειτουργία της µονάδας τάση 
είναι 20V dc. 

h. Moνάδα επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας 
Είναι παρόµοια µε την µονάδα επιτήρησης ζώνης, αλλά διαθέτει "προτεραιότητα διακοπής". Η συσκευή 
παράγει παλµούς µε προτεραιότητα διακοπής και παρέχει άµεσο συναγερµό προερχόµενο από µια οµάδα 
συµβατικών σταθµών αναγγελίας, που καθένας συνδέεται σε σειρά µε αντίσταση 470-680Ω. Αν λειτουργούν 
αρκετοί σταθµοί αναγγελίας, η αντίσταση της διακλάδωσης µπορεί να ελαττωθεί µέχρι το επίπεδο του 
βραχυκυκλώµατος. Η µονάδα επανέρχεται αυτόµατα όταν αντικατασταθεί το σπασµένο τζάµι στον 
συµβατικό σταθµό αναγγελίας. 

i. Μονάδα επιτήρησης συµβατικού συστήµατος 
Αυτή η συσκευή αποτελεί την µονάδα προσαγωγής ανάµεσα στις ελεύθερες δυναµικού επαφές βλάβης και 
συναγερµού υπάρχοντος συµβατικού συστήµατος πυροσυναγερµού και στο βρόχο. Έχει χαµηλή 
κατανάλωση ρεύµατος σε κατάσταση ηρεµίας και βλάβης, γεγονός που επιτρέπει την σύνδεση αρκετά 
µεγάλου αριθµού τέτοιων συσκευών σε ένα κλειστό βρόχο. 
Όταν κλείνουν οι επαφές πυρκαϊάς στον αποµακρυσµένο εξοπλισµό, αυτό γίνεται αντιληπτό από την 
µονάδα, η οποία εκπέµπει προς τον πίνακα ελέγχου σήµα συναγερµού στάθµης 64. Σήµα στάθµης 4 
εκπέµπεται προς τον πίνακα σε περίπτωση ανοικτοκυκλώµατος, βραχυκυκλώµατος, δοκιµών βλάβης σε 
εξέλιξη ή ανοικτών εξωτερικών επαφών βλάβης. Σε κατάσταση ηρεµίας αποστέλλεται σήµα στάθµης 16. 
Η µονάδα διαθέτει την δυνατότητα δοκιµών και δοκιµών βλάβης. Επανέρχεται αυτόµατα όταν οι διακόπτες 
αποµακρυσµένου συναγερµού και βλάβης επιστρέφουν σε κανονική κατάσταση. Μια αντίσταση 4.7Κ 
πρέπει να συνδέεται σε σειρά µε τις επαφές συναγερµού του εξωτερικού εξοπλισµού. Παρέχονται οκτώ 
ακροδέκτες για σύνδεση όµοια µε αυτή που περιγράφτηκε για τις προηγούµενες µονάδες. 

j. Αποµονωτής 
Σε ένα κλειστό βρόχο, ένα ανοικτοκύκλωµα καλωδίωσης δεν εµποδίζει την επικοινωνία του πίνακα ελέγχου 
µε οποιαδήποτε µονάδα, ούτε την λειτουργία της µονάδας. Απαιτείται όµως προστασία έναντι 
βραχυκυκλωµάτων καλωδίωσης, η οποία παρέχεται µε αποµονωτές που τοποθετούνται κατά διαστήµατα 
(κάθε πέντε ανιχνευτές το πολύ) κατά µήκος του κλειστού βρόχου, χωρίζοντάς τον σε περιοχές. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Εγκατάσταση πυρόσβεσης σε κτίρια 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1200.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-1200.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 

 10 από 18 Έκδοση : 0 

 

Οι αποµονωτές λειτουργούν σαν αυτόµατοι διακόπτες που ανοίγουν όταν η τάση γραµµής πέσει κάτω από 
12 V. Σε κατάσταση ηρεµίας προσθέτουν αντίσταση 5Ω σε σειρά στην καλωδίωση, ενώ µπορεί να διέλθει 
απ' αυτούς και ισχύς και πληροφορία. Αν συµβεί βραχυκύκλωµα σε κάποια θέση του κλειστού βρόχου, οι 
αποµονωτές που συνδέονται στις δύο µεριές του βραχυκυκλώµατος αναγνωρίζουν την κατάρρευση της 
τάσης στην γραµµή και αλλάζουν κατάσταση ώστε να εισάγουν υψηλή αντίσταση (20Κ) στο κύκλωµα, ενώ 
ταυτόχρονα αρχίζουν να ακτινοβολούν οι ενσωµατωµένοι οπτικοί ενδείκτες LEDs µε ρυθµό µια φορά κάθε 3 
sec. Μ' αυτόν τον τρόπο το κύκλωµα, εκτός του τµήµατος µεταξύ των αποµονωτών, συνεχίζει να λειτουργεί. 
Ο πίνακας ελέγχου µπορεί να αναγνωρίσει την θέση του σφάλµατος στο βρόχο, γιατί οι µονάδες που 
βρίσκονται στην αποµονωµένη περιοχή δεν ανταποκρίνονται πλέον όταν καλούνται από τον πίνακα. Οι 
αποµονωτές επανέρχονται αυτόµατα όταν επισκευαστεί το σφάλµα καλωδίωσης. 
Η σχεδίαση του συστήµατος προσυναγερµού σύµφωνα µε κώδικες, όπως BS5893, επιτρέπει την σύνδεση 
µέχρι 20 ανιχνευτών σε µία "ζώνη". Προτείνεται η παρεµβολή ενός αποµονωτή ανάµεσα σε οµάδες 5 
ανιχνευτών κατά µήκος του κλειστού βρόχου. Αποµονωτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την 
προστασία διακλαδώσεων πυρανιχνευτών. 
Η λειτουργία των αποµονωτών εξαρτάται από την πολικότητα της εφαρµοζόµενης τάσης. Κατά την 
εγκατάσταση τοποθετούνται σε τυποποιηµένη ειδική βάση. 

k. Μονάδα επιτήρησης κυκλωµάτων ηχητικού συναγερµού 
Παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης κυκλωµάτων ηχητικών συσκευών και ηχητικών συσκευών σε 
λειτουργία, από οποιαδήποτε θέση ενός κλειστού βρόχου πυρανίχνευσης. Καταναλώνει πολύ χαµηλή ισχύ 
από τον βρόχο και απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία για τις ηχητικές συσκευές. 
Η µονάδα εκπέµπει προς τον πίνακα ελέγχου σήµα στάθµης 16 όταν λειτουργεί κανονικά σε κατάσταση 
ηρεµίας ή λειτουργίας των ηχητικών συσκευών. Σήµα στάθµης 4 εκπέµπεται σε περίπτωση σφαλµάτων 
σύνδεσης ή βλάβης τροφοδοσίας. Σηµειώνεται ότι η µονάδα αυτή δεν παράγει σήµα στάθµης 64. 
Μια ευρεία κλίµατα από 9V µέχρι 30V είναι αποδεκτή για την τροφοδοσία των ηχητικών συσκευών. Επειδή 
το σύστηµα λειτουργεί µε αναστροφή της πολικότητας τροφοδοσίας κατά τον συναγερµό, µια δίοδος πρέπει 
να συνδέεται σε σειρά µε κάθε ηχητική συσκευή. Από τον πίνακα ελέγχου η λειτουργία των ηχητικών 
συσκευών µπορεί να ρυθµισθεί είτε κατά συνεχή τρόπο, είτε κατά διακοπτόµενο µε ρυθµό 1 sec on/1 sec 
off. 

l. Μονάδες εισόδου/εξόδου 
Οι µονάδες αυτές µπορούν να συλλέγουν και να µεταδίδουν πληροφορία προς τον πίνακα ελέγχου για την 
κατάσταση εξωτερικών συσκευών, µέσω των bits εισόδου, καθώς και να λειτουργούν ηλεκτρονόµους, 
σύµφωνα µε οδηγίες του πίνακα ελέγχου που περιέχονται στα bits εξόδου. Εξωτερική τροφοδοσία είναι 
απαραίτητη για παροχή ισχύος στους ηλεκτρονόµους. 
Όλες οι διαθέσιµες µονάδες εισόδου/εξόδου, εκτός της αναλογικής µονάδας 3 καναλιών, εκπέµπουν προς 
τον πίνακα ελέγχου σήµα στάθµης 16 σε κάθε χρονική στιγµή. Έτσι, άν απαιτείται έναρξη συναγερµού, αυτό 
επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλου λογισµικού του πίνακα ελέγχου. 
Οι εξωτερικές συνδέσεις και η τροφοδοσία δεν επιτηρούνται για σφάλµατα και γι' αυτό οι µονάδες 
εισόδου/εξόδου πρέπει να τοποθετούνται πλησίον των εξωτερικών συσκευών µε τις οποίες συνδέονται και 
οι αγωγοί συνδέσεων να προστατεύονται κατάλληλα. Αν είναι απαραίτητο να παρέχεται ένδειξη βλάβης, 
επιτήρηση συνδέσεων ή έναρξη συναγερµού, τότε πρέπει να χρησιµοποιείται κάποια από τις µονάδες 
επιτήρησης και ελέγχου αντί των µονάδων εισόδου/εξόδου. 
Για την λειτουργία των ηλεκτρονόµων απαιτείται συνεχής ανανέωση της οδηγίας λειτουργίας από τον 
πίνακα κάθε φορά που ο πίνακας ελέγχου απευθύνεται στην µονάδα. 
Οι λογικές στάθµες εισόδου είναι:  χαµηλή στάθµη < 1V dc, υψηλή στάθµη >4 V dc, ενώ στάθµες µεταξύ 1V 
και 4V είναι ακαθόριστες. Η λογική αντίσταση εισόδου είναι 200Κ. 

(1) Μονάδα εισόδου/εξόδου τριών καναλιών 
(2) Παρέχει τρεις λογικές εισόδους για επιτήρηση συσκευών πεδίου, των οποίων η κατάσταση αναφέρεται στον 

πίνακα ελέγχου και για τρεις ελεύθερες δυναµικού επαφές ηλεκτρονόµων που διακόπτονται ξεχωριστά από 
τον πίνακα ελέγχου. Όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι είναι οπτικά αποµονωτές από το βρόχο της σειράς 90 και 
επιπλέουσες διαφορές δυναµικού είναι αποδεκτές ως λογικές είσοδοι. 

(3) Αν ο πίνακας ελέγχου θέτει ένα bit εξόδου σε υψηλή στάθµη για δύο διαδοχικούς κύκλους επικοινωνίας µε 
την µονάδα, ο αντίστοιχος ηλεκτρονόµος θα ενεργοποιηθεί: Mια λογική στάθµη, υψηλή ή χαµηλή που 
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εφαρµόζεται σε κάθε ζευγάρι ακροδεκτών εισόδου θα προκαλέσει την αναφορά αυτής της στάθµης στον 
πίνακα ελέγχου. 

(4) Αναλογική µονάδα εισόδου/εξόδου τριών καναλιών 
(5) Έχει επί πλέον  χαρακτηριστικά σε σχέση µε την προηγούµενη µονάδα. Αναφέρει την αναλογική τιµή µιας 

τάσης εισόδου, µετατρέποντας το σήµα από αναλογικό σε ψηφιακό και στέλνοντας την ψηφιακή τιµή στον 
πίνακα ελέγχου όταν αυτός απευθύνεται στην µονάδα. 

(6) Επειδή η µονάδα εκπέµπει προς τον πίνακα σήµα ισοδύναµο µε την αναλογική τιµή της εισόδου, ο πίνακας 
ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιήσει την πληροφορία για την αναφορά βλάβης ή την έναρξη συναγερµού. 

(7) Μονάδα εισόδου/εξόδου ενός καναλιού 
(8) Έχει µία λογική είσοδο για αναφορά της κατάστασης µιας εξωτερικής συσκευής και για την µεταγωγική 

επαφή ενός ηλεκτρονόµου διακοπτόµενου από τον πίνακα ελέγχου. Ο ηλεκτρονόµος λειτουργεί όταν ο 
πίνακας θέσει το αντίστοιχο bit εξόδου σε λογικά υψηλή στάθµη σε δύο ή περισσότερους διαδοχικούς 
κύκλους επικοινωνίας µε την µονάδα. 

m. Μονάδα επιτήρησης διακοπής 
Έχει σχεδιασθεί για να επιτηρεί µια επαφή διακόπτη κανονικά ανοικτή ή κανονική κλειστή. Ο διακόπτης 
πρέπει να είναι ελεύθερος δυναµικού και να έχει χαµηλή αντίσταση όταν κλείνει.. Όταν ο διακόπτης κλείνει, 
διαρρέετε από ρεύµα 100 µΑ που προέρχεται από την µονάδα επιτήρησης διακοπής. 

n. Φωτεινός επαναλήπτης 
Ο φωτεινός επαναλήπτης διεγείρεται µε ηλεκτρικό σήµα ενός ή οµάδας πυρανιχνευτών.  
Η λυχνία πρέπει να είναι τύπου πυρακτώσεως και ισχύος 3W ή τουλάχιστον τάσεως λειτουργίας 24 V. 

o. Οπτικοακουστική συσκευή συναγερµού µε µεγάφωνο 
Η συσκευή θα αποτελείται από µεγάφωνο που θα είναι τοποθετηµένο µέσα σε ιδιαίτερο µεταλλικό 
περίβληµα κατάλληλο για επίτοιχη ή εντοιχισµένη εγκατάσταση, το οποίο θα έχει ενσωµατωµένη λυχνία για 
την παροχή οπτικών σηµάτων συναγερµού. 
Το µεγάφωνο θα είναι τάσης λειτουργίας 25 έως 70 V ισχύος 2 W, θα παράγει ήχο στάθµης πάνω από 
90dB σε απόσταση 3m, θα έχει πλήρη πιστότητα σε ήχους συχνότητας από 500 έως 4.000 Ηz. και 
κατάλληλο για λειτουργία χωρίς ανωµαλίες σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µέχρι 75oC. 
Η συσκευή θα είναι εφοδιασµένη µε ηλεκτρονικές διατάξεις για την παραγωγή αέρα ήχων (προσυναγερµός 
και συναγερµός) και για την παροχή της φωτεινής ενέργειας µε αναλαµπές (προσυναγερµός) και συνεχής 
(συναγερµός). 

p. Συγκρατητήρας πόρτας (DOOR HOLDER) 
Ο συγκρατητήρας πόρτας θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση και θα αποτελείται από ένα 
εντοιχισµένο κιβώτιο µετά καλύµµατος που θα περιέχει τον µηχανισµό λειτουργίας του και από το εξάρτηµα 
συγκρατήσεως της πόρτας που στερεώνεται στο φύλλο της. 
Θα είναι κατασκευασµένος από ανοδειωµένο αλουµίνιο. 
Εντός του κιβωτίου θα φέρεται βασικά ένας ηλεκτροµαγνήτης τάσεως λειτουργίας 24 V D.C. 
Ο συγκρατητήρας θα είναι συνδεδεµένος στο σύστηµα πυρανίχνευσης και θα κρατάει ανοικτή τη πόρτα 
µέχρις ότου διακοπεί η ηλεκτρική παροχή του είτε αυτόµατα (από διέγερση αισθητηρίου της εγκ/σεως 
πυρανιχνεύσεως κλπ.) είτε χειροκίνητα (από µπουτόν κοντά στην πόρτα ή από άλλη θέση), οπότε η πόρτα 
θα κλείνει αυτόµατ. 

q. Κεντρικός πίνακας 
Ο κεντρικός πίνακας θα βρίσκεται µέσα σε καλαίσθητο µεταλλικό κιβώτιο µε βαθµό προστασίας 
τουλάχιστον ΙΡ 55 µε τελική βαφή τύπου σαγρέ . 
Η πόρτα θα φέρει παράθυρο και η πρόσβαση στο εσωτερικό θα γίνεται µε χρήση ειδικού κλειδιού. 
Ο κεντρικός πίνακας θα περιλαµβάνει: 

- Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) 

- Πλακέτες ελέγχου κυκλωµάτων βρόχου (LOOP CONTROLLERS) 

- Πληκτρολόγιο χειρισµών και ελέγχου 
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- Οθόνη 

- Εκτυπωτή 

- Τροφοδοτικό 

- Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) 
Αυτή θα περιλαµβάνει µικροεπεξεργαστή (MICROPROCESSΟR) ο οποίος προγραµµατιζόµενος κατά τις 
ανάγκες της εγκαταστάσεως θα επικοινωνεί διαδοχικώς µε όλες τις περιφερειακές συσκευές που είναι 
συνδεδεµένες στους  βρόχους επικοινωνίας, είτε απ' ευθείας, είτε µέσω διατάξεων προσαρµογής και θα 
ελέγχει την κατάσταση συνδέσεώς τους (δηλαδή την κανονική σύνδεσή τους ή την αποσύνδεσή τους ή την 
διακοπή ή βραχυκύκλωση της γραµµής) καθώς και την κατάσταση λειτουργίας τους (διέγερση ή ηρεµία). 
Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί διέγερση ανιχνευτού πυρκαγιάς η κεντρική µονάδα θα δίνει, αναλόγως 
µε την διαδικασία η οποία έχει επιλεγεί και προγραµµατισθεί µέσω του λογισµικού της (SOFTWARE), 
σήµανση συναγερµού ή λειτουργίας άλλων διατάξεων πυροπροστασίας, όπως π.χ.  ασφαλιστικών 
προϋποθέσεων, όπως η διασταύρωση της πληροφορίας περί εκρήξεως πυρκαγιάς από δύο ανιχνευτές 
µέσα στον συγκεκριµένο χώρο) εντολή λειτουργίας αυτόµατης διατάξεως πυροσβέσεως µε CO2κλπ. 
Οι εντολές για λειτουργία σήµανσης συναγερµού ή αυτοµάτων διατάξεων πυροσβέσεως θα µεταδίδονται 
µέσω των ιδίων βρόχων µεταδόσεως πληροφοριών καταστάσεως (διέγερση ανιχνευτών κλπ.) από τους 
οποίους θα διοχετεύεται και η αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια για την ενεργοποίηση των 
διευθυνσιοδοτουµένων συσκευών συναγερµού οι οποίες θα λειτουργούν από την ίδια την ισχύ του βρόχου 
χωρίς να απαιτούν εξωτερική παροχή. 
Η κεντρική µονάδα θα έχει µνήµη επαρκούς χωρητικότητας για την αποθήκευση των προγραµµάτων 
ενεργειών της, αναλόγως των ανιχνευοµένων καταστάσεων καθώς και των εκλεγοµένων εκάστοτε 
παραµέτρων και ενεργειών, µε εξασφάλιση έναντι απώλειας ακόµα και σε περίπτωση διακοπής της 
κανονικής και εφεδρικής τροφοδοτήσεως. 

(1) Πλακέτες ελέγχου κυκλωµάτων βρόχου (LOOP CONTROLLERS) 
Η κεντρική µονάδα θα έχει την δυνατότητα να δεχθεί τις απαιτούµενες πλακέτες ελέγχου κυκλωµάτων 
βρόχου. 
Κάθε κύκλωµα βρόχου δέχεται αναλογικές πληροφορίες από όλες τις συνδεδεµένες συσκευές, τις 
επεξεργάζεται και διαπιστώνει την κατάσταση συνδέσεως (κανονική, διακοπή, βραχυκύκλωµα) και 
λειτουργίας (ηρεµία, στάθµη, διέγερση). 
Κάθε βρόχος θα µπορεί σε πλήρη ανάπτυξη να περιλάβει µέχρι 126 διευθυνσιοδοτούµενα περιφερειακά 
στοιχεία (ανιχνευτές, µπουτόν κλπ.) εκ των οποίων δέκα έξι (16) διευθυνσιοδοτούµενες συσκευές 
συναγερµού. 

(2) Οθόνη και πληκτρολόγιο χειρισµών και ελέγχου 
i. Ο πίνακας θα διαθέτει όλα τα όργανα που απαιτούνται ώστε ο χειριστής εύκολα να ελέγχει και να 

χειρίζεται το σύστηµα, καθώς και για την λήψη των αναγκαίων πληροφοριών και ενδείξεων. 
Τουλάχιστον θα περιλαµβάνει: 

ii. Οθόνη µε υγρούς κρυστάλλους (LCD) τουλάχιστον τεσσάρων γραµµών, όπου θα φαίνονται το 
µήνυµα προγραµµατισµού κατά τον συναγερµό, η διεύθυνση, ο τύπος ανιχνευτή, ο χρόνος κλπ. 
καθώς επίσης συναγερµοί που αναµένουν, επιλογή MENU. 

iii. Ένδειξη ανεξάρτητη επίσης της διεύθυνση σε SSD (Seven Segment Display). 
iv. Αναλογική ένδειξη στάθµης σε BAR GRAPH DISPLAY 
v. Φωτεινές ενδείξεις LED (διπλά) για  

- Κανονική τροφοδοσία 

- Γενικός συναγερµός 

- Βλάβη δικτύου 

- Βλάβη εφεδρικής τροφοδοσίας 

- Βλάβη στα κυκλώµατα σειρήνων 

- Αποµονωµένη συσκευή (ISOLATED) 
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vi. Τουλάχιστον Ν  παράθυρα συναγερµού για την οµαδοποίηση σε ζώνες των διευθυνσιοδοτουµένων 
ανιχνευτών και µπουτόν µε αντίστοιχες φωτεινές ενδείξεις. 

vii. Πληκτρολόγιο µε 24 τουλάχιστον πλήκτρα για τον προγραµµατισµό και έλεγχο. 
(3) Εκτυπωτής  

Ενσωµατωµένος στον πίνακα θα υπάρχει επίσης εκτυπωτής 40 στηλών που δεν θα χρειάζεται άλλη 
συντήρηση περάν της αλλαγής ρολού χαρτιού όποτε απαιτείται. 
Θα τροφοδοτείται από τον ίδιο τον πίνακα,. Παράλληλα ο πίνακας θα µπορεί µέσω κατάλληλων εξόδων 
π.χ. πρωτόκολλο RS 232, να συνδεθεί µε Printer εφεδρικό, καθώς επίσης και µε GRAPHER DISPLAY 
SYSTEM σε IBM Compatible PC. 

(4) Τροφοδοτικό 
Η κεντρική µονάδα θα φέρει ενσωµατωµένο τροφοδοτικό για τον πίνακα και όλες τις περιφερειακές 
συσκευές του θα περιλαµβάνει: 

- Κύρια τροφοδότηση 220 V AC/50 HZ 

- Εφεδρική τροφοδότηση από συσσωρευτές τουλάχιστον 6 ΑΗ ( 24 V DC). 

- Θα έχει τουλάχιστον 1,5 Α ρεύµα φόρτισης 3Α για όλους τους βρόχους 1Α  βοηθητική παροχή 5Α 
ασφάλεια κύριας τροφοδοσίας 

r. ∆ιευθυνσιοδοτούµενοι ανιχνευτές και κοµβία 
Η χρήση διευθυνσιοδοτουµένων (analogue addresable) ανιχνευτών παρέχει την δυνατότητα ακριβούς 
εντοπισµού της θέσης τους εντός του κτιρίου από τον κεντρικό πίνακα. Ο προγραµµατισµός γίνεται µε 
κατάλληλη κωδικοποιηµένη κάρτα που τοποθετείται στη βάση του ανιχνευτή και οποιοσδήποτε ανιχνευτής 
τοποθετηθεί στη βάση αυτή "διαβάζει" την δεδοµένη θέση. 
Όλοι οι τύποι των χρησιµοποιουµένων ανιχνευτών θα χρησιµοποιούν κοινή (εναλλάξιµη) βάση. 
Οι ανιχνευτές θα φέρουν λυχνία LED για την ένδειξη της διέγερσής τους ενώ θα έχουν την δυνατότητα να 
τροφοδοτήσουν αποµακρυσµένο φωτεινό επαναλήπτη. 
Σε κάθε κλήση του από τον κεντρικό πίνακα, ο ανιχνευτής θα παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
παραπάνω, ενώ ανιχνευτής ή κοµβίο σε διέγερση θα έχει την δυνατότητα παρέµβασης στη ροή 
πληροφοριών ακόµη και εάν δεν ερωτάται την συγκεκριµένη στιγµή. 
Σε κάθε βρόχο δύο αγωγών θα µπορούν να εξυπηρετούνται µέχρι 126 στοιχεία γραµµής µε διεύθυνση, 
συµπεριλαµβανοµένων δέκα έξι (16) διευθυνσιοδοτουµένων συσκευών οπτικού και ηχητικού συναγερµού, 
τροφοδοτούµενων από την ίδια ισχύ του διπολικού βρόχου. 

s. Σύστηµα πυρανίχνευσης για τον έλεγχο αυτοµάτων συστηµάτων πυρόσβεσης (CO2 ή και άλλου αερίου) 
Για τον έλεγχο και την αυτόµατη /χειροκίνηση ενεργοποίηση των µονίµων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης 
(π.χ. Υ/Σ Μηχανοστασίων, ) θα χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα για τον κάθε χώρο συµβατικά συστήµατα 
πυρανίχνευσης που αποτελούνται από: 

(1) Πίνακα ελέγχου πυρόσβεσης, ο οποίος βασίζεται στην αρχή της διπλής ζώνης (DOUBLE KNOCK 
SYSTEM) µε τις εξής δυνατότητες : 

- Συναγερµός (όταν µόνο η µια από τις δύο ζώνες έχει ενεργοποιηθεί). 

- Προσυναγερµός πυρόσβεσης  (όταν και οι  δύο ζώνες έχουν ενεργοποιηθεί και τίθεται σε λειτουργία 
η χρονοκαθυστέρηση πυρόσβεσης). 

- Ρυθµιζόµενο χρόνο προσυναγερµού. 

- Ελεγχόµενη εντολή πυρόσβεσης προς τον ενεργεποιητή του συστήµατος. 

- Χειροκίνητη πυρόσβεση µε κίτρινο µπουτόν που φέρει προστατευτικό διαφανές πλαστικό κάλυµµα. 

- Θέση σε αυτόµατη ή χειροκίνητη λειτουργία 

- Σύνδεση σε ζώνη των συµβατικών ανιχνευτών, ώστε να µεταφέρονται οι ενδείξεις του στον κεντρικό 
πίνακα πυρανίχνευσης. 

- Μεταφορά ενδείξεως λειτουργίας, βλάβης και συναγερµού ανεξάρτητες για κάθε ζώνη. 
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- Χειροκίνητη εντολή ακύρωσης της κατάσβεσης. 
(2) Συµβατικούς πυρανιχνευτές καπνού (ιονισµού ή φωτοηλεκτρονικούς) ή θερµοκρασίας ανάλογα µε τις 

συνθήκες του χώρου, όπως φαίνονται στα σχέδια ή σε άλλες τεχνικές περιγραφές. 
t. Καλώδιο 
Θα είναι διπολικό θωρακισµένο, διατοµής 1,5/2,5 mm2. Ο οπλισµός του καλωδίου θα γειωθεί στην έξοδο και 
είσοδο του πίνακα µόνο. Η τελική επιλογή της διατοµής θα γίνει µε βάση το συνολικό µήκος του καλωδίου και τους 
περιορισµούς του κατασκευαστή οίκου ως προς την συνολική ωµική αντίσταση και χωρητικότητα. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
(1) Τύπος:       SR-114 H  
(2) ∆ιατοµή:         1,5 ή 2,5 mm2. 
(3) Mέγιστη τάση λειτουργίας:      500 V Rms ή  750V d.c. 
(4) Τάση δοκιµής µεταξύ καλωδίου – καλωδίου και  
(5) καλωδίου περιβλήµατος:      2000V rms 
(6) Αντίσταση µόνωσης:      ελάχιστη 130 ΜΩ/Km 
(7) Αντίσταση σε φωτιά:      3 ώρες στους 750ο C IEC 331 
(8) Αντίσταση σε φωτιά  µε νερό:     15 λεπτά στους 650ο C 
(9) Θωράκιση:       µε αλουµινοταινία,  120% κάλυψη 
(10) Θερµοκρασία λειτουργίας:      -30ο C έως +90ο C 
(11) Χρώµα περιβλήµατος :      κόκκινο 

1200.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1200.3.1 Γενικά 
Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις : 
a. Συνδέσεις :  

Η σύνδεση των διαφόρων κοµµατιών σωλήνων για τον σχηµατισµό των κλάδων του δικτύου θα γίνεται 
αποκλειστικά και µόνο µε χρήση συνδέσµων (µούφες), γαλβανισµένων, µε ενισχυµένα χείλη στην περιοχή 
του εσωτερικού σπειρώµατος ("κορδονάτα") και σε διαµέτρους µεγαλύτερες από 4", µε ζεύγος φλαντζών, 
επίσης γαλβανισµένων, που θα περνιούνται εξωτερικά στους σωλήνες και θα κολλιούνται επίσης εξωτερικά. 
Η θέση συγκολλήσεως θα καθαρίζεται τέλεια και θα προστατεύεται µε ψυχρό γαλβάνισµα. Απαγορεύεται 
απόλυτα η χρησιµοποίηση συγκολλήσεως για την, χωρίς φλάντζες, σύνδεση σωληνώσεων µε οποιοδήποτε 
τρόπο (ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση).  

b. Αλλαγές διευθύνσεως :  
Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για να πετύχουµε την επιθυµητή διαδροµή του δικτύου, θα γίνεται 
κανονικά, µε ειδικά τεµάχια µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας (καµπύλες), γαλβανισµένα, µε ενισχυµένα χείλη, 
πλην σε περιπτώσεις σωλήνων µικρής διαµέτρου µέχρι 1", όπου επιτρέπεται η κάµψη µε ειδικό εργαλείο, 
χωρίς ζέσταµα του σωλήνα. Οπωσδήποτε µε την κάµψη του σωλήνα πρέπει να µη παραµορφώνεται η 
κυκλική διατοµή του, και να µη προκαλείται η παραµικρή βλάβη  ή αποκόλληση του στρώµατος 
γαλβανίσµατος. Χρήση ειδικών τεµαχίων µικρής ακτίνας καµπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται µόνο σε θέσεις 
που το επιβάλλουν αξεπέραστα εµπόδια, και πάντοτε µετά από έγκριση της Επιβλέψεως. Οι διακλαδώσεις 
των σωλήνων για την τροφοδότηση των µερικών κλάδων που αναχωρούν, θα γίνεται οπωσδήποτε µε 
ειδικά εξαρτήµατα γαλβανισµένα (ταυ, σταυροί), µε ενισχυµένα χείλη. 

c. Παραλαβή συστολοδιαστολών :  
Προκειµένου για σωληνώσεις µεγάλου µήκους στις οποίες θα µπορούσαν, κατά το ξεκίνηµα και σταµάτηµα 
της λειτουργίας της εγκαταστάσεως, να εµφανισθούν σηµαντικές αυξοµειώσεις του µήκους των  
σωληνώσεων λόγω των συστολοδιαστολών πρέπει κατά την διαµόρφωση των δικτύων, να προβλεφθούν 
διατάξεις παραλαβής των συστολοδιαστολών µε τρόπο που να αποκλείει την εµφάνιση επικίνδυνων τάσεων 
πάνω στους σωλήνες. Σαν τέτοιες διατάξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε η διαµόρφωση του άξονα 
των σωληνώσεων σε "Ωµέγα", µε σκέλη που να έχουν αρκετό µήκος για την παραλαβή των µετακινήσεων, 
είτε, σε µικρότερες διαµέτρους, µετατόπιση του άξονά τους µε κάµψη των σωλήνων, είτε τέλος ειδικά 
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εξαρτήµατα παραλαβής των συστολοδιαστολών. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει κατάλληλη 
αγκύρωση των σωληνώσεων σε ορισµένα σηµεία, έτσι ώστε οι µετατοπίσεις να παραλαµβάνονται στις 
επιθυµητές θέσεις. Κατά τις διελεύσεις των σωληνώσεων µέσα από δάπεδα ή τοίχους, αυτές θα 
καλύπτονται µε σωλήνα µεγαλύτερης διαµέτρου, για την αποφυγή συγκολλήσεως µε τα οικοδοµικά υλικά. 

d. Στήριξη των σωληνώσεων :  
Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται µε ειδικά στηρίγµατα που θα αγκυρώνονται πάνω σε σταθερά 
οικοδοµικά στοιχεία και που θα επιτρέπουν τη ελεύθερη κατά µήκος συστολοδιαστολή των σωληνώσεων, 
πλην των περιπτώσεων αγκυρώσεως σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο (γ). Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα 
στηρίζονται,οι µεν µεµονωµένες µε στηρίγµατα που θα στερεώνονται σταθερά πάνω στους σωλήνες και θα 
κρεµιούνται από την οροφή, µέσω µακριάς χαλύβδινης βέργας µε άρθρωση, ενώ οι πολυάριθµες µε ίδια 
διαδροµή, πάνω σε σιδεροκατασκευή (εγκάρσια σιδερογωνία), κρεµασµένη από την οροφή µε µακριές 
χαλύβδινες βέργες µε άρθρωση), µε στηρίγµατα µορφής ωµέγα, που θα αποκλείουν την εγκάρσια 
µετακίνηση αλλά θα επιτρέπουν την αξονική. Ισχύουν και εδώ όσα καθορίσθηκαν στο παραπάνω εδάφιο (γ) 
για τα σηµεία αγκυρώσεως. 

e. Απόσταση στηριγµάτων :  
Ο παρακάτω πίνακας θα εφαρµόζεται σε περίπτωση που η διαδροµή των σωλήνων είναι ευθεία και όχι στα 
σηµεία όπου η χρησιµοποίηση βαλβίδων, φλαντζών κλπ δηµιουργεί συγκεντρωµένα φορτία, οπότε και θα 
τοποθετούνται στηρίγµατα απο τις δύο πλευρές. 

 

 ∆ιάµετρος 
σωλήνα 

Μέγιστη απόσταση 
στηριγµάτων 

∆ιάµετρος βέργας 

Μέχρι Φ     1" 7' 3/8" 
Φ   1 1/4" 8' 3/8" 
Φ   1 1/2" 9' 3/8" 
Φ   2" 10' 3/8" 
Φ   2 1/2" 11' 1/2" 
Φ   3" 12' 1/2" 
Φ   4" 14' 5/8" 
Φ   5" 16' 5/8" 
Φ   6" 17' 3/4" 

 
Εάν τα στηρίγµατα είναι πυκνότερα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µικρότερης διατοµής βέργες.  

1200.3.2 ∆οκιµές 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί χωρίς αντίρρηση οποιοδήποτε έλεγχο και δοκιµή των εγκαταστάσεων που θα 
του ζητηθεί από τον επιβλέποντα Μηχανικό, παρουσία του και µέχρι πλήρους ικανοποίησής του. 
Οι δοκιµές τις οποίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει επιτυχώς, είναι κατ' ελάχιστον οι παρακάτω: 
(1) ∆οκιµές πιέσεως του δικτύου πυρόσβεσης. 
(2) ∆οκιµές ηλεκτρικών γραµµών και καλωδιώσεων όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα κεφάλαια που αφορούν 

τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις . 
(3) Λειτουργικές δοκιµές όλων των οργάνων, µηχανηµάτων και συσκευών (σειρήνες, κουδούνια, ανιχνευτές, 

διακόπτες ροής κλπ.). 
(4) Λειτουργικοί έλεγχοι και δοκιµές αποδόσεως του πυροσβεστικού συγκροτήµατος σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές VdS ή NFPA. 
Για καθένα από αυτόνοµα/αυτόµατα συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο θα γίνει τουλάχιστον µια επιτυχής 
δοκιµή µε προσοµοίωση των συνθηκών πυρκαγιάς στο χώρο που ελέγχουν, πέραν των προηγουµένων 
ελέγχων και δοκιµών. 
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Όλα τα έξοδα των εν λόγω ελέγχων και δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. Μόνο η αξία του ηλεκτρικού 
ρεύµατος για τις δοκιµές βαρύνει τον εργοδότη. 

1200.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
a. Οι τιµές µονάδας των σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των εξαρτηµάτων 

όπως ειδικών κοµµατιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγµάτων, κλπ. των µη τιµολογούµενων ιδιαίτερα και 
κάθε εργασία κοπής, ελικοτοµής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. Επίσης 
περιλαµβάνουν τα υλικά και την εργασία για την προστασία των υπογείων σωλήνων, όπως 
προδιαγράφονται στο τµήµα αυτό. 

b. Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και πλήρη 
εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών καθώς 
και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως 
για την πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

c. Οι τιµές µονάδας των εξαρτηµάτων που τιµολογούνται ιδιαίτερα, περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων των 
απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, 
δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. 

d. Οι τιµές µονάδας των µηχανηµάτων ή συγκροτηµάτων µηχανηµάτων, περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα 
υλικά, µικρούλικα και εξαρτήµατα, που αναφέρονται ή όχι στο τµήµα αυτό και τα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου, εκτός αυτών που περιλαµβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά τιµολόγια, αναφερόµενα σε 
όργανα αναγκαία για την πλήρη οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

e. Επίσης στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και τα 
µηχανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 

1200.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

1200.5.1. Σωληνώσεις 
a. Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση των κατ' άξονα 

και µε αφετηρία ή τέρµα µήκους την τοµή των αξόνων δύο διασταυρωµένων σωλήνων. Κατά την 
επιµέτρηση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα µήκη των κάθε είδους δικλείδων που παρεµβάλλονται. 

b. Τα κάθε είδους στηρίγµατα σωληνώσεων είτε αγκυρούµενα σε τοίχους ή αναρτόµενα από τη οροφή δεν 
επιµετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις εργασίες σωληνώσεων, θα επιµετρούνται 
µόνον οι επί οροφής ή τοίχων σιδηρές κατασκευές οµαδικής ανάρτησης επάνω στις οποίες στηρίζονται τα 
στηρίγµατα των σωλήνων. 

c. Από τα ειδικά τεµάχια σχηµατισµού και σύνδεσης των σωληνώσεων επιµετρούνται ιδιαίτερα µόνον οι 
λυόµενοι τύπου ρακόρ και φλάντζες. 

d. Οι φλάντζες για την προσαρµογή οργάνων, δικλείδων, συσκευών και µηχανηµάτων δεν επιµετρούνται, αλλά 
θεωρούνται ότι τα συνοδεύουν και περιλαµβάνονται στην τιµή τους. 

1200.5.2 Όργανα και δικλείδες 

Τα κάθε είδους όργανα µέτρησης, διακοπής και διαχωρισµού ροής (π.χ. δικλείδες, φίλτρα κλπ.) που 
παρεµβάλλονται στα δίκτυα σωληνώσεων επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρη µε τα εξαρτήµατα που τα 
συνοδεύουν όπως καθορίζονται στο Τιµολόγιο. 

1200.5.3 Μεταλλικές κατασκευές 
a. Οι µεταλλικές κατασκευές θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα και θα ζυγίζονται µετά την πλήρη διαµόρφωση 

τους µαζί µε τους κοχλίες συναρµολογήσεως των λυοµένων τεµαχίων και των στηριγµάτων ή κοχλιών 
αγκύρωσης. 

b. Κατασκευές από σιδηρά ελάσµατα, γαλβανισµένα ή όχι, που διαµορφώνονται σε δεξαµενές, δοχεία ύδατος, 
κλπ. θα ζυγίζονται µαζί µε τις σιδηρές ράβδους ενίσχυσης των τοιχωµάτων τους, των παρεµβυσµάτων 
στεγανότητας κλπ. (Οι κατασκευές από µορφοσίδηρο για ενίσχυση και στερέωση τεµαχίων από λαµαρίνα 
αποτιµούνται µε την ίδια τιµή κατά χιλιόγραµµο). 
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c. Κατασκευές από µορφοσίδηρο θα ζυγίζονται µαζί µε τα µέρη τους από σιδηρή ελάσµατα π.χ. 
κοµβοελάσµατα κλπ. (τα σιδηρά ελάσµατα αποτιµούνται σ' αυτή την περίπτωση µε την κατά χιλιόγραµµο 
τιµή του µορφοσίδηρου). 

1200.5.4 Βαφή Σωλήνων  
Η βαφή σωλήνων θα επιµετράται κατά είδος βαφής και για µέτρο σωλήνα σε µέτρα πραγµατικού αξονικού µήκους 
σωληνώσεων. 

1200.5.5 Μηχανήµατα και Συσκευές  
a. Μηχανήµατα και συσκευές επιµετρούνται σε κοµµάτια µε τα συνοδεύοντα στοιχεία και εξαρτήµατα προς 

ολοκλήρωση τους, όπως καθορίζεται σε κάθε περίπτωση στο Τιµολόγιο. 
i. Συστήµατα Κατάσβεσης µε Νερό 
ii. Οι πυροσβεστικές φωλιές επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρους εγκατεστηµένα  
iii. Φορητά Μέσα Πυρόσβεσης 
iv. Οι φορητοί πυροσβεστήρες επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρως εγκατεστηµένα. 

b. ∆εν επιµετρούνται ιδιαίτερα οι απαιτούµενες πρόσθετες φλάντζες σύνδεσης, λυόµενοι σύνδεσµοι, 
σωληνώσεις και αγωγοί εσωτερικής συνδεσµολόγησης του µηχανήµατος ή συσκευής, και γενικά κάθε 
εξάρτηµα απαιτούµενο για την διαµόρφωση του µηχανήµατος ή συσκευής σε αυτοτελή µονάδα. 

c. Επιµετρούνται ιδιαίτερα οι κατασκευές εδράσεων (σιδηροκακατασκευές ή βάθρα από σκυρόδεµα) όχι όµως 
και τα στοιχεία αγκύρωσης και στερέωσης (π.χ. βίδες, στηρίγµατα, κλπ) ή ο χρησιµοποιούµενος φελλός ή 
άλλη κατασκευή αντιδονιστικής έδρασης ή σύνδεσης, εφ' όσον αυτά θεωρούνται ότι συνοδεύουν το 
µηχάνηµα ή συσκευή. 

1200.5.6 Συµπληρωµατικές Οικοδοµικές Εργασίες  
a. Οι εκσκαφές τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα δηµιουργηµένου κενού, µε βάση τις απαιτούµενες 

διαστάσεις και του βάθους εκσκαφής που θα έχει εγκριθεί. Το ύψος εκσκαφής θα λαµβάνεται κατά 
περίπτωση από την στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους ή του πυθµένα των γενικών εκσκαφών 
µε βάση τα υψοµετρικά στοιχεία που θα έχουν ληφθεί προηγουµένως. 

b. Οι επιχώσεις τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα καταλαµβανόµενου όγκου µετά την συµπύκνωση. 
Ο όγκος των σωληνώσεων ή των κατασκευών που έχουν εγκλεισθεί θα αφαιρείται. Κάθε µεταφορά 
προϊόντων εκσκαφών µέσα στο εργοτάξιο ή στους χώρους επίχωσης ή σε άλλους χώρους για προσωρινή 
απόθεση για οποιοδήποτε αιτία, δεν θα επιµετράται ιδιαίτερα αλλά θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην 
τιµή των εκσκαφών. 

c. Το σκυρόδεµα κοιτόστρωσης και εγκιβωτισµού θα επιµετράται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού όγκου. 
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