
                                                                                                                        
 
 
 
 

  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ FIREPOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το αυτόµατο πυροσβεστικό σύστηµα  FIREPOT τρίτης γενιάς,  προσφέρεται ως η πλέον ασφαλής και 
οικονοµική λύση, όταν επιλέγεται ή επιβάλλεται η αυτόµατη πυρόσβεση.  
Περιλαµβάνει τους κατάλληλους συνδυασµούς πυροσβεστικών φιαλών χαµηλής πίεσης, οι οποίες 
περιέχουν µικρές ποσότητες του οικολογικού κατασβεστικού µέσου PGA και διασυνδέονται κατάλληλα 
(interconnections), σε ένα ενιαίο δίκτυο, έτσι ώστε να αποκλείονται  οι διαρροές και η άσκοπη 
εκτόνωση του κατασβεστικού µέσου.   
Εφαρµόζεται άριστα για την προστασία των κλειστών όγκων (ολική κατάκλυση), όπως  ηλεκτρικοί 
πίνακες, ψευδοδάπεδα, τούνελ καλωδιώσεων, θάλαµοι µηχανών, µαγειρεία, χώροι φόρτισης 
συσσωρευτών, λεβητοστάσια, µηχανοστάσια κ.α., οι οποίοι φυσιολογικά εµφανίζουν θερµοκρασίες 
µέχρι και 150Ο C, καθώς επίσης και για την κατάσβεση επιφανειακών φωτιών σε ανοικτούς χώρους 
(τοπική εφαρµογή), όπως αποθηκευτικοί χώροι, χώροι αρχείων,  εργαστήρια,  χώροι υπολογιστών κ.α. 
 
Το οικολογικό κατασβεστικό µέσο PGΑ είναι κατάλληλο για οικιακή και βιοµηχανική χρήση. 
Παρουσιάζει  εξαιρετικές  κατασβεστικές, καταπνικτικές και αντιεκρηκτικές επιδόσεις σε κάθε είδος 
φωτιάς, στερεών, υγρών, αερίων καυσίµων, µετάλλων, παρουσία ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού υπό τάση,  χωρίς να προκαλεί διαβρώσεις και καταστροφές του εξοπλισµού και να παράγει 
τοξικά υποπροϊόντα καύσης.   
 
Το αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης FIREPOT, ανιχνεύει αυτόµατα την φωτιά σε αρχικό στάδιό της, µε 
την ανάπτυξη θερµοκρασίας γύρω από την σωλήνα θερµικής αντιστάθµισης της πίεσης του 
κατασβεστικού µέσου (Heat Balance Tube), η οποία ως αισθητήριο φωτιάς, ελέγχει τον 
προστατευόµενο χώρο,  ευρισκόµενη σε κατάλληλη απόσταση από κάθε πιθανή εστία φωτιάς. 
Η γρήγορη αύξηση της θερµοκρασίας από την φωτιά, σε συνδυασµό µε την απότοµη αύξηση της 
πίεσης του κατασβεστικού µέσου, επιφέρει την ταχύτατη σηµειακή ρήξη της σωλήνας HBT και την 
µέσω αυτής «βίαιη» εκτόνωση  του κατασβεστικού µέσου  PGA.  
 
Η εκτόνωση του κατασβεστικού υλικού µέσα από την σωλήνα HBT, αλλά προς µία επιλεγµένη 
κατεύθυνση (τοπική εφαρµογή πυρόσβεσης), επιτυγχάνεται µε τα ειδικά ακροφύσια µίας  
κατεύθυνσης (Οne Way Nozzles).  
Η εφαρµογή του συστήµατος FIREPOT σε χώρους, των οποίων η φυσιολογική θερµοκρασία είναι 
µεγαλύτερη από 80ο C, επιτυγχάνεται µε την ενεργοποίηση των  θερµικών ανιχνευτών αµπούλας   
(141ο C και 182ο C), ενώ η µέσω αυτών διοχέτευση του κατασβεστικού υλικού, επιτυγχάνεται µε 
εύκαµπτη χαλκοσωλήνα. 
 
Το αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης FIREPOT τρίτης γενιάς, είναι ειδικά σχεδιασµένο στα πλαίσια της 
νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την χρήση των οικολογικών αερίων υδροφθορανθράκων 
(Hydrofluorocarbons).  
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ΤΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΕΝΙΚΑ 

ρόκειται για βελτιωµένες χηµικές συνθέσεις προηγµένης τεχνολογίας, οι οποίες  
υνδυάζουν την αύξηση της κατασβεστικής επίδοσης (extinguishing performance) µε την 
ελτίωση της οικολογικής ταυτότητας, όλων των εγκεκριµένων για πυροσβεστική χρήση 
ερίων υδροφθορανθράκων (Hydroflourocarbons-HFC), χαµηλής πίεσης, οι οποίοι 
µφανίζουν πολύ καλή φυσική δράση στην κατάπνιξη της φωτιάς (suppression ability).  
υτό επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη πρόσµιξη σε αυτούς, του «καθαρού» χηµικού 
λικού πολυφοσφωρικού αµµωνίου (Ammonium Polyphosphate-APP) ή του «καθαρού» 
ηµικού υλικού ανθρακικού καλίου (Pottasium Carbonate), τα οποία εµφανίζουν πολύ καλή 
ηµική δράση στην δέσµευση των «ελευθέρων ριζών» της φωτιάς. Ειδικά το 
ολυφοσφορικό αµµώνιο, από το έτος 2003 και σύµφωνα το χρονολογικό πρόγραµµα 
NAP του EPA, επιτρέπεται ως πρόσθετο, να χρησιµοποιείται για ολική κατάκλυση 
αρουσία ανθρώπων (occupied use). 
 τεχνολογική αυτή µέθοδος αναπτύχθηκε από την Αµερικανική εταιρεία POWSUS Inc, 
ετά από την τελική απόφαση απόσυρσης του HALON (έτος 1993) και περιλαµβάνεται στο 
ρονολογικό πρόγραµµα SNAP του Οργανισµού για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
nvironmental Protection Agency (EPA),  για την αντικατάσταση  του HALON 1211 και 
301.   
 γενική ονοµασία των κατασβεστικών µέσων της εν λόγω τεχνολογίας είναι: 
ELLED HALOCARBON/DRY CHEMICAL SUSPENSION.    

 τεχνολογία µεταφέρθηκε µε την άδεια της εταιρείας POWSUS Inc, στην Ελλάδα το έτος  
997 από την επιστηµονική οµάδα, η οποία µε την επωνυµία H.A.E.S. - Πρότυπη Μονάδα 
υστηµάτων Πυροπροστασίας και Νέων Μέσων Κατάσβεσης Φωτιάς, ανέπτυξε τους 
σφαλείς και αποτελεσµατικούς τρόπους εφαρµογής, µε την χρήση χηµικών συστατικών 
ης Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία διαθέτουν στοιχεία ασφαλείας (Material Safety Data), 
υµβατά µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία.  
  H.A.E.S. είναι µία Τεχνολογική Πυροσβεστική Επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται 
τον τοµέα της Πυροπροστασίας από το έτος 1994. Είναι η κάτοχος του τεχνικού φακέλου 
ια την εν λόγω τεχνολογία και από το έτος 2002 σε επαφή µε την Ευρωπαϊκή εταιρεία 
ικολογικών αερίων HONEYWELL CHEMICALS, είναι η υπεύθυνη για την ασφαλή 
υκλοφορία του  κατασβεστικού µέσου, µε την εµπορική ονοµασία PGA. Για τον λόγo αυτό 
φαρµόζει την τεχνολογία αυτή, µε πρότυπα πυροσβεστικά συστήµατα, τα οποία φέρουν 
διωτικές εµπορικές ετικέτες (private labels). 
α πρότυπα πυροσβεστικά συστήµατα είναι,  οι φορητοί πυροσβεστήρες οικολογικής 
εχνολογίας FIREPLUS  και τα  αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης FIREPOT, LOCEX και 
IRETANK.  
α ανωτέρω συστήµατα εφαρµόζονται στα πλαίσια της Ελληνικής Νοµοθεσίας, µέσω 
ιαπιστευµένων ελληνικών πυροσβεστικών εταιρειών σε τελικούς χρήστες.  

ΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ  

 Από το έτος 1994 συµπεριλαµβάνεται στον χρονολογικό κατάλογο του προγράµµατος SNAP 
του  Αµερικανικού EPA (Environmental Protection Agency) για την αντικατάσταση του 
HALON 1211, µε εφαρµογή σε φορητούς πυροσβεστήρες οικιακής χρήσης,  χωρίς  
περιορισµούς. 

 
 Από το έτος 2003 συµπεριλαµβάνεται στον χρονολογικό κατάλογο του προγράµµατος  

SNAP του  EPA για την αντικατάσταση του HALON 1301 µε εφαρµογή σε συστήµατα ολικής 
κατάκλυσης, χωρίς  περιορισµό στην παρουσία ανθρώπων. 
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 Είναι αποδεκτό από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος για την χρήση  του σε 
φορητούς πυροσβεστήρες και συστήµατα τοπικής εφαρµογής (Αριθ.Πρωτ. 41106 
Φ.701.6/22-8-2002), καθώς και σε συστήµατα ολικής κατάκλυσης, παρουσία ανθρώπων 
(Αριθ. Πρωτ. 51836 Φ.701.6/ 1-10-2003). 

 
 Εµφανίζει άριστες ιδιότητες στην κατάσβεση και κατάπνιξη  κάθε τύπου φωτιάς : Α 

(ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), Β (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) , C (ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), D (ΚΑΥΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ), Ε 
(ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ). 

 
 Εκθέσεις ∆οκιµών Κατασβεστικότητας, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3  από 
Ελληνικό Ανεγνωρισµένο Εργαστήριο, καθώς επίσης και εκθέσεις γνωστών Αµερικανικών 
κέντρων δοκιµών,  αποδεικνύουν ότι διαθέτει ίδιες ή καλύτερες ιδιότητες από το HALON 
1211 και το HALON 1301. 

 
 Η κατασβεστική συγκέντρωση µε την µέθοδο Cup Burner, µε χηµικό πρόσθετο το 
Πολυφοσφωρικό Αµµώνιο (APP-Ammonium Polyphospate) και ανεξάρτητα του 
χρησιµοποιούµενου υδροφθοράνθρακα HFC, είναι : 250 – 300 gr/m3 (3%-5%) σύµφωνα 
µε τις µετρήσεις του ανεγνωρισµένου Αµερικανικού Κέντρου ∆οκιµών NMERI, µέλους της 
Κοµητείας NFPA 2001, δηλαδή ισοδύναµη ή καλύτερη από το HALON 1301. 

 
 Από το έτος 2007 κατά το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον 
έλεγχο της χρήσης οικολογικών φθοριούχων αερίων  (fluorinated greenhouse gases),         
η εταιρεία H.A.E.S,  θα διαθέτει αποκλειστικά, µέσω του Ελληνικού ∆ικτύου Επιχειρήσεων 
Ασφαλούς Πυροπροστασίας FIRE SAFETY ENGINEERING SOLUTIONS, στις διαπιστευµένες 
πυροσβεστικές επιχειρήσεις τα πυροσβεστικά συστήµατα κατασβεστικού µέσου PGA, 
εκδίδοντας το κατάλληλο πιστοποιητικό για την συµµόρφωσή αυτών µε την νέα Ευρωπαϊκή 
Οδηγία «περί της  χρήσης των οικολογικών φθοριούχων αερίων».  
 

    ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 
    

 ∆εν απαιτείται η αναπλήρωση (αναγόµωση),  παρά µόνο µετά από την κανονική λειτουργία 
του πυροσβεστικού συστήµατος. 

 
 Εµφανίζει καλή διεισδυτική ικανότητα  συγκρινόµενο µε το HALON, στις ειδικές δοκιµές 

«κρυφών φωτιών» (Hidden Fire Tests).  
            

 Ειδικά η σύνθεση µε πρόσθετο το APP, δεν προκαλεί διάβρωση των µεταλλικών 
επιφανειών, σε θερµοκρασίες µέχρι 150ο C , γιαυτό η συγκεκριµένη σύνθεση είναι 
κατάλληλη για εφαρµογή σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό.  

 
 Η δηµιουργία ενός «ελαφρού» καταλοίπου, εξασφαλίζει την µεγάλη αύξηση της χηµικής 
κατασβεστικής δράσης του, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την δηµιουργία καπνού και των 
τοξικών παραπροϊόντων (HF κ.α.), τα οποία προέρχονται από την χηµική αποσύνθεση  των 
αερίων HFC. 

 
 Λειτουργεί µε χαµηλές πιέσεις από 8 έως 20 bars, ανάλογα µε την θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος. 

 
 Λειτουργεί σε χαµηλές θερµοκρασίες µέχρι –40ο C και σε ηλεκτρική τάση µέχρι 10.000 

Volts. 
 

 Μετά από την απαγόρευση του HALON την 31/12/2003, είναι το µόνο γνωστό µέχρι 
σήµερα κατασβεστικό µέσο  του προγράµµατος SNAP για φορητά µέσα, εκτός από την 
Ξηρή Σκόνη, το ∆ιοξείδιο του Άνθρακα και τον Αφρό, το οποίο είναι εγκεκριµένο  για 
οικιακές εφαρµογές, χωρίς περιορισµούς. 
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Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΦΩΤΙΑΣ
ς µηχανισµό ανίχνευσης της φωτιάς το αυτόµατο σύστηµα FIREPOT διαθέτει  την 
ωλήνα  θερµικής αντιστάθµισης της πίεσης του κατασβεστικού µέσου PGA (HEAT 
ALANCE TUBE).  
 σωλήνα HBT είναι πλαστική, κόκκινου χρώµατος, κατασκευασµένη από ειδικό 
ολυαµίδιο διαµετρικών διαστάσεων 6/8 mm, το οποίο αντέχει στην  επαφή του µε αέρια 
FC και δεν παρουσιάζει διαρροές και µεταβολές διαστάσεων για πολύ µεγάλο χρονικό 
ιάστηµα (Long Life Stability). 

αράγεται ειδικά, για την χρήση  στα αυτόµατα συστήµατα  FIREPOT τρίτης γενιάς και τα 
υστήµατα LOCEX PNEUMATIC, από Ιταλικό εργοστάσιο πλαστικών, σύµφωνα µε τις 
εχνικές προδιαγραφές και ειδικές απαιτήσεις της H.A.E.S.  
 σωλήνα HBT, ως  ανιχνευτικός µηχανισµός της φωτιάς του συστήµατος FIREPOT και σε 
υνδυασµό  µε την εξαιρετικές κατασβεστικές και διεισδυτικές  του  κατασβεστικού µέσου 
GA,  εφαρµόζεται και  δοκιµάζεται στην Ελλάδα από το έτος 2002 µε άριστα 
ποτελέσµατα.  

 θερµική συµπεριφορά της σωλήνας HBΤ σε κατάσταση φωτιάς,  βασίζεται στην µείωση 
ου ορίου θραύσης αυτής, το οποίο µεταβάλλεται αντίστροφα ανάλογα µε την 
ερµοκρασία του περιβάλλοντος αυτής.  

 σωλήνα HBT λειτουργεί άριστα σε  µέγιστη φυσική θερµοκρασία προστατευόµενου 
ώρου µέχρι 80ο C και επιτυγχάνει ταχύτητα εκτόνωσης κατασβεστικού µέσου 100-150 
r / sec  σε απόσταση 5 µέτρων από την φιάλη αποθήκευσης του κατασβεστικού µέσου 
GA.  

  µεταβολή της µέγιστης πίεσης της σωλήνας HBT σε σχέση µε την µεταβολή 
ερµοκρασίας, δίδεται κατωτέρω : 

ια θερµοκρασία του περιβάλλοντος   20ο  C ------- Όριο Θραύσης 29,00 Bar 
ια θερµοκρασία του περιβάλλοντος   40ο  C ------- Όριο Θραύσης  24,65 Bar 
ια θερµοκρασία του περιβάλλοντος   60ο  C ------- Όριο Θραύσης  17,40 Bar 
ια θερµοκρασία του περιβάλλοντος   80ο  C -------  Όριο Θραύσης  11,60 Bar 
ια θερµοκρασία του περιβάλλοντος 100ο  C -------  Όριο Θραύσης  10,50 Bar  

 ρυθµός  αύξησης της θερµοκρασίας σε περίπτωση φωτιάς, συµβάλλει στην απότοµη 
ύξηση της πίεσης του κατασβεστικού µέσου PGA, η οποία  και επιφέρει µία ταχύτατη 
ηµειακή ρήξη της σωλήνας  HBT, µέσω της  οποίας εκτονώνεται υπό πίεση το 
ατασβεστικό µέσο.   
ο κατασβεστικό µέσο,  ανάλογα µε την εφαρµογή, είναι δυνατό να κατακλύζει τον 
ροστατευόµενο χώρο ή να εκτοξεύεται προς µία επιλεγµένη κατεύθυνση.  

ια την αποτελεσµατική και την  µακρόχρονη λειτουργία της σωλήνας HBT, πρέπει να 
αµβάνονται υπόψη οι κάτωθι περιορισµοί, κατά την τοποθέτησή της στον 
ροστατευόµενο χώρο: 

. Η µέγιστη απόσταση της σωλήνας HBT από τα σηµεία πιθανής εκδήλωσης της φωτιάς 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 µέτρα. Ο χρόνος αντίδρασης της σωλήνας HBT είναι: 

 
• Για απόσταση από την εστία φωτιάς 1 m------- Χρόνος Θραύσης 10 sec 
• Για απόσταση από την εστία φωτιάς 2 m------- Χρόνος Θραύσης 20 sec 
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• Για απόσταση από την εστία φωτιάς 3 m------- Χρόνος Θραύσης 30 sec 
 

2. Ελάχιστη απόσταση της σωλήνας HBT από  τις καυτές επιφάνειες:  0,50 µέτρα. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
 
Α.  Η χρήση της σωλήνας HBT σε χώρους µε ύψος µέχρι 3 µέτρα, εξασφαλίζει 

µία ταχύτητα πυρόσβεσης µεγαλύτερη από αυτήν η οποία επιτυγχάνεται, 
όταν εφαρµόζεται η ολική κατάκλυση µε κατασβεστικά υλικά, τα οποία  
απαιτούν χρονική καθυστέρηση για την αποµάκρυνση των ανθρώπων. 

 
Β.  Η επιλεκτική πυρόσβεση µε τοπική εφαρµογή σε µεγάλους χώρους που 

εµφανίζουν κίνδυνο για επιφανειακές φωτιές και αντιµετωπίζεται µε την 
διαδοχική εγκατάσταση πολλών αυτοµάτων πυροσβεστικών συστηµάτων 
FIREPOT τρίτης γενιάς, τα οποία λειτουργούν µε σηµειακή ανίχνευση 
φωτιάς,  εξασφαλίζει την ασφαλή πυρόσβεση µε την ενεργοποίηση ενός ή 
δύο το πολύ συστηµάτων, και δεν περιορίζει την παρουσία ανθρώπων µέσα 
στον προστατευόµενο χώρο. Στην περίπτωση αυτή, η συγκέντρωση του 
κατασβεστικού µέσου στον προστατευόµενο χώρο κατά την πυρόσβεση, 
είναι πολύ µικρότερη από αυτήν που θα ήταν αναγκαία για την πυρόσβεση 
µε ολική κατάκλυση του χώρου.  

 
 

 
 
 

Τ
π
Τ
κ
κ
κ
α
Α
ψ
C
 
Α
χ
χ
ε
ε
 
Γ
ε
 

 

 

                                                                                                           
Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζει µία ενδεικτική διάταξη για το αυτόµατο 
υροσβεστικό σύστηµα  FIREPOT τρίτης γενιάς.  
ο σύστηµα αποτελείται από την κεντρική φιάλη (Main Container 1), η οποία  περιέχει  
ατασβεστικό µέσο PGA,  την βοηθητική φιάλη (Assistance Container 2), η οποία περιέχει 
ατασβεστικό µέσο PGA, τo φιαλίδιο-πιλότο  της υδραυλικής αντιστάθµισης του 
ατασβεστικού µέσου (Nitrogen Pressure Pilot 3), την εύκαµπτη πλαστική σωλήνα 
νίχνευσης φωτιάς µε θερµική αντιστάθµιση πίεσης (Heat Balance Tube 5), τα Σηµειακά 
κροφύσια / Αισθητήρες (One Way Nozzle/Sensors 6),  τον πρεσσοστατικό διακόπτη 
υχρής επαφής (Dry Contact Pressure Switch 4), τα εξαρτήµατα διακλάδωσης (ΤΑΥ 
onnectors 7) και τα εξαρτήµατα τέρµατος (END Connectors 8).  

νάλογη είναι η διάταξη του συστήµατος στην περίπτωση της εφαρµογής του σε θερµούς 
ώρους, µε την διαφορά όµως, ότι η σωλήνα HBT αντικαθίσταται από εύκαµπτη 
αλκοσωλήνα, διαµετρικών διαστάσεων 6/8 mm και η ανίχνευση φωτιάς  καθώς και η 
κτόνωση του κατασβεστικού µέσου, πραγµατοποιούνται µέσω των ανιχνευτών / 
κτονωτών θερµικής αµπούλας 141Ο C  ή 182Ο C. 

ια την εγκατάσταση του συστήµατος,  πρέπει προσεκτικά να εκτελεσθούν οι ακόλουθες 
νέργειες: 

1. Η τοποθέτηση σε θέση οπτικά ελεγχόµενη, της κύριας και της βοηθητικής φιάλης 
του συστήµατος, έτσι ώστε, να µην βρίσκεται σε επαφή µε πηγές θερµικής 
ακτινοβολίας. Oι  βάσεις των φιαλών πρέπει να είναι σταθερά  πακτωµένες και η 
πρόσβαση σε αυτές να είναι εύκολη για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση 
του συστήµατος.  

      Προσοχή, οι βάσεις  πρέπει να τοποθετούνται σε κατακόρυφη θέση  
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2. Η κατάλληλη τοποθέτηση της πλαστικής σωλήνας HBT µέσα στον προστατευόµενο 
χώρο. Η θερµική προστασία της σωλήνας HBT, επιβάλλεται εκατέρωθεν των  
Σηµειακών Ακροφυσίων / Αισθητήρων και επιτυγχάνεται 
µε πρόσθετη χαλκοσωλήνα, εντός της οποίας οδεύει η σωλήνα HBT. 

     Η  σωλήνα HBT πρέπει να στηρίζεται σταθερά  στα ειδικά στηρίγµατα, τα  
     οποία συνοδεύουν το σύστηµα.   

Προσοχή, πρέπει να αποφεύγονται τα «τσακίσµατα» και οι «σιφωνισµοί» 
της  πλαστικής σωλήνας  

 
3. Η στεγανή διασύνδεση όλων των φιαλών και των εξαρτηµάτων, µε την σωλήνα 

ανίχνευσης ΗΒΤ στους ειδικούς ταχυσύνδεσµους. Το στεγανό δίκτυο φαίνεται στο 
συνηµµένο σχεδιάγραµµα µε παχιά γραµµή. 
Προσοχή, τα περικόχλια των ειδικών ταχυσυνδέσµων της πλαστικής 
σωλήνας πρέπει να «τερµατίζουν»  
 

4. Η ενεργοποίηση του φιαλιδίου-πιλότου υδραυλικής αντιστάθµισης πίεσης, µε το 
άνοιγµα της βαλβίδας του. Η πίεση του στεγανού δικτύου  αντισταθµίζεται  µε την 
πίεση του πιλότου σε 3 δευτερόλεπτα.  
Το φιαλίδιο-πιλότος εξασφαλίζει την παραµονή του κατασβεστικού µέσου µέσα στις 
φιάλες αποθήκευσης, αλλά και την µελλοντική υποστήριξη του συστήµατος σε 
πίεση, εφ’ όσον διαπιστωθεί  µικρή διαρροή και µέχρι αυτή να επισκευασθεί. 
Το µανόµετρο του πιλότου πρέπει να παραµείνει µέσα στην πράσινη 
περιοχή  
Προσοχή: Αν αυτό δεν συµβεί µην προχωρήσετε στην επόµενη ενέργεια.  

 
5. Το µόνιµο  άνοιγµα των βαλβίδων  των φιαλών µε το κατασβεστικό µέσο και   

µέσα σε «εύλογο χρόνο», το µόνιµο κλείσιµο της βαλβίδας του φιαλιδίου- πιλότου 
αντιστάθµισης πίεσης, αφού προηγούµενα έχουν ελεγχθεί οι τυχόν απώλειες πίεσης 
του δικτύου. 

           Αυτή είναι η οριστική θέση του συστήµατος σε  ετοιµότητα  
 
6. Εφ’ όσον απαιτείται η ηλεκτρική  µεταφορά του σήµατος ενεργοποίησης του 

συστήµατος FIREPOT, χρησιµοποιείται η µεταγωγική ψυχρή επαφή NC-C-NO 
πρεσσοστατικού διακόπτη, ο οποίος τοποθετείται στο δίκτυο  µε ειδικό 
ταχυσύνδεσµο για την προσαρµογή του στην σωλήνα HBT ή ανάλογο 
ταχυσύνδεσµο για την προσαρµογή του στην εύκαµπτη χαλκοσωλήνα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ       ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΓΚΟΣ 

(Lit) 
ΒΑΡΟΣ  
ΓΟΜΩΣΗΣ 
(Kgr) 

  FPT 25 ∆ΟΧΕΙΟ  FIREPOT   25        1,20          0,90 
  FPT 45 ∆ΟΧΕΙΟ  FIREPOT   45        2,40          1,80 
  FPT 85 ∆ΟΧΕΙΟ  FIREPOT   85        4,50          3,00         
  FPT 125 ∆ΟΧΕΙΟ  FIREPOT 125        7,50          6,00 
  FPT 185 ∆ΟΧΕΙΟ  FIREPOT 185      14,10        12,00  
  PLT 25  ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΙΕΣΗΣ        1,20            - 
  PLT 45  ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΙΕΣΗΣ        2,40            -          
  PLT 85  ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΙΕΣΗΣ        4,50            -       
ΤΑΥ68P  ΕΞΑΡΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 
ΟΙ ΦΙΑΛΕΣ FIREPOT 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ HBT  Η 
ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 6/8 

ΤΑΥ68Cu ΕΞΑΡΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ 
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 

END68P ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΕΡΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

PS 410P ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
PS 410Cu ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 
HAES- TJ7 ΣΩΛΗΝΑ HBT 
TUB68Cu ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 6/8 
NOZ-OW ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ /ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
SHS 141END ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ / ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

ΑΜΠΟΥΛΑΣ 141Ο C, ΤΕΡΜΑΤΟΣ 
SHS 141T ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

ΑΜΠΟΥΛΑΣ 141Ο C, TAY 
SHS 182END ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ /ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

ΑΜΠΟΥΛΑΣ 182Ο C, ΤΕΡΜΑΤΟΣ 
SHS 182T ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

ΑΜΠΟΥΛΑΣ 182Ο C, TAY 
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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, ο υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία των 
ονίµων  Πυροσβεστικών Συστηµάτων  είναι ο τελικός χρήστης αυτών.  
κτός από την συµµόρφωσή του µε την Ελληνική Νοµοθεσία, το αυτόµατο πυροσβεστικό 
ύστηµα FIREPOT τρίτης γενιάς, συµµορφώνεται πλήρως και µε την νέα Ευρωπαϊκή 
δηγία για τον περιορισµό του φαινοµένου του θερµοκηπίου, από την χρήση των 
ικολογικών φθοριούχων αερίων (fluorinated greenhouse gases), η οποία θα τεθεί σε ισχύ 
ο έτος 2007.  

ίναι υποχρεωτικό, οι παρούσες οδηγίες να βρίσκονται πάντα στην διάθεση του 
ελικού χρήστη, όπως επίσης και το ειδικό ηµερολόγιο καταγραφής των 
εριοδικών ελέγχων, το οποίο συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε αυτόµατο 
υροσβεστικό  σύστηµα FIREPOT τρίτης γενιάς. 

παγορεύεται: Η διάθεση και η χρήση του συστήµατος FIREPOT από πυροσβεστικές 
ταιρείες, οι οποίες δεν διαθέτουν το ειδικό πιστοποιητικό της εταιρείας διαχείρισης 
ου Ελληνικού ∆ικτύου Ασφαλούς Πυροπροστασίας FIRE SAFETY ENGINEERING 
OLUTIOS Ltd, η οποία έχει την αρµοδιότητα έναντι του νόµου, για την ασφαλή διάθεση 
αι χρήση των αυτοµάτων πυροσβεστικών  συστηµάτων FIREPOT τρίτης γενιάς. 

πιτρέπεται:  Η διάθεση και η χρήση του πυροσβεστικού συστήµατος FIREPOT τρίτης 
ενιάς, από τις διαπιστευµένες πυροσβεστικές επιχειρήσεις µόνο σε τελικούς χρήστες. 
τα πλαίσια της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η  διαπιστευµένη πυροσβεστική εταιρεία θα 
ίναι υποχρεωµένη να αναφέρει στην εταιρεία διαχείρισης του δικτύου, τα στοιχεία του 
ελικού χρήστη των αυτοµάτων πυροσβεστικών συστηµάτων FIREPOT τρίτης γενιάς,  
α οποία διέθεσε, προκειµένου να είναι δυνατή η διαδικασία απόσυρσης του 
ατασβεστικού µέσου (recovery facility), εφ’ όσον στο µέλλον αυτό καταστεί αναγκαίο.  

ι διαπιστευµένες εταιρείες για την διάθεση των αυτοµάτων πυροσβεστικών συστηµάτων 
IREPOT τρίτης γενιάς προς τελικούς χρήστες, ανακοινώνονται στην ειδική ιστοσελίδα του 
λληνικού ∆ικτύου Ασφαλούς Πυροπροστασίας: www.firesol.com/firepot   

ΑΣΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 τελικός χρήστης πρέπει να συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες οδηγίες για τον περιοδικό 
λεγχο του αυτόµατου πυροσβεστικού συστήµατος FIREPOT τρίτης γενιάς: 

. Να ελέγχει, ώστε η θερµοκρασία του χώρου τοποθέτησης των φιαλών του συστήµατος 
FIREPOT τρίτης γενιάς, να µην υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο όριο το οποίο 
αναγράφεται στις φιάλες. 

. Να διενεργεί µηνιαία οπτική επιθεώρηση των ειδικών µανοµέτρων των φιαλών του 
συστήµατος FIREPOT τρίτης γενιάς. Αν διαπιστωθεί ότι η ένδειξη του µανοµέτρου δεν 
ευρίσκεται στην πράσινη περιοχή, να ειδοποιεί άµεσα την διαπιστευµένη εταιρεία, η 
οποία  προµήθευσε και εγκατέστησε το σύστηµα και στην περίπτωση µη ανταπόκρισης 
αυτής να επικοινωνεί µε το τηλέφωνο διαρκούς τεχνικής υποστήριξης : 210 6748210. 

. Να καταγράφει στο ειδικό ηµερολόγιο συµβάντων τα αποτελέσµατα των ανωτέρω 
ελέγχων. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 
Η διαπιστευµένη πυροσβεστική επιχείρηση, η οποία έχει προµηθεύσει και εγκαταστήσει το 
αυτόµατο Πυροσβεστικό Σύστηµα FIREPOT τρίτης γενιάς σε τελικό χρήστη, πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες οδηγίες: 
 
1. Να διενεργεί τον ετήσιο έλεγχο του αυτοµάτου πυροσβεστικού συστήµατος FIREPOT 
τρίτης γενιάς, εξετάζοντας αναλυτικά το σύστηµα για τυχόν µεταβολές από την αρχική 
του κατάσταση. 

 
2. Να ελέγχει την κατάσταση του κατασβεστικού υλικού για τυχόν διαρροές αυτού. 
 
3. Να ελέγχει τις καταγραφές του ηµερολογίου συµβάντων, οι οποίες έγιναν από τον 
τελικό χρήστη κατά την διάρκεια του έτους. 

 
4. Να αναφέρει γραπτώς τα αποτελέσµατα  του τεχνικού ελέγχου στην εταιρεία 
διαχείρισης του Ελληνικού ∆ικτύου Ασφαλούς Πυροπροστασίας, ώστε να λαµβάνει την 
έγκριση αυτής για την χορήγηση της ετήσιας βεβαίωσης καλής λειτουργίας προς 
τον τελικό χρήστη, όπως προβλέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία.  

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  
 
Σε κάθε χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ένα αυτόµατο πυροσβεστικό σύστηµα FIREPOT 
τρίτης γενιάς και για την αποφυγή της παραβίασης αυτού από αναρµόδια άτοµα, 
επιβάλλεται η τοποθέτηση της  ειδικής προειδοποιητικής πινακίδας η οποία  συνοδεύει το 
σύστηµα. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 
 
Για το κατασβεστικό µέσο PGA, δεν απαιτείται η περιοδική αναγόµωση, παρά µόνο µετά 
από την κανονική λειτουργία του αυτόµατου πυροσβεστικού  συστήµατος FIREPOT τρίτης 
γενιάς. 
 
Η άσκοπη εκτόνωση του συστήµατος απαγορεύεται από τους κανονισµούς προστασίας του 
περιβάλλοντος και µπορεί αυτή να συµβεί,  µόνο µε δολιοφθορά ή παράβλεψη των 
ανωτέρω οδηγιών. 
 
Η αναπλήρωση του κατασβεστικού µέσου και γενικότερα η αποκατάσταση κάθε 
διαπιστωµένης διαρροής, γίνεται µέσα στο χρονικό διάστηµα ενός µηνός, µε την ευθύνη 
της διαπιστευµένης πυροσβεστικής εταιρείας και µόνο στα εργαστήρια του κατασκευαστή, 
σύµφωνα µε την διαδικασία, η οποία προβλέπεται για την κατηγορία στο ανεγνωρισµένο 
Βρετανικό Πρότυπο Συντήρησης Πυροσβεστήρων BS 5306, για την κατηγορία C. 

 
∆ΕΚΑΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
Μετά την λήξη µίας δεκαετούς χρήσης, το  αυτόµατο πυροσβεστικό σύστηµα FIREPOT 
τρίτης γενιάς, µε την ευθύνη της διαπιστευµένης πυροσβεστικής εταιρείας, η οποία 
παρέδωσε αυτό για τελική χρήση, πρέπει να µεταφέρεται στα εργαστήρια του 
κατασκευαστή, για τον ειδικό έλεγχο και την πιστοποίηση της καταλληλότητάς του για 
χρήση κατά την  επόµενη δεκαετία. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Το αυτόµατο πυροσβεστικό σύστηµα FIREPOT τρίτης γενιάς, διαθέτει τριετή εγγύηση 
έναντι κάθε φυσιολογικής φθοράς και κάτω υπό τις προϋποθέσεις των ανωτέρω οδηγιών. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Τα αυτόµατα συστήµατα FIREPOT 25 (0,90 Kgr), FIREPOT 45 (1,80 Kgr)  και 
FIREPOT 85 (4,5 Lit / 3 Kgr), δεν εµπίπτουν στην νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την χρήση 
των οικολογικών φθοριούχων αερίων.  
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