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Τα συστήµατα κατάσβεσης φωτιάς µε αερόλυµα (aerosol) αποτελούν τη νεώτερη εξέλιξη στα 
συστήµατα ολικού κατακλυσµού. 
Βασισµένο στην τεχνογνωσία της Ρώσικης Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος απ’ όπου και 
αναπτύχθηκε αρχικά µε σκοπό την πυροπροστασία διαστηµικών σταθµών και σε συνδυασµό µε 
την αναλυτική µελέτη του σύνθετου φαινοµένου της καύσης και της φωτιάς, προέκυψε το 
κατασβεστικό σύστηµα µε αερόλυµα UNIMARSAFE®, αποτελεσµατικό και ευέλικτο για πολλές 
εφαρµογές πυρόσβεσης και µε προοπτικές να καθιερωθεί ως το κατασβεστικό υλικό του 
µέλλοντος.  

 
Το αερόλυµα UNIMARSAFE®  είναι ένα ειδικό οµογενές µίγµα που περιέχεται σε στερεά 
µορφή σε έναν κατάλληλα διαµορφωµένο κύλινδρο, που ονοµάζεται γεννήτρια aerosol.  
Ένας ενεργοποιητής που βρίσκεται σε επαφή µε το στερεό κατασβεστικό υλικό, σε περίπτωση 
φωτιάς ενεργοποιείται µε θερµικό, µηχανικό ή ηλεκτρικό τρόπο προκαλώντας την 
έναρξη της καύσης του στερεού υλικού στο εσωτερικό της γεννήτριας. Με αυτό τον τρόπο 
παράγεται το αεροζόλ δηλαδή µια διασπορά από στερεά σωµατίδια της τάξεως των 0,2µ και το 
οποίο ουσιαστικά αποτελείται από οξείδια και άλατα αλκαλικών µετάλλων, αλκαλικές γαίες, 
καθώς και άλλα αέρια προϊόντα µη τοξικά που διαχέονται οµοιόµορφα σε όλο τον 
προστατευόµενο χώρο προκαλώντας την στιγµιαία κατάσβεση της φωτιάς. 
Η φιλοσοφία του συστήµατος κατάσβεσης µε αερόλυµα, στηρίζεται στη διαπίστωση ότι η 
διαδικασία εξέλιξης του φαινοµένου της καύσεως και της φωτιάς εκτός από τα ευνόητα στοιχεία 
(θερµότητα, καύσιµη ύλη και οξειδωτικό µέσο) προϋποθέτει και ένα τέταρτο στοιχείο 
απαραίτητο για την ανάπτυξη της πυρκαγιάς, τις ελεύθερες ρίζες (free radicals) οι οποίες 
δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της φωτιάς.  
Οι ελεύθερες ρίζες αντιδρούν µε το οξυγόνο και τα αέρια της καιγόµενης ύλης κατά 
εξελισσόµενο τρόπο ως αλυσιδωτή αντίδραση που βοηθά την ανάπτυξη και εξάπλωση της 
πυρκαγιάς. Αν αυτές οι αλυσιδωτές αντιδράσεις επιβραδυνθούν αρκετά και τελικά διακοπούν 
επιτυγχάνεται η κατάσβεση.  
Η κατασβεστική δράση του αεροζόλ στηρίζεται ακριβώς στη διακοπής της αλυσιδωτής 
αντίδρασης που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, δρώντας   κατασταλτικά στην 
αντίδραση οξείδωσης, χωρίς να επηρεάζεται πρακτικά η συγκέντρωση του οξυγόνου στον 
προστατευόµενο χώρο.  
Η συγκέντρωση του αερολύµατος στον προστατευόµενο χώρο µετά την κατάσβεση 
προστατεύει επιπλέον το χώρο από πιθανή επανάφλεξη της φωτιάς χωρίς να προκαλείται 
καµία ζηµιά στον προστατευόµενο εξοπλισµό. 

  

 
Το σύστηµα UNIMARSAFE® αποτελεί την νεότερη παγκοσµίως εξέλιξη στα συστήµατα 
αερολύµατος. Το Aerosol UNIMARSAFE®, συµπεριφέρεται ως σύστηµα ολικού κατακλυσµού 
µε αέριο, παρέχοντας όµως και τα ακόλουθα σηµαντικά πλεονεκτήµατα: 
 
Αυξηµένη κατασβεστική ικανότητα 

Οι απαιτούµενες ποσότητες του υλικού UNIMARSAFE® για την κατάσβεση, ανά µονάδα όγκου του 
προστατευόµενου χώρου, το καθιστούν ιδιαίτερα αποδοτικό σε σχέση µε τα υπάρχοντα κατασβεστικά υλικά. 
Πράγµατι λόγω της χηµικής σύστασης του υλικού, η απαραίτητη ποσότητα αερολύµατος για την κατάσβεση 
πυρκαγιάς, αντιπροσωπεύει µόνο το 0,2–0,4% του όγκου του προστατευόµενου χώρου τη στιγµή που η 
αντίστοιχη τιµή για το CO2 είναι 40–45% και για το FM200 περ. 5,8 %.    
 

Αυξηµένη προστασία του χώρου από επανάφλεξη 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ ΙΚΑ
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Η χηµική σύσταση του αερολύµατος µετά την ενεργοποίηση του και αφού κατασβεσθεί η φωτιά, εµποδίζει την 
ενδεχόµενη επανάφλεξη ακόµα και εάν ο χώρος αποσφραγισθεί, κάτι που στα συστήµατα αερίου δεν 
επιτρέπεται, µέχρι να ψυχθεί τελείως ο χώρος. 

 
Μηδενική πρακτικά µείωση του οξυγόνου στον προστατευόµενο χώρο 

Η κατάσβεση µε συστήµατα αερολύµατος πραγµατοποιείται µε χηµικό τρόπο χωρίς να επηρεάζεται η 
συγκέντρωση του οξυγόνου στον προστατευόµενο χώρο, σε αντίθεση µε τα αέρια και ιδιαίτερα τα αδρανή και το 
CO2 όπου ο µηχανισµός της κατάσβεσης βασίζεται στη δέσµευση του οξυγόνου.  

 
Απουσία φιαλών υπό πίεση 

Η γεννήτρια αερολύµατος δεν εγκυµονεί κινδύνους δεδοµένου ότι αποτελείται από ένα κατάλληλα 
διαµορφωµένο κύλινδρο στον οποίο αποθηκεύεται το αερόλυµα σε στερεά µορφή. Αντίθετα τα λεγόµενα 
συστήµατα πυρόσβεσης υψηλής πίεσης, χρησιµοποιούν χαλύβδινες φιάλες αποθήκευσης του κατασβεστικού 
υλικού π.χ. CO2 οι οποίες το διατηρούν υπό πίεση της τάξεως των 52 bar για θερµοκρασία περιβάλλοντος.      

 
Απουσία θερµικού σοκ στον προστατευόµενο εξοπλισµό 

Η κατάσβεση φωτιάς µε σύστηµα αερολύµατος πλεονεκτεί και για την απουσία µεγάλων θερµικών διακυµάνσεων 
κατά την κατάσβεση στον προστατευόµενο χώρο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της 
κατάσβεσης, η προστασία του χώρου από θερµικό σοκ λόγω πολύ χαµηλής θερµοκρασίας του κατασβεστικού 
υλικού, που µπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του προστατευόµενου εξοπλισµού. 

 
Φιλικότητα προς το περιβάλλον 

Το αεροζόλ UNIMARSAFE®
 είναι οικολογικό, δεν βλάπτει το όζον και δεν συνεισφέρει στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου. 
 

Μηδενική τοξικότητα 
Το αερόλυµα µετά την ενεργοποίηση του παράγει και απελευθερώνει στο χώρο προϊόντα όπου η χηµική τους 
σύνθεση τα καθιστά ως µη τοξικά σε περίπτωση εισπνοής τους, όπως βεβαιώνεται και από σχετική πιστοποίηση 
του Χηµείου του Κράτους. 

 
 

Βέβαια, το υλικό UNIMARSAFE®, αν και βασίζεται σε µια πρωτοποριακή τεχνολογία που του 
προσδίδει όλα τα παραπάνω πλεονεκτήµατα, διατηρεί επιπλέον όλα τα κατασβεστικά 
χαρακτηριστικά αλλά και τις γενικές ιδιότητες των συστηµάτων αερίου όπως: 
 
Εφαρµογή για κατάσβεση υπό ηλεκτρική τάση 

Το αερόλυµα UNIMARSAFE® δεν παρουσιάζει ηλεκτρική αγωγιµότητα και έχει δοκιµασµένη κατασβεστική 
ικανότητα σε κατηγορίες πυρκαγιών που προέρχονται από καύσιµα των κατηγοριών Α,Β και C πάνω ή κοντά σε 
ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις πού βρίσκονται υπό τάση. Ειδικότερα το υλικό UNIMARSAFE® έχει 
δυνατότητα κατάσβεσης χωρίς να παρουσιάζει ηλεκτρική αγωγιµότητα, υπό ηλεκτρική τάση έως 40KV  

 
∆εν διαβρώνουν τα προστατευόµενα αντικείµενα 

Το κατασβεστικό υλικό του αερολύµατος εκτός από µη τοξικό για τον άνθρωπο, είναι και µη διαβρωτικό για τα 
υλικά και γενικότερα για τον εξοπλισµό πού βρίσκεται στον προστατευόµενο χώρο. Μετά την ενεργοποίηση του 
συστήµατος και την κατάσβεση  της φωτιάς, µένουν σωµατίδια σε µορφή υπέρλεπτης πούδρας που µπορεί να 
αποµακρυνθεί πολύ εύκολα χρησιµοποιώντας π.χ. µια ηλεκτρική σκούπα.   

 
Έχουν µεγάλη διεισδυτικότητα στον προστατευόµενο χώρο 

Λόγω της µορφής και της χηµικής του σύνθεσης το αεροζόλ UNIMARSAFE®, έχει την ικανότητα να 
αναµιγνύεται πλήρως µε τον αέρα, σχηµατίζοντας ένα είδος “νέφους” το οποίο διαχέεται οµοιόµορφα σε όλα τα 
σηµεία του προστατευόµενου χώρου χωρίς να επηρεάζεται από τυχόν εµπόδια. Αντίθετα µε τα υλικά ξηράς 
κόνεως που επηρεάζονται σηµαντικά από την παρουσία τυχόν εµποδίων. Ο δε χρόνος πυρόσβεσης είναι κατά 
πολύ µικρότερος απ’ ότι προβλέπεται από σχετικούς κανονισµούς.   

 

 

 
Τα πλεονεκτήµατα του υλικού UNIMARSAFE®, πολλαπλασιάζονται, θεωρώντας το 
ολοκληρωµένο αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης UNIMARSAFE® από πλευράς εγκατάστασης 
ενεργοποίησης και συντήρησης σε σχέση µε άλλα αυτόµατα συστήµατα. Ειδικότερα το σύστηµα 
UNIMARSAFE® παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα:          
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
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Μειωµένη πολυπλοκότητα εγκατάστασης 
Τα συστήµατα αερολύµατος αποτελούνται από αυτόνοµες µονάδες ή γεννήτριες αερολύµατος, διασυνδεδεµένες 
προαιρετικά ανάλογα µε τις ανάγκες πυροπροστασίας και τη γεωµετρία του χώρου. Η εγκατάσταση της 
γεννήτριας aerosol, λόγο του ειδικού τρόπου λειτουργίας της δεν χρειάζεται υδραυλικές σωληνώσεις, 
ηλεκτροβαλβίδες, φιάλες υπό πίεση, ειδικούς χώρους αποθήκευσης των φιαλών κλπ, και επιπλέον δεν 
απαιτούνται πολύπλοκα συστήµατα ενεργοποίησης. Η µειωµένη πολυπλοκότητα του συστήµατος προσδίδει ένα 
επιπλέον πλεονέκτηµα δεδοµένου ότι µετά το τέλος της εγκατάστασης δεν απαιτούνται ιδιαίτερες εργασίες 
αποκατάστασης του χώρου, ενώ αποφεύγονται και ενδεχόµενες ζηµιές στον υπάρχοντα εξοπλισµό και δεν 
εµποδίζονται διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες που τυχόν εκτελούνται ταυτόχρονα. 

 
Ευελιξία στην τροποποίηση της εγκατάστασης 

Το σύστηµα κατάσβεσης µε αερόλυµα, παρέχει τη δυνατότητα εύκολης τροποποίησης της εγκατάστασης λόγω 
αλλαγής της χρήσης ή της γεωµετρίας του προστατευόµενου χώρου, πράγµα που σε άλλα συστήµατα που 
προϋποθέτουν υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι οικονοµικά ασύµφορο και πρακτικά αδύνατο. 

 
∆υνατότητα πολλαπλών συστηµάτων ενεργοποίησης 

Το σύστηµα UNIMARSAFE® µπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόµατα µέσω ηλεκτρικής ενεργοποίησης µε τους 
ακόλουθους τρόπους  
1. Με τα ολοκληρωµένα αυτόµατα συστήµατα UNIMARSAFE® 
2. Μέσω συµβατού πίνακα κατάσβεσης του εµπορίου σε συνεργασία µε ένα οποιοδήποτε σύστηµα 

πυρανίχνευσης, µέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλακέτας που είναι σε θέση να ενεργοποιήσει περισσότερες από 
µία γεννήτριες UNIMARSAFE® µε µικρές ανάγκες ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

3. Με τη βοήθεια ειδικών ανιχνευτών θερµότητας της  UNIMARSAFE® (αυτόνοµο σύστηµα), οι οποίοι κατά 
τη διέγερσή τους στην επιθυµητή θερµοκρασία, παράγουν οι ίδιοι την απαιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια για 
την ενεργοποίηση των γεννητριών. 

 

Μεγαλύτερη αξιοπιστία 
Σε περίπτωση σφάλµατος του πίνακα ελέγχου ή και του δικτύου πυρανίχνευσης η ενεργοποίηση του συστήµατος 
UNIMARSAFE® εξασφαλίζεται και µε άλλους εφεδρικούς τρόπους.     
• Ενεργοποίηση ορίου ασφαλείας που επιτυγχάνεται µε αυτοενεργοποίηση του ενεργοποιητή της γεννήτριας 

όταν η θερµοκρασία φτάσει στους 270οC. Ο εφεδρικός αυτός τρόπος προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια από 
άλλα συστήµατα αερολύµατος που ενεργοποιούνται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες.   

• Το κατασβεστικό υλικό των γεννητριών UNIMARSAFE® αυτοενεργοποιείται θερµοχηµικά, όταν η 
θερµοκρασία στο χώρο υπερβεί τούς 711 oC.    

 

Εφαρµογή σε αποµονωµένες περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθεσιµότητα 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

Το αποκλειστικό, πρωτοποριακό σύστηµα ηλεκτρικής ενεργοποίησης µε ειδικούς θερµικούς ανιχνευτές–
ηλεκτρογεννήτριες, καθώς και χειροκίνητα µέσω µπουτόν, προσδίδει απλότητα και αξιοπιστία για αποµονωµένες 
εφαρµογές, που µόνο σε συστήµατα της UNIMARSAFE® συναντώνται. 

 
Μειωµένο κόστος εγκατάστασης 

Λόγω της απλότητας του συστήµατος, απαιτούνται λιγότερα υλικά, άρα µικρότερο κόστος αλλά και χρόνος 
εγκατάστασης. Επιπλέον λόγω της υψηλής κατασβεστικής ικανότητας του υλικού, απαιτούνται µικρές ποσότητες 
και άρα µικρότερο κόστος για την προµήθεια του αερολύµατος. Τέλος ο τρόπος εγκατάστασης που δεν 
προϋποθέτει υδραυλικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση και συνδεσµολογία φιαλών, µειώνει σηµαντικά το χρόνο 
εγκατάστασης του συστήµατος και κατά συνέπεια το χρόνο παράδοσης του έργου.  

 
Χαµηλό κόστος συντήρησης 

Μετά την εγκατάσταση ενός συστήµατος κατάσβεσης µε αερόλυµα, το κόστος συντήρησης καθώς και τα 
τρέχοντα έξοδα του συστήµατος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, είναι µηδαµινά συγκριτικά µε άλλα 
συστήµατα που απαιτούν περιοδική αναγόµωση φιαλών, τεστ πίεσης, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση, 
έλεγχος βαλβίδων και ηλεκτροβαλβίδων.  

 
Το κατασβεστικό υλικό UNIMARSAFE® ανοίγει νέους ορίζοντες στον τοµέα της 
πυροπροστασίας, εισάγοντας µια νέα τεχνολογία που χαρακτηρίζεται, σε σχέση µε τα 
υφιστάµενα συστήµατα κατάσβεσης, από µεγαλύτερη ασφάλεια, αξιοπιστία, ευελιξία και ευκολία 
εγκατάστασης.  
Τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος το καθιστούν σαν το κατασβεστικό υλικό του µέλλοντος, 
κάτι που εξάλλου επιβεβαιώνεται και από το διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο 
προς τις εφαρµογές κατάσβεσης µε τα συστήµατα αυτά. 



 5

 
Η εγκατάσταση των γεννητριών aerosol UNIMARSAFE®, δεν απαιτεί δίκτυο µε υδραυλικές 
σωληνώσεις αλλά γίνεται µε απλές ηλεκτρολογικές διασυνδέσεις µεταξύ των γεννητριών και του 
πίνακα κατάσβεσης. 
 
Η τοποθέτηση των γεννητριών γίνεται εύκολα µέσα στον προστατευόµενο χώρο, σε θέσεις 
κοντά στην οροφή ή πάνω σε τοίχους καθώς και µέσα σε ψευδοπάτωµα ή ψευδοροφή, ανάλογα 
µε τις ανάγκες πυροπροστασίας και αισθητικής του χώρου.  
 
Ο αριθµός αλλά και ο τύπος των γεννητριών aerosol UNIMARSAFE®,  εξαρτάται από τον όγκο 
και τη γεωµετρία του προστατευόµενου χώρου, το είδος του προστατευόµενου εξοπλισµού,  
την παρουσία ανθρώπων, απώλειες από ανοίγµατα, επικινδυνότητα υλικών κλπ.  
 
Οι γεννήτριες aerosol UNIMARSAFE® ενεργοποιούνται ηλεκτρικά µέσω ειδικού ηλεκτρικού 
µηχανισµού εκκίνησης (ESD), που βιδώνεται σε ειδικό σπείρωµα στη βάση της γεννήτριας (σε 
µερικά µοντέλα είναι ενσωµατωµένος). Με την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ο µηχανισµός 
αναφλέγεται προκαλώντας χηµική αντίδραση στο περιεχόµενο υλικό της γεννήτριας, η καύση 
του οποίου δηµιουργεί το aerosol.  
 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς η ενεργοποίηση, γίνεται µε αυτόµατο τρόπο µέσω εντολής που δίνεται 
από πίνακα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης διευθυνσιοδοτούµενου ή συµβατικού τύπου. 

 
Οι γεννήτριες UNIMARSAFE®  
είναι συµβατές µε οποιουδήποτε 
πίνακα κατάσβεσης που παρέχει 
στην έξοδο, για κάθε ζώνη 
ελάχιστη ένταση ρεύµατος της 
τάξεως 0,8-1 Α.  
Η διασύνδεση του πίνακα 
κατάσβεσης µε τις γεννήτριες 
UNIMARSAFE®  (βλ. σχήµα) 
γίνεται απαραιτήτως µέσω µιας 
ειδικής ηλεκτρονικής πλακέτας 
(UNIMARSAFE® Activation 
Module UM1-4A). Κατά την 
ενεργοποίηση το Activation 
Module UM1-4Α ρυθµίζει την 
ένταση του ρεύµατος και 
εξασφαλίζει την οµαλή διέγερση 
του ενεργοποιητή της 
γεννήτριας, ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος πιθανού 
βραχυκυκλώµατος της 
εσωτερικής του αντίστασης.  
 

Ένα Activation Module UM1-4A µπορεί να ενεργοποιήσει το πολύ µέχρι 2 γεννήτριες µε την 
προϋπόθεση ότι αυτές βρίσκονται στην ίδια ζώνη κατάσβεσης και είναι γειτονικές. 
 
Στην ίδια ζώνη κατάσβεσης µπορούν να συνδεθούν µέχρι και 8 Activation Module UM1-4A και µε 
αυτό τον τρόπο να ενεργοποιηθούν µέχρι και 16 γεννήτριες µε µικρές απαιτήσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας από τον πίνακα κατάσβεσης. 
 
Οι γεννήτριες µετά την ενεργοποίηση τους διαχέουν το Αεροζόλ οµοιόµορφα στον υπό 
προστασία χώρο, επιτυγχάνοντας την άµεση κατάσβεση της φωτιάς.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE 

1 2 8

AEROSOL! 
ΕΚΚΕΝΩΣΤΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
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ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
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ELECTICAL 
STARTING 
DEVICE 

CONNECTION 
BOX 

ACTIVATION 
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Τα συστήµατα UNIMARSAFE® είναι δοκιµασµένα στο διεθνoύς κύρους εργαστήριο ‘ΤΝΟ’ 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ, στην ΕΒΕΤΑΜ, ΕΛΟΤ και εγκεκριµένα από το Χηµείο του Κράτους ως προς 
την µη τοξικότητα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία ως προς την κατασβεστική τους 
αποτελεσµατικότητα, όπως και από αρµόδια Υπουργεία της Ρωσίας. 
Πληρούν όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού 
IMO MSC/Circ. 1007 και έχει γίνει πιστοποίηση από τον Ρωσικό Νηογνώµονα. Επίσης, 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σχέδιο (7/2003) του υπό προετοιµασία 
NFPA 2010 “Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems” των ΗΠΑ, το οποίο θα 
εκδοθεί το 2005, και είναι το πλέον έγκυρο διεθνές πρότυπο για τα συστήµατα αερολύµατος. 
Η εταιρεία εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιηµένο από τον διεθνή φορέα TUV 
ως προς την συµµόρφωση του µε τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2000. 
 

Αναλυτικά τα πιστοποιητικά 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ – ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
«ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» 

Αρ. Πρωτ. 21184 Φ.701.6 (7-5-2003) 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
«ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ» 

Αρ. Πρωτ. 4232/09/2004 (27-7-2004) 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
«ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» 

Αρ. Πρωτ. 3017863/3813/02 (5-11-2002) 
 

ISO 9001:2000 – TUV HELLAS 
«ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ&ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

Αρ. 041040046 (6-4-2004) 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

Νο. 77.01.03.485.Π.04626(-30).03.4 (05-03-2004) 
 
ΡΩΣΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΩΤΙΑΣ – EMERCOM 
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 

Νο. POCC.RU.BB02.H02154…60 (24-03-2004) 
 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΤΙΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

Νο. CCΠb.RU.YΠ001.B03781...8 (24-03-2004) 
 

ΡΩΣΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 
«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ» 

No 03.00370.009 – Σταθερά συστήµατα (11-11-2003), No 00.023.009 – Φορητή γεννήτρια (4-4-2000) 
 
ISO 9001:2000 – RUSSIAN MIRITIME REGISTRY OF SHIPPING 
«ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ∆ΟΚΙΜΗ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΡΓΟΛΗΨΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

Αρ. 02.103.026 (4-6-2002) 
 
Αναλυτικά οι δοκιµές 
 
ΕΒΕΤΑΜ 

Αρ.Πρωτ. ΑΤ/ΚΜ – 2020/02 art.95 (02/2002) 
 
T.N.O. – ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

No. 006.35141/01.01 
 
ΕΛΟΤ 

Π 11-03 (5-3-2003) 
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Αξιόπιστη λύση µε τον ενιαίο πίνακα µικρών διαστάσεων UNIMARSAFE®  Κ2.01, που καλύπτει πλήρως 
τις ανάγκες πυρανίχνευσης και αυτόµατης κατάσβεσης µικρών ή µεσαίων χώρων ενός πυροδιαµερίσµατος. 
Με την εκδήλωση πυρκαγιάς, όταν η πρώτη ζώνη δώσει συναγερµό, ενεργοποιούνται οι (φάρο)σειρήνες 
της ζώνης (PreAlarm) και όταν γίνει διασταύρωση (Cross Zoning) από τη δεύτερη ζώνη, ενεργοποιούνται : 
το κύκλωµα κατάσβεσης βάση της προεπιλεγµένης χρονοκαθυστέρησης και οι φωτεινές ενδείξεις «NO 
ENTRY/EVACUATE LOCAL» που εκπέµπουν 
διαδοχικό προειδοποιητικό ηχητικό σήµα 
αναγγελίας επικείµενης κατάσβεσης (Alarm). 
 
Εναλλακτικά η ενεργοποίηση των γεννητριών 
µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω µπουτόν 
(Manual Activation).  Τέλος µέσω του 
µπουτόν ακύρωσης (Abort) του πίνακα, 
µπορεί να σταµατήσει και να ακυρωθεί 
οποιαδήποτε ενέργεια κατάσβεσης. Σε 
εµφανή και προσιτά σηµεία τοποθετούνται 
µπουτόν (Call Point) για την χειροκίνητη 
αναγγελία συναγερµού.   Πριν την 
ενεργοποίηση των γεννητριών µέσω Latch 
Relay απενεργοποιείται το σύστηµα 
εξαερισµού - κλιµατισµού του 
προστατευόµενου χώρου ενώ υπάρχει και η 
δυνατότητα ενεργοποίησης αυτόµατου 
τηλεφωνητή. Όλες οι ενέργειες όπως και η 
επιλογή της κατάστασης λειτουργίας του 
πίνακα µπορούν να γίνουν µέσω 
τηλεδιαχείρισης.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κ2.01:  
• Τάση τροφοδοσίας 220 – 240  V 
• Μπαταρίες (για 24 ώρες) των 6.5 Ah  24V   
• Κουτί: 1.2 mm λαµαρίνα, ∆ιαστάσεις: 365 x 285 x 88 mm 
• ∆ύο ζώνες πυρανίχνευσης µε µεγάλο αριθµό ανιχνευτών  
• Μια ζώνη κατάσβεσης, έξοδος του κυκλώµατος κατάσβεσης 

µε ασφάλεια στο 1Α 
• Επιλογή χρονοκαθυστέρησης των 4, 32, 64 και 128 sec 
• Είσοδοι τηλεχειρισµού  
• Ενδεικτική λυχνία κανονικής λειτουργίας τροφοδοσίας 
• Συνεχής έλεγχος της ακεραιότητας γραµµών (αποσύνδεση 
γεννητριών, κοµµένα καλώδια, βραχυκύκλωµα, κτλ).  

• ∆οκιµή καλής λειτουργίας των λυχνιών (LAMP TEST) 
• Επαναφορά στις αρχικές συνθήκες (Reset) 
• Μπουτόν αποσιώπησης σειρήνας συναγερµού 
• Μπουτόν ενεργοποίησης εκτάκτου ανάγκης. 
• Μπουτόν ακύρωσης διαδικασίας κατάσβεσης  
• Επιλογή κατάστασης: evacuate-enable control-normal  
• Επιλογής του τρόπου λειτουργίας κατάσβεσης: 
χειροκίνητος (Manual Only), αυτόµατος / χειροκίνητος 
(Automatic & Manual ),  Απενεργοποιηµένος (Disabled) 

• Λυχνία επικείµενης ενεργοποίησης γεννητριών  
• Λυχνία επιβεβαίωσης ενεργοποίησης γεννητριών 
• Θερµοκρασία λειτουργίας από -5 οC έως +50 οC 
• Υγρασία έως 95% (Non Condensing) 
• Σχεδιασµός σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 54-2&4 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ- ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ   
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Στο διευθυνσιοδοτούµενο σύστηµα µε πίνακα 
πυρανίχνευσης UNIMARSAFE® ACP 6300 
περισσότερες από µια περιοχές (ζώνες) 
συνδέονται στον κεντρικό πίνακα µε ένα 
κοινό κύκλωµα βρόγχου (loop).  
Ο βρόγχος ξεκινά από τον πίνακα ACP 6300 
και αφού διανύσει όλο τον προστατευόµενο 
χώρο συνδέοντας τις συσκευές ανίχνευσης 
φωτιάς, επιστρέφει στον πίνακα πάνω σε 
διαφορετική κλέµα. 
Κάθε συσκευή µετά από προγραµµατισµό, 
αποκτά συγκεκριµένη διεύθυνση στο βρόγχο 
και παρέχει στον πίνακα πυρανίχνευσης 
πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση 
λειτουργίας.     
 

 
Η απόφαση για το πότε υπάρχει φωτιά 
στον προστατευόµενο χώρο, 
λαµβάνεται από τον πίνακα ACP 6300 
ανάλογα µε την διεύθυνση (τοποθεσία) 
των συσκευών αναγγελίας φωτιάς µέσα 
στο βρόγχο.  
Στις ειδικές µονάδες εισόδου – εξόδου  
συνδέονται πίνακες κατάσβεσης (όπως 
ο UNIMARSAFE® UM 2-4Z) οι οποίοι 
ενεργοποιούνται αυτόµατα µετά από 
εντολή του πίνακα ACP 6300. Η 
αποµόνωση και η προστασία από 
σφάλµατα στο βρόγχο που 
προέρχονται από διαφορετικές ζώνες, 
επιτυγχάνεται  µε τη χρήση 
αποµονωτών βραχυκυκλώµατος (Short 
Circuit Isolator). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ACP 6300: 
Κύρια τάση τροφοδοσίας  230  V AC NOMINAL ±10% 

Τάση λειτουργίας  21.5 – 30 V DC 

Εφεδρική τροφοδοσία  4x6 V 10 Ah 

Κατανάλωση ρεύµατος  180 mΑ χωρίς φορτίο βρόγχου, στα 24 
V DC µε εκτυπωτή σε αναµονή  

Max ρεύµα βρόγχου  600 mΑ ανά βρόγχο 

Θερµοκρασία λειτουργίας  0 οC έως +40 οC 

Υγρασία   Έως 85% (Non Condensing) 

Ζώνες 32 

Αναλογικές ∆ιευθύνσεις  4 Βρόγχοι, 191 διευθύνσεις ανά βρόγχο  

∆ιαστάσεις  385 mm W: 440 H: 145mm D 

Συσκευές υποστήριξης Protec 6000 series 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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ACP 6300 
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S
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POINT 

CALL 
POINT 

SOUNDER 
6000 
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Το  αυτόνοµο σύστηµα UNIMARSAFE® 

είναι ιδανική πρόταση για εφαρµογή σε 
εγκαταστάσεις πυροπροστασίας 
αποµονωµένων χώρων όπου δεν υπάρχει 
διαθεσιµότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 
Η αυτόνοµη ενεργοποίηση των 
γεννητριών γίνεται µέσω ειδικών 
θερµικών ανιχνευτών. Οι ανιχνευτές 
αυτοί διαφέρουν από τους συνήθεις 
πυρανιχνευτές, γιατί κατά την διέγερσή 
τους, παράγουν οι ίδιοι την απαραίτητη 
ηλεκτρική ενέργεια. 
 
 

 
Υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες αυτόνοµων ανιχνευτών: 

• Οι ανιχνευτές που η λειτουργία τους βασίζεται στο φαινόµενο της επαγωγής είναι διαθέσιµοι σε 
δύο µοντέλα: ο ανιχνευτής USP 101-72 µε θερµοκρασία ενεργοποίησης τους 72 οC και ο USP 
101-120 τους 120 οC.  

• Ανιχνευτές TPE-1 που τροφοδοτούνται από µπαταρίες Νi-Cd και διαθέτουν προσαρµοσµένο 
αισθητήριο όργανο που ενεργοποιείται σε επιθυµητή θερµοκρασία.   

 
Επιπλέον το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης µέσω ειδικού µπουτόν το 
οποίο τροφοδοτείται από 2 µπαταρίες Ni-Cd και µπορεί να ενεργοποιήσει µέχρι και 2 γεννήτριες 
Αερολύµατος UNIMARSAFE®.  
 
Σε περίπτωση ανάγκης ενεργοποίησης µεγαλύτερου αριθµού γεννητριών χρησιµοποιείται ο ειδικός 
πυκνωτής UTPI-1 (Thermochemical Current Source) µέσω του οποίου µπορούν να ενεργοποιηθούν 
µέχρι και 20 γεννήτριες UNIMARSAFE®.  
 
Η απλότητα και η συνεπαγόµενη αξιοπιστία της παραπάνω λύσης είναι προφανής, αφού στην λειτουργία 
του συστήµατος δεν υπεισέρχονται ηλεκτρονικά κυκλώµατα επιδεχόµενα ενδεχόµενης βλάβης. 

AEROSOL 
GENERATOR 

20

AEROSOL 
GENERATOR 

2

AEROSOL 
GENERATOR 

1

   1+
3     4
   2-

+  -

Push ButtonHeat Sensor USP101
UTPI-1

300/500V 2x1.5 mm^2

Connection Box

+  - +  -

+    -

E.S.DE.S.D E.S.D

+    -

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  



 10

 
 
 

 
 
 
AEROSOL GENERATOR AGS 2/4 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 21 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 40 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                          5,30 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1,60 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    167mm(∆)x179mm(Υ) 

 
 
 
 
 
 
AEROSOL GENERATOR AGS 3 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 3,2 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 19 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                          1,20 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 0,32 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    122mm(∆)x65mm(Υ) 

 
 
 
 
 
AEROSOL GENERATOR AGS 6 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 52 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 35 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                          14,30 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3,40 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    167mm(∆)x420mm(Υ) 

 
 
 
 
 
AEROSOL GENERATOR AGS 8/1 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 65 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 80 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                          10 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3,25 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 220mm(∆)x220mm(Υ) 

 
 
 
AEROSOL GENERATOR AGS 8/2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 134 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 160 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                          19 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 6,70 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    220mm(∆)x350mm(Υ) 

 

ΣΕΙΡΑ 3 

ΣΕΙΡΑ 8 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  ΑΕΡΟΖΟΛ  

ΣΕΙΡΑ 6 

ΣΕΙΡΑ 2 
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AEROSOL GENERATOR AGS 11/1 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 2,2 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 7 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                          0,55 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 0,11 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    122mm(∆)x25mm(Υ) 

 
 
 
AEROSOL GENERATOR AGS 11/2 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 3,4 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 10 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ  0,80 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 0,17 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    124mm(∆)x32mm(Υ) 

 
 
 
AEROSOL GENERATOR AGS 11/3 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 6 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 20 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                          1,30 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 0,30 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    124mm(∆)x52mm(Υ) 

 
 
 
AEROSOL GENERATOR AGS 11/4 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 18 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 25 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                          2,00 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 0,90 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    165mm(∆)x72mm(Υ) 

 
 
 
AEROSOL GENERATOR AGS 11/5 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 28 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 36 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                          4,50 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1,40 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    187mm(∆)x94mm(Υ) 

 
 
 
AEROSOL GENERATOR AGS 11/6 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 48m3  
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 36 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                          4,70 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 2,40 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    187mm(∆)Χ94mm(Υ) 

 
 
 
 

ΣΕΙΡΑ 11 

AGS 11/1 

AGS 11/2 

AGS 11/3 

AGS 11/4 

AGS 11/5 

AGS 11/6 
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AEROSOL GENERATOR AGS 5 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 40 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 24 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                          4,60 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 2,70 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    210mm(∆)x112mm(Υ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
AEROSOL GENERATOR SOT 1M 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 60 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 100 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                          7.50 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3.30 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    178mm(∆)Χ355mm(Υ) 

 
 
 
 
 
 
AEROSOL GENERATOR SOT 2M 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 21 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 40 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                         5,90 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1,60 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    167mm(∆)Χ180mm(Υ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
AEROSOL GENERATOR AGS 5 M 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 60 m3 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 24 sec 
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ                                          5,40 kgr 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3,30 kgr 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    217mm(∆)Χ101mm(Υ) 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

ΦΟΡΗΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

ΦΟΡΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ESD 
Αριθµός συνδεόµενων γεννητριών 1 
Για τύπους Γεννητριών AGS 3, AGS 6, AGS 8 
Θερµοκρασία αυτανάφλεξης  270 οC 

 
 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ MSD 
Αριθµός συνδεόµενων γεννητριών 1 
Για τύπους Γεννητριών AGS 5, AGS 5M 
Θερµοκρασία αυτανάφλεξης  270 οC 

 
 
 
 
 
ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ 2x1.5 mm2 FRC-15 
Τάση  300/500 V  
Πυραντοχή  750 οC 
Οπλισµός FR PVC ANSI Color code 90 mm 

Τύπος  TELDOR 1x2x16# OFS/300/FR 
LDV 93/68/EEC & 93/465/EEC 

 
 
 
ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ 2x1.5 mm2 FRC-25 
Τάση  300/500 V κατά BS7629 Part1 
Πυραντοχή CWZ κατά BS 6387  

Τύπος  
AEI ENGLAND FIRETEC 
BS4066 Part 1&3-BS7622-BS6425-
IEC331 2x1.5x1.5 mm2 LSZH 

 
 
 
ΚΟΥΤΙ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ KC 3-2 
Χρώµα  Μαύρο 
∆ιαστάσεις 40 mm x 70 mm 

 
 
 
 
 
 
MODULE ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ UM 1-4A 
Τάση ενεργοποίησης  24 V DC 
Max ρεύµα εξόδου  1 Α 
∆ιάρκεια ενεργοποίησης  1 sec 
Χρονοκαθυστέρηση  1,5 ÷ 9,5 sec 
Θερµοκρασία Λειτουργίας  -5 οC ÷ +50 οC 

 
 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

MODULES  
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ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤ. USP 101 
Τάση / ρεύµα εξόδου   5,5 V / 0,8 A 
Ακτίνα δράσης  3 m 

Θερµοκρασία ενεργοποίησης  (72 ± 5 ) οC  
(120 ± 5 ) οC 

Θερµοκρασία λειτουργίας  -- 60 οC ÷ +70 οC 
∆ιαστάσεις   100 mm (L) x 70 mm (D) 
Αριθµός συνδεόµενων γεννητριών έως 2 

 
 
 
 
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ TPE-1 
Ρεύµα εξόδου  3 V / 0,6 A 
Ακτίνα δράσης  ≈5 m 
Θερµοκρασία ενεργοποίησης  68-72-90-120 οC 
Αριθµός συνδεόµενων γεννητριών Έως 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΥΚΝΩΤΗΣ UTPI-1 
Τάση ενεργοποίησης  0,5 V 
Τάση / ρεύµα εξόδου  24 V / 8 Α 
∆ιάρκεια ενεργοποίησης  10 sec 
Θερµοκρασία Λειτουργίας  -5 οC ÷ +50 οC 
∆ιαστάσεις 6.5 mm (L) x 4 mm (D) 
Αριθµός συνδεόµενων γεννητριών έως 20 
Συνδυάζεται µε Αυτόνοµο Ανιχνευτή USP 101 ή TPE 1 ή “Blick button” 

 
 
 
 
 
 
 
ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ’BLIK’ PB 
Τάση / ρεύµα εξόδου  6 V / 1 Α 
Θερµοκρασία Λειτουργίας  -5 οC ÷ +50 οC 
∆ιαστάσεις   55 mm x 55 mm  
Θερµοκρασία Λειτουργίας  -15 οC ÷ +40 οC 
Αριθµός συνδεόµενων γεννητριών έως 2 

 
 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ  

ΜΠΟΥΤΟΝ  

ΑΥΤΟΝΟΜΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ  
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ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Κ 2.01 
Ζώνες πυρανίχνευσης  2 
Ζώνες κατάσβεσης  1 
Τάση γραµµής ανίχνευσης  24 V DC 
Έξοδος κυκλώµατος κατάσβεσης  Με ασφάλεια στο 1 Α 
Χρονοκαθυστέρηση  4, 32, 64 και 128 sec 
Τάση τροφοδοσίας  220 – 240  V 
Μπαταρίες (Για 24 ώρες) 6.5 Ah 24V   
∆ιαστάσεις  365mm W: 290 H: 88 mm D 
Βάρος  6 Kg 

 
 
 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΖΩΝΩΝ UM 2-4A 
Ζώνες κατάσβεσης Έως 4 
Έξοδος κυκλώµατος κατάσβεσης Ανεξάρτητο για κάθε ζώνη  
Τάση τροφοδοσίας 220 – 240  V 
Μπαταρίες (Για 24 ώρες) 6.5 Ah 24V 
o Ενδεικτική λυχνία κανονικής λειτουργίας τροφοδοσίας και φόρτισης 
o Έλεγχο της ακεραιότητας των γραµµών 
o Ανεξάρτητη ενεργοποίηση εκτάκτου ανάγκης για κάθε ζώνη 
o Ακύρωση οποιασδήποτε ενέργειας κατάσβεσης 
o ∆οκιµή καλής λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών πίνακα (LAMP TEST) 
o Αποσιώπηση σειρήνας συναγερµού 
o Επαναφορά συστήµατος 

 
 
 
 
 
 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝ0Σ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ACP 6300 
Αριθµός Βρόγχων  (Loop) 1-4 
Αναλογικές ∆ιευθύνσεις  191 διευθύνσεις ανά βρόγχο 
Αριθµός ζωνών  32 
Τάση τροφοδοσίας  230  V AC Nominal ± 10% 
Μπαταρίες  4x6V 10 Ah   
Εκτυπωτής  Θερµικός 
Τάση γραµµής ανίχνευσης  24 V DC 
Max ρεύµα βρόγχου  600 mA ανά βρόγχο 
∆ιαστάσεις  385mm W:440 H: 145 mm D 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ  
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ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ PROTEC ALGO-TEC 3000/OP 
Τάση Λειτουργίας  16-32V 
Ρεύµα ηρεµίας < 0.55 µA 
Ρεύµα συναγερµού 25 mA 
Τάση συναγερµού 8 V @ 25 mA 
Χρόνος επαναφοράς  1 sec  
Τάξη ανιχνευτή EN54 Part 7 
Θερµοκρασία Περιβάλλοντος -10 έως +50 oC 
Σχετική Υγρασία (Μη Συµπυκνωµένη) Έως 90% 
Βάρος  0.101 Kg 

 
 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ PROTEC ALGO-TEC 3000/TEMP 64-84 
Θερµοκρασία Ενεργοποίησης 64 ή 84 οC 
Τάση Λειτουργίας  16-32V 
Ρεύµα ηρεµίας < 0.55 µA 
Ρεύµα συναγερµού 25 mA 
Τάση συναγερµού 8 V @ 25 Ma 
Χρόνος επαναφοράς  1 sec  
Τάξη ανιχνευτή EN54 Part 7 
Θερµοκρασία Περιβάλλοντος -10 έως +45 oC (70oC/84) 
Σχετική Υγρασία (Μη Συµπυκνωµένη) Έως 90% 
Βάρος  0.101 Kg 

 
 
 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ PROTEC ALGO-TEC 6000/OP 
Ρεύµα ηρεµίας 0.55 am 
Ρεύµα συναγερµού 0.85 mA 
Τάξη ανιχνευτή EN54 Part 7 
Θερµοκρασία Περιβάλλοντος 20 to 55 oC 
Σχετική Υγρασία (Μη Συµπυκνωµένη) Έως 90% 
Συµµόρφωση ως προς EMC standard BSEN50130 

 
 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ PROTEC ALGO-TEC 6000/TEMP 
Ρεύµα ηρεµίας 0.48 mA 
Ρεύµα συναγερµού 0.78 mA 
Τάξη ανιχνευτή EN54 Part 5 
Θερµοκρασία Περιβάλλοντος -20 to 70 oC 
Σχετική Υγρασία (Μη Συµπυκνωµένη) Έως 90% 
Συµµόρφωση ως προς EMC standard BSEN50130 

 
 
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ PROTEC BGK088 
Αντίσταση Επαφών  Max 150 mOhm 
Τάση  Min 12 V c.c ή c.a 
Συχνότητα   45/65 Ηz 
Καλώδιο  2 αγωγών διατοµής <2.5 mm2 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (CALL POINTS) 

6000/OP 

6000/TEMP 

3000/OP 

3000/TEMP 

BGK088 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ PROTEC 6000/BGK 
Χειροκίνητος διακόπτης αναγγελίας συναγερµού µε χρήση κλειδιού 
για έλεγχο. Περιλαµβάνει αποµονωτή βραχυκυκλώµατος για 
αποµόνωση σφάλµατος των καλωδίων εισόδου – εξόδου. 
∆ιαστάσεις: 86mm H x 86mm W x 28mm D 

 
 
 
 
ΣΕΙΡΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 3000/SB 
Τάση  24 V D.C 
Ηχητική απόδοση  90dB(A) @ 1m 
Κατανάλωση  7.5 mA 
Ήχος 4 Τόνοι 

 
 
 
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡ. ΣΕ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 3000/SBEA 
Τάση  24v DC 
Ηχητική απόδοση  90dB(A) @ 1m 
Συχνότητα αναλαµπών  0.25 sec on - 1.5 sec off 
Κατανάλωση  20 mA 
Ήχος 4 Τόνοι 

 
 
 
∆ΙΕΥΘ. ΣΕΙΡΗΝΑ ΠΡΟΣ. ΣΕ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 6000/ASB2 
Ηχητική απόδοση στο 1 m 90dBA 
Φορτίο συναγερµού βρόγχου 5mA 
Ήχος 3 Τόνοι 
Συµπεριλαµβάνεται µηχανισµός αποµόνωσης βραχυκυκλώµατος 

 
 
 
∆ΙΕΥΘ. ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΠΡΟΣ. ΣΕ ΠΥΡΑΝ. 6000/ASBEA4 
Ηχητική απόδοση στο 1 m 90dBA 
Συχνότητα αναλαµπών  0.25 sec  
Φορτίο συναγερµού βρόγχου 25mA  
Ήχος 3 Τόνοι 
Συµπεριλαµβάνεται µηχανισµός αποµόνωσης βραχυκυκλώµατος 

 
 
 
ΜΟΝΑ∆Α I/O (INTERFACE) 6000/MICCO 
Με ελεγχόµενη είσοδο κατάλληλη για χρήση µε απλούς διακόπτες και 
έξοδο καθαρή επαφή στα 5amp & 240 V ac. Η έξοδος χρησιµοποιείται 
για την διασύνδεση του βρόγχου µε πίνακα κατάσβεσης.     
Συµπεριλαµβάνεται απόµονωτής βραχυκυκλώµατος για αποµόνωση 
σφάλµατος µεταξύ εισόδου – εξόδου των καλωδίων του βρόγχου. 

 
 
ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ISOLATOR) 6000/FIU 
Αποµονώνει βραχυκύκλωµα µεταξύ των καλωδίων εισόδου και εξόδου. 
Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε κουτί 30mm. 
∆ιαθέτει ενδεικτική λυχνία. 

 

(ΦΑΡΟ)ΣΕΙΡΗΝΕΣ 

3000/SB 

3000/SBEA 

6000/ASB2 

6000/ASBEA4

6000/BGK 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ 


