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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

DSPA 8/1 & 8/2 
 

Η γεννήτριες  της σειράς  DSPA-8 προορίζονται  για  τον εντοπισµό  και την κατάσβεση πυρκαγιάς  που  
προέρχεται από καύση εύφλεκτων  υγρών  (βενζίνη,  έλαια,  οργανικά  διαλύµατα  κλπ) και στερεών  υλικών  
(ξύλο,  µονωτικά υλικά, πλαστικά κλπ). Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν σε χώρους   µε ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό όπου η τάση δεν είναι µεγαλύτερη από 40 kV. 

 
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

 
Η σειρά DSPA-8 διατίθεται  σε διάφορα  µοντέλα: DSPA-8/1 και DSPA-8/2. Και οι δύο  τύποι 
αποτελούνται από ένα κύριο  σώµα  (1),  όπου  βρίσκεται  η  στερεά   γόµωση   από  την  οποία  
παράγεται  το  αεροζόλ  (2)  και  από  έναν ενεργοποιητή   (3).    Η   γόµωση    διαχωρίζεται    από    τα    
εσωτερικά    τοιχώµατα    του    κελύφους   µέσω    ενός θερµοµονωτικού  υλικού  (4).  Η εκκένωση  της  
γεννήτριας   πραγµατοποιείται  από  τις  οπές  εκκένωσης  (5)  που βρίσκονται  στη  βάση  της  
γεννήτριας.  Το κέντρο  της  βάσης  της  γεννήτριας  περιέχει  ειδικό σπείρωµα  στο  οποίο πρέπει  να  
βιδωθεί  ο  ενεργοποιητής. Προκειµένου  να  εγκατασταθούν οι γεννήτριες   στο  ταβάνι  ή σε  τοίχο  του 
προστατευόµενου χώρου  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  οι ειδικές βάσεις  (6).  Πάνω στη  βάση  
βρίσκεται  ειδικός ακροδέκτης  (7),   όπου   µπορoύν   να   συνδεθούν  τα   καλώδια   του   ηλεκτρικού   
ενεργοποιητή.  Οι  δύο   τύποι γεννητριών   DSPA-8  διαφέρουν  ως  προς  στην  µάζα  του  παραγόµενου  
αεροζόλ  και συνεπώς και ως  προς  την ογκοµετρική  κάλυψη  (βλ. παράγραφο «Τεχνικά Στοιχεία» που 
ακολουθεί). 

 
 
 
 

DSPA-8/1 και   DSPA-8/2 
1 – σώµα 
2 – στερεά  γόµωση  σχηµατισµού  αεροζόλ 
3 - ενεργοποιητής 
4 – θερµοµονωτικό υλικό 
5 – οπές εκκένωσης 
6 – βάση στήριξης 
7 – ακροδέκτες 

 
 
 
 
 

Η  γεννήτρια   ενεργοποιείται  µέσω  διαβίβασης   ηλεκτρικού   παλµού  στον  ενεργοποιητή.  Η  στερεά  
γόµωση   θα δηµιουργήσει  το  αεροζόλ  το  οποίο  αποτελεί  το  κατασβεστικό  µέσο  της  φωτιάς  και το  
οποίο  διαχέεται  από  τις οπές της γεννήτριας  στον περιβάλλοντα χώρο. 

 
Η λειτουργία  της  γεννήτριας  βασίζεται  στην  αναχαίτιση  των  αντιδράσεων  οξειδοαναγωγής  της  
φωτιάς,  η οποία λαµβάνει χώρα  από την παραγόµενη διασπορά  υπέρλεπτων σωµατιδίων   (αεροζόλ), 
και η οποία αποτελείται  από άλατα,  οξείδια αλκαλίων και αλκαλικά µέταλλα.  Τα σωµατίδια  αυτά  
παράγονται   από  την  καύση  της  γόµωσης  η οποία  βρίσκεται  στο  εσωτερικό  σώµα  της γεννήτριας  και 
τα οποία  διατηρούνται σε αιώρηση  για µεγάλο  χρονικό διάστηµα.  Η εξώθερµη  καύση  της  στερεάς  
γόµωσης  είναι  εκείνη  η  διαδικασία  µέσω  της  οποίας  παράγεται   το αεροζόλ. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 
Ενεργοποιητές 
Η ενεργοποίηση  των  γεννητριών  DSPA-8 µπορεί  να γίνει µε δύο  τρόπους: ηλεκτρικά  ή θερµοχηµικά.  Ο 
πελάτης  έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα  στους  δύο  τύπους των ενεργοποιητών. Η γεννήτρια 
παραδίδεται µε τον τύπο  του ενεργοποιητή που έχει παραγγελθεί. 

 
Θερµο – χηµικός ενεργοποιητής 
Η χρήση  του  θερµο  – χηµικού  ενεργοποιητή επιτρέπει  στην  γεννήτρια  που  είναι εγκατεστηµένος   να  
λειτουργεί  αυτόνοµα.  Ο  θερµο-χηµικός   ενεργοποιητής  ενεργοποιείται  όταν  η  θερµοκρασία   του  χώρου   στον  
οποίο  είναι εγκατεστηµένη η γεννήτρια  ανέλθει στους  150-170 °C. 

 
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής 
Η χρήση  του  ηλεκτρικού  ενεργοποιητή επιτρέπει  την εφαρµογή της γεννήτριας  DSPA-8 σε αυτόµατα 
συστήµατα κατάσβεσης. 

 
Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής έχει τα ακόλουθα  τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• ελάχιστο  ρεύµα εκκίνησης 0,4 Α. 
• είδος ρεύµατος: συνεχές  ή εναλλασσόµενο ρεύµα 
• διάρκεια παλµού: όχι λιγότερο  από 0,5 sec. 
• αντίσταση  ηλεκτρικού  ενεργοποιητή: 2,5 - 4,5 Ohm (χωρίς επιπλέον αντιστάσεις) 

 
Οι µέγιστες  τιµές του  ρεύµατος  όταν  ελέγχεται  το κύκλωµα του  ενεργοποιητή (τουλάχιστον   µία φορά το µήνα) 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν: 
• 0,005Α  για συνεχή έλεγχο 
• 0,05Α για περιοδικό  έλεγχο: όχι περισσότερο από 2min µε ενδιάµεσα  διαστήµατα  διακοπής τουλάχιστον 10 

min. 
 

Οι γεννήτριες   DSPA-8  που  δεν  είναι  εφοδιασµένες µε  ενεργοποιητή δεν  απαιτούν   ειδικά  µέτρα  ασφάλειας.  
Η θερµοκρασία  αυτο-ανάφλεξης του περιεχόµενου µίγµατος που παράγει  το aerosol είναι 270 °C. 

 
Εγκατάσταση 
• Η  εγκατάσταση  και  ο  χειρισµός  της  γεννήτριας   επιτρέπεται  µόνο  σε  εξειδικευµένο  προσωπικό.  Όλοι  

οι χειριστές  της γεννήτριας   θα πρέπει να έχουν  πλήρη γνώση του παρόντος εγχειριδίου. 
• ∆εν επιτρέπεται να χειρίζονται την γεννήτρια  άτοµα κάτω των 18 ετών. 
• Να µην  αφαιρείται  η  συσκευασία   της  γεννήτριας   και του  ενεργοποιητή  πριν  αποφασιστεί  η  

εγκατάστασή τους. 
• Πριν  την  τοποθέτηση  της  γεννήτριας   DSPA-8  είναι  απαραίτητο  να  συνδεθεί  η  βάση  (6)  στο  

µεταλλικό κέλυφος   της  γεννήτριας   (1).  Η  στεφάνη  πρέπει  να  στερεωθεί  πάνω  στις  υποδοχές  του  
σώµατος   της γεννήτριας   και οι ασφαλιστικοί  γόµφοι  πρέπει να βιδωθούν σφιχτά. 

• Η γεννήτρια  µπορεί να τοποθετείται στο επάνω µέρος των χώρων µε την βοήθεια  της  ειδικής βάσης. 
• Η εγκατάσταση πρέπει  να γίνεται µε τέτοιο  τρόπο  ώστε  να εξασφαλίζεται  η ταχεία  και ισοµερή  κάλυψη  

του προστατευόµενου χώρου  από το aerosol που θα παραχθή κατά την ενεργοποίηση της γεννήτριας. 
Συνεπώς, στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται περισσότερες από µία γεννήτριες στον ίδιο χώρο,  θα 
πρέπει  αυτές  να τοποθετούνται ισοµερώς σε όλο το εµβαδόν  του προστατευόµενου χώρου. 

• Το  σηµείο   τοποθέτησης  της   γεννήτριας   και  ο  προσανατολισµός   των   οπών   εκκένωσης   θα    
       πρέπει   να επιλέγονται  µε τρόπο  ώστε  να επιτυγχάνεται η µέγιστη ελευθερία  στη διάχυση της ροής του 

aerosol. 
• Η ενδιάµεση  απόσταση των αξόνων των γεννητριών  DSPA-8 που ανήκουν  στην ίδια οµάδα δεν θα πρέπει  να 

είναι µικρότερη  από 0,5m. 
• Η απόσταση µεταξύ οµάδων από γεννήτριες   DSPA-8 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20m. 
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• Οι γεννήτριες  DSPA-8 θα  πρέπει  να  τοποθετούνται  µε τέτοιο  τρόπο  ώστε  κατά  την  
ενεργοποίηση  τους  να µην βρίσκονται  άνθρωποι  σε απόσταση 2,5m  από τη γεννήτρια  κατά τον άξονα 
της ροής του aerosol. 
• Η απόσταση «γεννήτριας – τοίχου»  και «γεννήτριας – οροφής» δεν πρέπει να είναι µικρότερη 
από 0,5m. 
• Η   απόσταση   µεταξύ    της    πλευρικής    επιφάνειας     του    µεταλλικού    κελύφους   της    

γεννήτριας     και προστατευόµενου  εξοπλισµού   (αποθηκευόµενων  υλικών,   ηλεκτρονικών   
συσκευών,  καλωδίων   κλπ)   δεν πρέπει να είναι µικρότερη  από 0,3m. 

• Η  απόσταση  µεταξύ   της   επιφάνεια   µε  τις  οπές   εκκένωσης   της   γεννήτριας   και  του   
προστατευόµενου εξοπλισµού   (αποθηκευόµενων  υλικών,   ηλεκτρονικών    συσκευών,  καλωδίων   
κλπ)   δεν   πρέπει   να   είναι µικρότερη  από 1,5m. 

• Οι γεννήτριες  δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε εύφλεκτες βάσεις. 
• Οι  εγκατεστηµένες  γεννήτριες   θα   πρέπει   να   είναι  προσβάσιµες για  έλεγχο   καθώς   και  για   

εργασίες συντήρησης. 
• Όταν  χρησιµοποιούνται  περισσότερες  από  µία  γεννήτρια   µέσα  τον  ίδιο  προστατευόµενο  χώρο,  

τότε  θα πρέπει να προνοείται  ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων των γεννητριών. 
• Για την αποφυγή ρευµάτων  που  µπορούν  να προκαλέσουν εσφαλµένη ενεργοποίηση  της  γεννήτριας  
πρέπει να ελέγχονται  τα  αποτυπώµατα των  καλωδίων  (κυανογραφήµατα) σε κάθε  δωµάτιο  του  
προστατευόµενου χώρου.   Επιπλέον,  κρίνεται  απαραίτητο  να  δηµιουργούνται  αποτυπώµατα  των  
ηλεκτρικών  καλωδίων  του ενεργοποιητή  της  γεννήτριας   ώστε   να  αποφευχθούν  µελλοντικά  
προβλήµατα  µε  νέα  δίκτυα  ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

Ειδικά για τις γεννήτριες DSPA-8 µε θερµο – χηµικό ενεργοποιητή: 
• Για την µείωση του  χρόνου  ενεργοποίησης των γεννητριών  που  διαθέτουν µε θερµο  – χηµικό 

ενεργοποιητή συνίσταται  να τοποθετείται θερµο-ευαίσθητο καλώδιο στον προστατευόµενο χώρο. 
Το καλώδιο θα πρέπει να περνάει µέσω του   επάνω µέρους  του προστατευόµενου χώρου  και κυρίως 
από τα πιθανά  σηµεία εµφάνισης  φωτιάς.  Επιπλέον  το  καλώδιο  θα  πρέπει  να  ενώνεται  µε  το  
θερµο-ευαίσθητο  σηµείο  του  ενεργοποιητή  της γεννήτριας. 

• Όταν   τοποθετούνται   πολλές   γεννήτριες   στο   ίδιο  χώρο   οι  θερµο-χηµικοί   ενεργοποιητές   θα   
πρέπει   να ενώνονται  µεταξύ  τους  µε θερµο-ευαίσθητο  καλώδιο  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η  
ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων των γεννητριών. 

Όταν   τοποθετούνται   θερµο-χηµικοί   ενεργοποιητές   είναι  απαραίτητο   να   ελέγχεται   ότι   το   θερµο-
ευαίσθητο καλώδιο είναι άθικτο. 
 

Ειδικά για τις γεννήτριες DSPA-8 µε ηλεκτρικό ενεργοποιητή: 
Κατά   την   εγκατάσταση  των   ενεργοποιητών   τα  άκρα  των  δύο   αγωγών   του   καλωδίου   θα   
πρέπει   να  είναι βραχυκυκλωµένα. Τα καλώδια του ενεργοποιητή πριν την συνδεσµολογία θα πρέπει να 
είναι πλεγµένα  µεταξύ τους και γειωµένα. 

Όταν  ολοκληρωθεί  η τοποθέτηση και η εγκατάσταση της γεννήτριας  DSPA-8   µέσα στον 
προστατευόµενο χώρο, τα καλώδια µπορούν  να συνδεθούν στο ειδικό σηµείο ένωσης που βρίσκεται 
πάνω στη βάση στήριξης. 

 
Ο  ηλεκτρικός   εξοπλισµός  των  χώρων  και  των  κτιρίων  που  προστατεύονται  από  γεννήτριες   που  
διαθέτουν ηλεκτρικούς  ενεργοποιητές πρέπει να πληρεί τους  κανονισµούς  πυρασφάλειας. 

 
Ο ενεργοποιητής (3) µπορεί να τοποθετηθεί στην γεννήτρια DSPA-8  µόνον  όταν  έχουν 
ολοκληρωθεί  η τοποθέτηση αυτής  και η  κατάλληλη  προετοιµασία  του  ηλεκτρικού  ή  θερµοχηµικού  
κυκλώµατος  και βάση  των οδηγιών  του  παρόντος εγχειριδίου.  Ο ενεργοποιητής  βιδώνεται  στο  
κεντρικό  σπείρωµα  που  βρίσκεται  στη  βάση της  γεννήτριας.  Η τοποθέτηση του  ενεργοποιητή  θα  
πρέπει  να γίνεται  µε προσοχή προς  αποφυγή λανθασµένης ενεργοποίησης της γεννήτριας. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Οι γεννήτριες  χρησιµοποιούνται ώς πρωταρχικά  µέσα αντιµετώπισης/ καταστολής της φωτιάς  µέσω 
των οποίων, ικανές  να  εντοπίσουν  και  να  καταστείλουν  φωτιές   σε  κλειστούς   χώρους   και  κυρίως  
σε  χώρους   µε  δύσκολη προσβασιµότητα.   Σε   χώρους    που   διαθέτουν   σύστηµα    εξαερισµού,    οι   
γεννήτριες    DSPA-8   µπορούν    να εγκαθίστανται   εφόσον  το   σύστηµα    εξαερισµού   θα   έχει   τη   
δυνατότητα  να   κλείνει   αυτόµατα    πριν   την ενεργοποίηση   των    γεννητριών.   Επιπλέον   ο   
ηλεκτρικός    εξοπλισµός   των   χώρων   και   των   κτιρίων   που προστατεύονται  από  τις  γεννήτριες  
DSPA-8  που  διαθέτουν ηλεκτρικούς  ενεργοποιητές θα  πρέπει  να  πληρούν τους κανονισµούς 
πυρασφάλειας. 

 
Θα πρέπει  επίσης  να  ληφθεί  υπόψη  ότι  οι γεννήτριες   DSPA  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν για  την  
κατάσβεση φωτιάς    σε   ερµητικά   κλειστούς    χώρους,  οι   όγκοι   των   οποίων   αναφέρονται   στην   
παράγραφο   «Τεχνικά Χαρακτηριστικά»  παρακάτω. Ο αριθµός  γεννητριών   DSPA  που  απαιτούνται  
για να  κατασβήσουν φωτιά  σε  µία συγκεκριµένη  περιοχή  πρέπει  να  υπολογιστεί βάση  της  σχετικής  
τεκµηρίωσης.  Προτείνεται  να  χρησιµοποιείται συνδυασµός δύο  ή  περισσότερων  γεννητριών   DSPA  
σε ένα  δωµάτιο.  Αν  χρειαστεί,  οι γεννήτριες   µπορούν   να τοποθετηθούν σε οµάδες: Ο αριθµός των 
γεννητριών  ανά οµάδα  δεν  πρέπει  να υπερβαίνει  τα 12 τεµάχια  για το µοντέλο   DSPA-8/1  και  τα   6  
τεµάχια   για   το   µοντέλο   DSPA   -  8/2.  Σε  περίπτωση  που   χρησιµοποιούνται περισσότερες  της  
µίας  γεννήτριας   στον  ίδιο  προστατευόµενο  χώρο  θα  πρέπει  να  επιτυγχάνεται    ταυτόχρονη 
ενεργοποίηση όλων των γεννητριών. 

 
Χώροι στους οποίους δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι γεννήτριες: 
• σε µέρη όπου διαµένουν  άνθρωποι  ή σε εξόδους διαφυγής, 
• ως  µέρη  αυτόµατων συστηµάτων κατάσβεσης µε αεροζόλ  σε κτίρια τα  οποία  δεν  µπορούν  να  

εκκενωθούν πριν την έναρξη λειτουργίας  αυτών  των γεννητριών, 
• για την κατάσβεση  φωτιάς  σε εξωτερικούς χώρους, 
• για την  κατάσβεση  πυρκαγιάς  που  προέρχεται  από  αλκάλια και αλκαλικά µέταλλα,  καθώς  και για   
υλικά που µπορούν  να καούν απουσία  οξυγόνου. 

 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ 
 

Παρακαλώ ακολουθήστε τις συµβουλές και τις οδηγίες  που ακολουθούν: 
 

Πριν την ενεργοποίηση: 
• Η λειτουργία  του  συστήµατος εξαερισµού  του  προστατευόµενου χώρου  πρέπει  να διακοπεί  

αυτόµατα    πριν οι γεννήτριες  ενεργοποιηθούν. 
 

Κατά την διάρκεια της ενεργοποίησης: 
• Να µη γίνει προσπάθεια  να εµποδιστεί  η ενεργοποίηση  των  γεννητριών  DSPA ή την  εκκένωση  
του αεροζόλ 

µετά την έναρξη/ενεργοποίηση των γεννητριών. 
• Σε περίπτωση  φωτιάς  και ενεργοποίησης  της  γεννήτριας  οι άνθρωποι  που  βρίσκονται  στον  χώρο  

θα  πρέπει να τον  εγκαταλείψουν, να κλείσουν  καλά την  πόρτα  και να µην προσπαθήσουν να  
καταπνίξουν  την  φωτιά.  Φυσικά πρέπει να ειδοποιηθεί  η πυροσβεστική υπηρεσία. 

• Σε  περίπτωση   που   δεν   είναι  δυνατή   η  γρήγορη  εκκένωση   του   χώρου   µετά   την   
ενεργοποίηση  του συστήµατος οι άνθρωποι  που  βρίσκονται  στο  χώρο  πρέπει  να καλύψουν το 
αναπνευστικό  τους  σύστηµα  µε ένα ύφασµα  και κατόπιν   να εγκαταλείψουν το χώρο. 

• Σε  περίπτωση που   απαιτείται,   µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  και  άλλα  µέσα  κατάσβεσης  
κοντά  στις γεννήτριες  DSPA. 

Κατά τη  διάρκεια  και µετά  την  ενεργοποίηση της  γεννήτριας  η συγκέντρωση οξυγόνου  στον  
προστατευόµενο χώρο πρακτικά δεν αλλάζει. 
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Μετά την ενεργοποίηση: 
• Το  παραγόµενο  αεροζόλ   είναι  µη  τοξικό  αλλά  ερεθίζει  τις  βλεννώδεις  µεµβράνες   του  

αναπνευστικού συστήµατος. Συνεπώς  προτείνεται  η είσοδος στο χώρο αφού  οι γεννήτριες  DSPA 
έχουν  εκκενωθεί πλήρως. 

• Πριν την  είσοδο  σε  χώρο  όπου  έχουν  χρησιµοποιηθεί  οι γεννήτριες  κρίνεται  απαραίτητο  να  
ελεγχθεί  ότι  ο χώρος  έχει  αεριστεί  επαρκώς   και να  χρησιµοποιηθούν  από  το  προσωπικό   τα  
απαραίτητα  µέσα  ατοµικής προστασίας για την προστασία  του αναπνευστικού τους συστήµατος 
(µάσκες). 

• Υπολείµµατα από το αεροζόλ  µπορούν  να αποµακρυνθούν εύκολα  από τις επιφάνειες    µε ένα υγρό 
ύφασµα, µε ξεσκόνισµα ή µε ηλεκτρική σκούπα. 

 
 

Άλλα σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: 
• Οι γεννήτριες  DSPA περιέχουν εύφλεκτα υλικά. 
• Όταν  το αεροζόλ διαχυθεί στο χώρο η ορατότητα του χώρου  µειώνεται σηµαντικά. 
• Κατά τη διάρκεια λειτουργίας  της γεννήτριας  δηµιουργείται  η εξής θερµοκρασιακή  ζώνη: 

O Σε απόσταση έως 0,1m  από το σώµα η θερµοκρασία  της γεννήτριας  είναι >400°C, 
O Σε απόσταση µεταξύ 0,1m  και 0,25m  η θερµοκρασία  είναι < 400°C,  
o Σε απόσταση µεταξύ 0,25m  και 1,5m  η θερµοκρασία είναι < 200°C,  
o Σε απόσταση µεγαλύτερη από 1,5m  η θερµοκρασία  είναι < 75°C. 

 
Απαγορεύεται: 
• να χρησιµοποιούνται οι γεννήτριες  για χειροκίνητη  κατάσβεση  φωτιάς, 
• να διενεργούνται συγκολλητικές  και άλλες εργασίες  που παράγουν σπινθήρα  σε απόσταση 

µικρότερη  του 2m από την γεννήτρια, 
• να χρησιµοποιούνται γεννήτριες  που έχουν  µηχανικές βλάβες, 
• να αποσυναρµολογείται η γεννήτρια, 
• να πέφτουν οι γεννήτριες  από ύψος, 
• να υποβάλλονται σε κρούση. 

 
Για περισσότερες  πληροφορίες  ή για θέµατα  τεχνικής  υποστήριξης   παρακαλώ  επικοινωνήστε  µε το  
τεχνικό  µας τµήµα. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 DSPA-8/1 DSPA-8/2 

Μικτό βάρος γεννήτριας  DSPA 11,5 kg 20,0 kg 
Ογκοµετρική κάλυψη  (κλειστός χώρος)* 60 m3 124m3 
Βάρος aerosol 3,25 k 6,7 k 
Χρόνος λειτουργίας 67-89sec 119-161sec 
Χρόνος αιώρησης του aerosol Τουλάχιστον    

50 λεπτά 
Τουλάχιστον    
50 λεπτά 

∆ιαστάσεις (χωρίς τις βάσεις στήριξης)   
∆ιάµετρος 220mm 220mm 
Μήκος 220mm 350mm 

*  Η κατασβεστική  ικανότητα  αερολύµατος είναι 0,054  kg/m3  .Είναι ο µέγιστος  προστατευόµενος  
όγκος,  για αεροστεγείς   χώρους  µε δ<0,001 m-l,    όπου  δ  -  είναι  ο  λόγος  του  συνολικού   εµβαδού  
των  ανοιγµάτων    (πόρτες, παράθυρα) προς  τον  συνολικό  όγκο  του προστατευόµενου χώρου. 
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Συνθήκες λειτουργίας : 
Θερµοκρασία      -50°C έως +50°C Σχετική 
υγρασία      Έως 98%  στους 25°C 
Σύστηµα ενεργοποίησης Ηλεκτρικό ή θερµο - χηµικό 
Χρόνος αποθήκευσης µετά την πώληση   Μέχρι 5 έτη 
Συντηρήσιµος  χρόνος  µετά την εγκατάσταση    Μέχρι 5 έτη 

 
Αποθήκευση 
Οι γεννήτριες  DSPA-8 µε τους  αντίστοιχους  ενεργοποιητές  παραδίδονται  συσκευασµένες σε  
χαρτοκιβώτια,   µαζί µε  τα  ενηµερωτικά   έντυπα.  Οι  γεννήτριες   πρέπει   να  αποθηκεύονται  στις  
αυθεντικές  τους  συσκευασίες  σε κλειστούς  χώρους  και σε θερµοκρασίες από +5°C µέχρι   40°C και 
σε σχετική  υγρασία µέχρι 80%  στους  20°C. Η αποθήκευση δίπλα σε επικίνδυνες  ουσίες  θα πρέπει  να 
αποφεύγεται. ∆εν µπορούν  να στοιβαχθούν περισσότερες από 2 γεννήτριες  σε ύψος στην αρχική/ 
αυθεντική  συσκευασία. 

 
Μεταφορά 
Οι γεννήτριες  µπορούν  να µεταφερθούν µε όλα  τα µέσα στις αυθεντικές τους συσκευασίες. 

 
 
 
 

Οι παρούσες  οδηγίες   είναι  συµβουλευτικές.  Όλες  οι  τιµές  είναι  ενδεικτικές   και  προκύπτουν  ως  
αποτέλεσµα  τεχνικής   έρευνας  και εµπειρίας και καµία ευθύνη δεν µπορεί να προέλθει   για συνθήκες 
διαφορετικές από εκείνες εκτέλεσης της έρευνας. Με το παρόν  ζήτηµα αυτού  του φυλλαδίου 
πληροφοριών όλα τα προηγούµενα ζητήµατα  θεωρούνται λήξαντα. 

 
 
 

Η  εταιρεία   δεν  φέρει   καµία  ευθύνη  σε  περίπτωση  µη  συµµόρφωσης  του   πελάτη   ή  του  
εγκαταστάτη  µε  τα     ανωτέρω  τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διαδικασία εγκατάστασης και 
λειτουργίας των γεννητριών όπως  περιγράφονται στο παρόν  εγχειρίδιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


