
 

 
1.1. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΒΔΗ 
  
1.1.1 Γενικά 
 Ο πίλαθαο θαηάζβεζεο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο κε ηελ ηειεπηαία ειεθηξνληθή 

ηερλνινγία ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ηύπνπ SMD ( solid state).      
 
Θα είλαη ρσλεπηόο ε επίηνηρνο, ζε κεηαιιηθό εξκάξην θαη ζπλαξκνινγεκέλνο ζην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ, ζα πεξηέρεη δε όιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό θαη 
θπθιώκαηα ειέγρνπ. 
 
Οινη νη δηαθόπηεο θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο  LΔD  ζα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθέο 
επηγξαθέο ηνπνζεηεκέλεο έηζη ώζηε λα είλαη άκεζα νξαηέο. 
 
Ο πίλαθαο θαηάζβεζεο ζα δηαζέηεη δύν δώλεο κε δπλαηόηεηα cross, δειαδή ζα 
δίλεη δύν επίπεδα ζπλαγεξκνύ. ην 1ν επίπεδν (πξνζπλαγεξκόο) ζα γίλεηαη 
γλσζηή ε ύπαξμε θσηηάο θαη ζην 2ν επίπεδν (θπξίσο ζπλαγεξκόο) ζα 
επηβεβαηώλεηε ην γεγνλόο. Ζ απηόκαηε θαηάθιηζε ζα αξρίδεη κεηά από 
πξνγξακκαηηδόκελε ρξνλνθαζπζηέξεζε κεηά ηνλ θπξίσο ζπλαγεξκόο. 
 
Ο θεληξηθόο πίλαθαο δηαζέηεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 
Α.  Δμόδνπο δσλώλ 
Β.  ηνηρείν ειέγρνπ βιάβεο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ θπθισκάησλ 
Γ.  ηνηρείν ηειηθώλ εληνιώλ θαη ελδείμεσλ 
Γ.  ηνηρείν ηξνθνδνζίαο 
Δ.  πζζσξεπηέο εθεδξείαο 

  
1.1.2 ΔΞΟΓΟΗ ΕΩΝΩΝ  (Zone Module) 
 Ο θεληξηθόο πίλαθαο δηαζέηεη εμόδνπο 2 δσλώλ.  Ζ θάζε έμνδνο δώλεο 

ηξνθνδνηεί κε δεύγε αγσγώλ ηα αηζζεηήξηα αλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνύ θαη 
εμσηεξηθά θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 
 
Δλδεημε πλαγεξκνύ (Alarm) 
Ζ ιπρλία αλάβεη όηαλ δνζεί ζπλαγεξκόο ηεο αληίζηνηρεο δώλεο. 
 
Δλδεημε Βιάβεο (Fault) 
Ζ ιπρλία αλάβεη ζε Πεξίπησζε βιάβεο ηεο δώλεο αλίρλεπζεο (δηαθνπή 
θαισδίσζεο, γεησκέλε γξακκή αληρλεπηή, βξαρπθύθισκα). 

  
1.1.3 ΣΤΟΗΦΔΗΟ ΔΛΔΓΦΟΥ ΒΛΑΒΖΣ ΔΣΩΤΔΡΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΞΩΤΔΡΗΚΩΝ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (Fault Module) 
 Σν ζηνηρείν είλαη κηα απηνδηαγλσζηηθή δηάηαμε ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ 

θπθισκάησλ νινθιήξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο. 
 
πγθεθξηκέλα ειέγρεη ερεηηθά θαη νπηηθά θαη ελεκεξώλεη γηα ηηο παξαθάησ 
πηζαλέο βιάβεο : 
Α.  Διεγρνο πζζσξεπηώλ (Battery).  Γηαθνπή θαισδίσζεο πξνο ζπζζσξεπηέο. 
Β.  Διεγρνο ΓΔΖ (ΑC).  Ο πίλαθαο δελ ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα πόιεο 220 VΑC. 
Γ.  Διεγρνο Γεησκέλνπ Αγσγνύ (Ground).  Καισδίσζε δώλεο αλίρλεπζεο  
                                                                    γεησκέλε. 
Γ.  Διεγρνο Δληνιώλ Δμόδνπ (Output).  Βιάβε ζηελ βαζκίδα ηειηθώλ εληνιώλ  
                                                                εμόδνπ. 
Δ.  Διεγρνο Σξνθνδνζίαο (Supply).  Βιάβε ζηελ δηάηαμε ηξνθνδνζίαο. 
Ε.  Διεγρνο Δζσηεξηθώλ Κπθισκάησλ (Internal).  Σα ζηνηρεία δσλώλ αλίρλεπζεο     



                                δελ  ηξνθνδνηνύληαη θαλνληθά από ην ζηνηρείν ηξνθνδνζίαο. 
Ζ.  Διεγρνο Εσλώλ (Zones).  Γηαθνπή, βξαρπθύθισκα βξόγρνπ αλίρλεπζεο. 
Θ.  Διεγρνο Κνπδνπληώλ πλαγεξκνύ – Δληνιήο.  Γηαθνπή βξόγρνπ θνπδνπληώλ  
                                                                                ζπλαγεξκνύ  ή εληνιήο 

  
1.1.4 ΣΤΟΗΦΔΗΟ ΔΛΔΓΦΟΥ ΤΔΛΗΚΩΝ ΔΝΤΟΛΩΝ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΞΔΩΝ (Switch Module) 
 Σν ζηνηρείν παξέρεη γεληθέο ερεηηθέο θαη νπηηθέο ελδείμεηο ζε πεξίπησζε: 

Α.  πλαγεξκνύ (alarm) δώλεο αλίρλεπζεο. 
Β. Βιάβεο (fault) ζηηο θαισδηώζεηο δσλώλ αλίρλεπζεο θαη θνπδνπληώλ 
ζπλαγεξκνύ θαη  
     ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ειέγρνπ βιαβώλ κε κηα ε πεξηζζόηεξεο βιάβεο. 
 
Σν ζηνηρείν ειέγρνπ δηαζέηεη βνκβεηή (buzzer) θαη θνπδνπλη ζπλαγεξκνύ (bell) 
γηα ηελ ερεηηθή εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ ελώ ε νπηηθή έλδεημε παξακέλεη κέρξη 
επαλαθνξάο ηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ζε εξεκία. 

  
1.1.5 ΣΤΟΗΦΔΗΟ ΤΡΟΦΟΓΟΣΗΑΣ (Supply Module) 
 Σν ζηνηρείν πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ βαζκίδεο : 

 Μεηαζρεκαηηζηή ππνβηβαζκνύ ηεο ηάζεο πόιεο (220 V AC  - 24 V AC ). 

 Αλόξζσζε (24 V.) 

 ηαζεξνπνίεζε – εμνκάιπλζε. 

 Απηόκαηε θόξηηζε ζπζζσξεπηώλ θιεηζηνύ ηύπνπ κέζσ ελζσκαησκέλνπ 
θνξηηζηή. 

 Ζιεθηξνληθνύ θπθιώκαηνο ελαιιαγήο από θπξία ηξνθνδνζία ζε εθεδξηθή. 
  
1.1.6   ΣΥΣΣΩΡΔΥΤΔΣ ΔΦΔΓΡΔΗΑΣ 
 Οη ζπζζσξεπηέο ζα βξίζθνληαη κέζα ζην κεηαιιηθό εξκάξην ηνπ πίλαθα 

ππξαλίρλεπζεο.  Θα είλαη επαλαθνξηηδόκελεο μεξέο κπαηαξίεο, ηύπνπ πνπ δελ 
απαηηείηαη ζπληήξεζε θαη ζα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο 
ηάζεο ηνπ δηθηύνπ λα ηξνθνδνηήζνπλ πιήξσο ην ζύζηεκα επί 30 ώξεο ζε 
θαηάζηαζε εξεκίαο θαη επί 30 ιεπηά ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ. 

  
 
 
2.1. ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΟΡΑΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ (ΟΠΣΙΚΟ) 
  
2.1.1 ΓΔΝΗΚΑ 
 Οη αληρλεπηέο νξαηνύ θαπλνύ ζα είλαη θαηάιιεινη γηα δηέγεξζε από θσηηά 

πνπ παξάγεη θαπλό κε κεγάια ζσκαηίδηα θαη ζα ιεηηνπξγνύλ κε βάζε ηελ 
αξρή ηεο δηάρπζεο ηνπ θσηόο κε θαηάιιειν θσηνθύηηαξν (PHOTO-CELL) ή 
θσηνδίνδν ιπρλία (LED). 
 
Γηα ηελ πξνζηαζία από ςεπδείο ζπλαγεξκνύο ζα πξέπεη ε ιπρλία λα 
αληρλεύζεη θαπλό ζε δύν δηαδνρηθνύο ειέγρνπο πξηλ δώζεη ζπλαγεξκό.  Σν 
δηάζηεκα ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1 sec. 
 
Οη βάζεηο ησλ αληρλεπηώλ ζα είλαη απιέο ιεπθνύ ηύπνπ, ζηελ ίδηα βάζε δε 
ζα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ αληρλεπηέο άιινπ ηύπνπ.  
 
Οη αληρλεπηέο ζα επαλαηάζνληαη από ηνλ ρξήζηε κόιηο εμαιεηθζεί ε αηηία 
πνπ πξνθάιεζε ηελ δηέγεξζε ηνπο. 

  
2.1.2 ΤΔΦΝΗΚΑ ΦΑΡΑΚΤΖΡΗΣΤΗΚΑ 
 Σάζε ιεηηνπξγίαο : 16 έσο 32V ζε ζπλερέο ξεύκα. 



 Ρεύκα εξεκίαο : 90 κΑ (κέγηζην). 
 Ρεύκα δηέγεξζεο : 75 mΑ (κέγηζην). 
 Δπαηζζεζία (ζπζθόηηζε) : 4% ζην κέηξν. 
 Γηάηαμε βνεζεηηθώλ 

εληνιώλ 
: Με ειεθηξνληθό θύθισκα ελζσκαησκέλν ζηνλ  
 αληρλεπηή  πνπ ζα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα δύν 
 αλεμάξηεησλ βνεζεηηθώλ εληνιώλ.  Μία γηα ηελ  
 ελδεηθηηθή ιπρλία ηεο βάζεο θαη κία γηα  
 απνκαθξπζκέλν θσηεηλό επαλαιήπηε LED  . 

 Σξόπνο πξνζαξκνγήο 
αληρλεπηή ζηελ βάζε 

: Καηά πξνηίκεζε ηύπνπ κπαγηνλέη. 
. 

  
 
 
3.1. ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΑΟΡΑΣΟΤ & ΟΡΑΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ (ΙΟΝΙΜΟΤ) 
  
3.1.1 ΓΔΝΗΚΑ 
 Οη αληρλεπηέο θαπλνύ ηνληζκνύ ζα είλαη θαηάιιεινη γηα δηέγεξζε από θσηηά 

πνπ παξάγεη θαπλό κε κηθξά ή κεγάια ζσκαηίδηα θαη ζα ιεηηνπξγνύλ κε 
βάζε ηελ αξρή ηεο αιιαγήο ηεο πνξείαο ηνπ ξεύκαηνο ζε έλαλ ηνληζκέλν 
ζάιακν. 
 
Οη βάζεηο ησλ αληρλεπηώλ ζα είλαη απιέο ιεπθνύ ηύπνπ, ζηελ ίδηα βάζε δε 
ζα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ αληρλεπηέο άιινπ ηύπνπ.  
 
Οη αληρλεπηέο ζα επαλαηάζνληαη από ηνλ ρξήζηε κόιηο εμαιεηθζεί ε αηηία 
πνπ πξνθάιεζε ηελ δηέγεξζε ηνπο. 

  
3.1.2. ΤΔΦΝΗΚΑ ΦΑΡΑΚΤΖΡΗΣΤΗΚΑ 
 Σάζε ιεηηνπξγίαο : 16 έσο 32V ζε ζπλερέο ξεύκα. 
 Ρεύκα εξεκίαο : 50 κΑ (κέγηζην). 
 Ρεύκα δηέγεξζεο : 75 mΑ (κέγηζην). 
 Γηάηαμε βνεζεηηθώλ 

εληνιώλ 
: Με ειεθηξνληθό θύθισκα ελζσκαησκέλν ζηνλ 
  αληρλεπηή  πνπ ζα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα δύν 
  αλεμάξηεησλ βνεζεηηθώλ εληνιώλ.  Μία γηα ηελ 
  ελδεηθηηθή ιπρλία ηεο βάζεο θαη κία γηα 
  απνκαθξπζκέλν θσηεηλό επαλαιήπηε LED. 

 Σξόπνο πξνζαξκνγήο 
αληρλεπηή ζηελ βάζε 

: Καηά πξνηίκεζε ηύπνπ κπαγηνλέη. 
 

  
 
 
4.1. ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ (ΘΔΡΜΟΓΙΑΦΟΡΙΚΟΙ) 
  
4.1.1 ΓΔΝΗΚΑ 
 Οη αληρλεπηέο ζεξκνθξαζίαο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα δηέγεξζε από αλίρλεπζε 

ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ή δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο θαη ζα ιεηηνπξγνύλ κε 
βάζε δηπινύ ζεξκνζηαηηθνύ ηνηρείνπ. 
 
Οη βάζεηο ησλ αληρλεπηώλ ζα είλαη απιέο ιεπθνύ ηύπνπ, ζηελ ίδηα βάζε δε 
ζα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ αληρλεπηέο άιινπ ηύπνπ.  
 
Οη αληρλεπηέο ζα επαλαηάζνληαη από ηνλ ρξήζηε κόιηο εμαιεηθζεί ε αηηία 
πνπ πξνθάιεζε ηελ δηέγεξζε ηνπο. 

  
4.1.2. ΤΔΦΝΗΚΑ ΦΑΡΑΚΤΖΡΗΣΤΗΚΑ 



 Σάζε ιεηηνπξγίαο : 16 έσο 32V ζε ζπλερέο ξεύκα. 
 Ρεύκα εξεκίαο : 45 κΑ (κέγηζην). 
 Ρεύκα δηέγεξζεο : 75 mΑ (κέγηζην). 
 Γηάηαμε βνεζεηηθώλ 

εληνιώλ 
: Με ειεθηξνληθό θύθισκα ελζσκαησκέλν ζηνλ 
 αληρλεπηή πνπ ζα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα δύν 
 αλεμάξηεησλ βνεζεηηθώλ εληνιώλ.  Μία γηα ηελ  
 ελδεηθηηθή ιπρλία ηεο βάζεο θαη κία γηα 
 απνκαθξπζκέλν θσηεηλό επαλαιήπηε LED. 

 Σξόπνο πξνζαξκνγήο 
αληρλεπηή ζηελ βάζε 

: Καηά πξνηίκεζε ηύπνπ κπαγηνλέη. 
 

  
 
 
5.1. ΦΩΣΔΙΝΟΙ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΔ 
  
5.1.1 ΓΔΝΗΚΑ 
 Οη θσηεηλνί επαλαιήπηεο πνπ ηνπνζεηνύληαη γηα ηνλ εληνπηζκό θξπθνύ 

αληρλεπηή πνπ δηεγέξζεθε, ζα είλαη ηέηνηνπ κεγέζνπο θαη θσηεηλόηεηαο έηζη 
ώζηε λα κπνξνύλ λα εληνπίδνληαη από απόζηαζε. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνείηαη θνηλόο θσηεηλόο επαλαιήπηεο γηα ηελ 
παξάιιειε θσηεηλή έλδεημε ελεξγνπνίεζεο πεξηζζνηέξσλ από έλα 
αληρλεπηή, νη επαλαιήπηεο ζα είλαη θαηάιειινη γηα παξάιιειε ζύλδεζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ αξηζκνύ αληρλεπηώλ. 
 
Οη θσηεηλνί επαλαιήπηεο ζα είλαη κε πιαζηηθό ζηξνγγπινύ ζρήκαηνο θαη ε 
εκθάληζε ηνπο ζα ελαξκνλίδεηαη κε ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ ρώξνπ 
ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαληαη. 

  
5.1.2. ΤΔΦΝΗΚΑ ΦΑΡΑΚΤΖΡΗΣΤΗΚΑ 
 - Δύξνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο : 17 – 32 V 

- Λπρλία led : 3V, 5 mΑ 
- Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο : -30oC  κέρξη +60oC 
- Δγθαηάζηαζε : Οξαηή. 

  
 
 
6.1. ΚΟΜΒΙΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 
  
6.1.1 ΓΔΝΗΚΑ 
 Σα θνκβία ζπλαγεξκνύ πξνβιέπνληαη ηεηξάγσλα, κε θόθθηλν πεξίβιεκα, 

θαηαζθεπαζκέλα από πιαζηηθό πιηθό ABS, κε γπάιηλν παξάζπξν ζην 
εκπξόζζην ηκήκα ηνπ πνπ βηδώλεη, κε θνκβίν πνπ δηαζέηεη βνεζεηηθή επαθή.  
Όηαλ ζπάζεη ην παξάζπξν θαη πηεζζεί ην θνκβίν, ελεξγνπνηνύληαη νη επαθέο 
ηνπ. 
 
Όηαλ ην παξάζπξν αληηθαηαζηαζεί, ην θνκβίν επαλέξρεηαη ζηελ θαλνληθή ηνπ 
θαηάζηαζε αλ έρεη ήδε δηεγεξζεί. Σν θνκβίν ζπλαγεξκνύ ζα κπνξεί λα 
επαλαιεηηνπξγεί κεηά ηελ ηνπνζέηεζε λένπ γπάιηλνπ παξαζύξνπ.  Όηαλ ην 
παξάζπξν μεθιεηδσζεί κε ην θιεηδί δνθηκήο (γηα εθηέιεζε δνθηκήο), ηόηε ε 
επαλαθνξά ηνπ θνκβίνπ ζηελ θαλνληθή ηνπ θαηάζηαζε επηηπγράλεηαη κε ηελ 
απνκάθξπλζε ηνπ θιεηδηνύ.. 
 
ην εκπξόζζην ηκήκα ηνπ θνκβίνπ ζπλαγεξκνύ ζα αλαγξάθνληαη νδεγίεο 
ρξήζεο ζηα Αγγιηθά 



  
6.1.2. ΤΔΦΝΗΚΑ ΦΑΡΑΚΤΖΡΗΣΤΗΚΑ 
 - Δύξνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο : 24 V 

- Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο : -30oC  κέρξη +70oC 
- Θεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο : 0oC  κέρξη +50oC 
- Πξνζηαζία θαηά DIN 40050 : IP54 
- Δγθαηάζηαζε : Δπίηνηρε ή εκηρσλεπηή. 

  
 
 
7.1. ΔΙΡΗΝΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 
  
7.1.1 ΓΔΝΗΚΑ 
 Ζ ζεηξήλα ζπλαγεξκνύ ζα είλαη ειεθηξνληθή θαη θαηάιιειε γηα ζύλδεζε κε 

πίλαθα ππξαλίρλεπζεο 24 V dc θαη ζα πεξηιακβάλεη αθνπζηηθό ηαιαλησηή, 
εληζρπηή θαη κεγάθσλν, όια ηνπνζεηεκέλα ζε πεξίβιεκα από ειαθξό 
κέηαιιν κε πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάιπςε. 
 
Ζ έληαζε ηνπ ήρνπ ζα είλαη ξπζκηδόκελε από ην εζσηεξηθό ηεο, ελώ ζα έρεη 
ηε δπλαηόηεηα γηα ζπλερέο ερεηηθό ζήκα πξνεηδνπνίεζεο ε δύν δηαθνξεηηθά 
δηαθνπηόκελα ζήκαηα εγθαηάιεηςεο ηνπ ρώξνπ. 

  
7.1.2. ΤΔΦΝΗΚΑ ΦΑΡΑΚΤΖΡΗΣΤΗΚΑ 
 - Σάζε ιεηηνπξγίαο : 24 V dc 

- Καηαλάισζε ιεηηνπξγίαο : 20 mA 
- πλερήο ηόλνο, ξπζκηδόκελνο : 800 ΖΕ έσο 1000 ΖΕ 
- Αθνπζηηθή έληαζε : 100 dB ηνπιάρηζηνλ 
- Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο : -10oC  εσο +55oC 
- Πξνζηαζία θαηά DIN 40050 : IP 55 

  
 
 
8.1. ΚΟΤΓΟΤΝΙΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 
  
8.1.1 ΓΔΝΗΚΑ 
 Θα είλαη ηζρπξά θνπδνύληα πξνεηδνπνηεηηθνύ ζπλαγεξκνύ, κε δηάκεηξν 

ηπκπάλνπ 150 mm θαη θαηάιιεια γηα ζύλδεζε κε πίλαθα ππξαλίρλεπζεο 24 
V dc, γηα ζπλερή ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ζε επηηεξνύκελα θπθιώκαηα.  
Θα είλαη δνλνύκελνπ ηύπνπ αλεζηξακκέλνπ ζόινπ, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο 
κε ην αληίζηνηρν θνπηί ηνπνζέηεζεο.   

  
8.1.2. ΤΔΦΝΗΚΑ ΦΑΡΑΚΤΖΡΗΣΤΗΚΑ 
 Σα θνπδνύληα ζπλαγεξκνύ ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : 

-      Σάζε ιεηηνπξγία: 18-30 V 
-      Καηαλάισζε ιεηηνπξγίαο : 30 mA 
- Αθνπζηηθή έληαζε ζε απόζηαζε 1m  από ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο : 96 dB 
- Θεξκνθξαζία Πεξηβάιινληνο : -10oC  εσο +55oC 
- Δγθαηάζηαζε : Δπίηνηρε 
- Πξνζηαζία θαηά DIN 40050: IP 40 ν απιόο ηύπνο 
-                                                  ΗΡ 55 ν πεξηβαληνιινγηθόο ηύπνο 

  
 
 
9.1. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΩΣΔΙΝΟ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ 

ΚΑΣΑΒΔΗ 



 Θα είλαη εηδηθό θσηεηλό ζώκα 24 VDC  πνπ ζα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο πνπ  
πξνβιέπεη ε Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 3. 
 
Θα δίλεη νπηηθν-θσηεηλό ζπλαγεξκό κε δηαθνπηόκελν θσηεηλό ζήκα ηζρπξήο 
έληαζεο, εύθνια αληηιεπηό απ’ όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ζε κεγάιε 
απόζηαζε (ιπρλία ΥΔΝΟΝ). 
 
Θα είλαη θαηάιιεινο γηα επίηνηρε εγθαηάζηαζε θαη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζε 
ρώξνπο κε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο –10oC  κέρξη +50Oc. 

  
 
 
10.1. ΦΩΣΔΙΝΟ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗ ΔΝΓΔΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑΒΔΗ 
 Σνπνζεηείηαη έμσ θαη πάλσ από ηηο πόξηεο ησλ ρώξσλ κε απηόκαηε 

θαηάζβεζε (π.ρ. ΝΑF ) θαη αλάβεη απηόκαηα, όηαλ ζην ρώξν απηό γίλεηαη 
θαηάζβεζε. 
 
Απνηειείηαη από πιαζηηθό θνπηί δηαζηάζεσλ 80 Υ 80 Υ 240 ρηι. πεξίπνπ, ε 
δε κπξνζηηλή πιεπξά ζα θαιύπηεηαη από πιαζηηθή δηαθαλή επηθάλεηα, πνπ 
ζα γξάθεη πξνεηδνπνηεηηθή έλδεημε ηεο θαηάζβεζεο.  Δρεη κέζα ιπρλίεο 
ππξάθησζεο πεξίπνπ 2x5W γηα ηάζε 24V . 

  
 
 
11.1. ΚΟΜΒΙΟ ΚΑΣΑΒΔΗ 
 Θα είλαη όπσο ηα θνκβία ζπλαγεξκνύ, ζα θέξεη όκσο ηελ έλδεημε 

΄΄ΠΡΟΟΥΖ ΑΔΡΗΟ ΄΄.  Ζ έλδεημε πξέπεη λα είλαη κόληκε, θαηαζθεπαζκέλε 
ώζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη από ηελ πνιπθαηξία ή από άιιε αηηία.  
Απνθιείνληαη απηνθόιιεηεο πηλαθίδεο. 

  
 
 
12.1.  ΚΟΜΒΙΟ ΓΙΑΚΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑΒΔΗ (BLOCKING BUTTON) 
 Θα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε παιζηηθό πιαίζην θαηάιιειν γηα ρσλεπηή 

ηνπνζέηεζε.  Πηέδνληαο ην κπνπηόλ ζα ΄΄κπινθάξεηαη΄΄ ε θαηάζβεζε κέζσ 
ηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο.  Γηα λα επαλέιζεη ην κπνπηόλ ζηε ζέζε εξεκίαο 
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθό θιεηδί. 

  
 
 
13.1 ΓΙΚΣΤΟ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ 
 ην ζπκβαηηθό δίθηπν νη θαισδηώζεηο είλαη ΝΤΜ 2Υ1,5. 

 
Γεληθά γηα ηηο ζπξκαηώζεηο θαη ηηο θαισδηώζεηο ζα αθνινπζεζνύλ όζα 
αλαθέξνληαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ ξεπκάησλ (θσηηζκόο – θίλεζε) 
θαη ζα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηηο ζπλδέζεηο ησλ δηαθιαδώζεσλ πξνο 
απνθπγή εμαζζέλεζεο ηνπ ζήκαηνο. 

  
 


