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Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Πρώτη έκδοση
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Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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Αυτοδιεγειρόµενοι Πυροσβεστήρες
Ξηράς Κόνεως
1.

ΠΕΤΕΠ

04-05-07-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά στους Αυτοδιεγειρόµενους Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως, οι οποίοι
τοποθετούνται για τοπική προστασία περιορισµένων χώρων (π.χ. λεβητοστάσια κ.λπ.).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Κάθε Αυτοδιεγειρόµενος Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως απαιτείται να έχει:
• Ξηρά σκόνη µέσα σε δοχείο από χαλυβδόφυλλο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές NHS 19/72,
δοκιµασµένο σε πίεση 25 atm. Η σκόνη θα είναι πολλαπλής χρήσης κατάλληλη για φωτιές
κατηγορίας B, C, E & D.
Κάθε δοχείο θα φέρει:
• Στόµιο στο οποίο θα είναι προσαρµοσµένη κεφαλή καταιονισµού (Sprinkler), η οποία θα
ενεργοποιείται µε στοιχείο τύπου εύθραυστου βολβού ή “τηκόµενο”, γρήγορης αντίδρασης,
απλής µορφής που δεν απαιτεί καµία συντήρηση. Η κεφαλή θα ενεργοποιείται στην “συνήθη”
(ORDINARY) περιοχή θερµοκρασιών, δηλαδή 570 οC έως 770 οC.
• Φιάλη προωθητικού αερίου, διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή αζώτου (N), προσαρµοσµένη
εξωτερικά πάνω στο δοχείο ξηράς σκόνης.
• Το δοχείο του προωθητικού µέσου θα έχει δοκιµασθεί σε πίεση 250 bar και θα έχει
προσαρµοσµένη ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης και όργανο ένδειξης πιέσεως (µανόµετρο) ή
δείκτη. Η κεφαλή θα συνδέεται µε σωλήνα έγχυσης του προωθητικού αερίου µέσα στο δοχείο
ξηράς σκόνης. Η φιάλη του προωθητικού µέσου θα είναι επαρκής για την χρησιµοποίηση του
συνολικού όγκου της ξηράς σκόνης.
• Βάση για την ανάρτησή του από την οροφή του χώρου και πρόβλεψη ρυθµιζόµενου µήκους
ράβδων (ντίζες) σε περίπτωση που το ελεγχόµενο σηµείο βρίσκεται χαµηλά (π.χ. καυστήρας
πετρελαίου).
• Πινακίδα µε τα στοιχεία του πυροσβεστήρα.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι Αυτοδιεγειρόµενοι Πυροσβεστήρες που είναι αποδεκτοί για εγκατάσταση προέρχονται από
βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO
9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παρακάτω:
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EN 3-3:1994-06

Portable fire extinguishers; construction, resistance to pressure,
mechanical tests -- Φορητοί πυροσβεστήρες - Κατασκευή, αντοχή
στην πίεση, µηχανικές δοκιµές

EN 3-6

Portable Fire Extinguishers - Part 6: Provisions for the Attestation of
Conformity of Portable Fire Extinguishers in Accordance with EN 3
Part 1 to Part 5 -- Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 6: Μέτρα για την
επιβεβαίωση συµµόρφωσης των φορητών πυροσβεστήρων σύµφωνα
µε το ΕΝ 3 µέρος 1 έως το µέρος 5.

EN 3-7

Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance
requirements and test methods -- Φορητοί πυροσβεστήρες. Μέρος 7:
Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και µέθοδοι δοκιµών.

ΕΛΟΤ 1279 - 93

Πυροπροστασία - Μέσα πυρόσβεσης - Σκόνες.

EN 615

Fire Protection - Fire Extinguishing Media - Specifications for Powders
(Other Than Class D Powders) Includes Amendment A1: 2001 -Πυροπροστασία. Μέσα πυρόσβεσης. Προδιαγραφές κόνεων (εκτός
εκείνων της κατηγορίας κόνεων D).

Γενικά, η κατασκευή και σήµανση αυτού θα είναι σύµφωνη προς το "Εθνικό Ελληνικό Πρότυπο"
(NHS 10-1971) και προς το Σχέδιο Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής υπ' αρ. 135/1970.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήµανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Οι Αυτοδιεγειρόµενοι Πυροσβεστήρες θα παραµένουν συσκευασµένοι στο Εργοτάξιο προς
αποφυγή παραµορφώσεων που θα προκαλούσαν αδυναµία στήριξής τους στα οικοδοµικά
στοιχεία. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευµένο χώρο αποθήκευσης, στον
οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση µη εντεταλµένων προσώπων, ούτε εκτέλεση οικοδοµικής
δραστηριότητας που θα µπορούσε να προκαλέσει κακώσεις. Επίσης ο χώρος απόθεσης θα πρέπει
να προστατεύει τους πυροσβεστήρες έναντι διαβρώσεων.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
∆εν απαιτείται συγκεκριµένη ειδικότητα εγκαταστάτη.

3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΕΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Θα πρέπει η τοποθέτηση των Αυτοδιεγειρόµενων Πυροσβεστήρων να γίνει µετά το τέλος κυρίως
των οικοδοµικών εργασιών, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος παραµόρφωσης των χαρακτηριστικών
τους.
Οι πυροσβεστήρες θα αναρτώνται ακριβώς επάνω (όπου είναι αυτό εφικτό) ή πολύ κοντά στο
επικίνδυνο σηµείο. Όταν η θερµοκρασία ανέβει στους 57-77 οC θα ενεργοποιείται η κεφαλή
καταιονισµού και θα αρχίσει να εκτοξεύεται η γόµωση.
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4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
Για την παραλαβή της εγκατάστασης απαιτούνται τα παρακάτω:
• Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής των Αυτοδιεγειρόµενων Πυροσβεστήρων.
• Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαµβανοµένου υλικού.
Ελαττωµατικά, φθαρµένα, διαβρωµένα ή παραποιηµένα υλικά δεν θα παραλαµβάνονται.
• Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κατασκευαστή κ.λπ.).
Η παραλαβή των πυροσβεστήρων θα γίνει εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή
πληρούν τους όρους του εδαφίου 4, άρθρο 7 των ελληνικών προτύπων NHS. Η διαπίστωση µη
συµµόρφωσης συνεπάγεται την απόρριψη των πυροσβεστήρων.

4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Οι θέσεις των Αυτοδιεγειρόµενων Πυροσβεστήρων θα ελέγχονται σύµφωνα µε τα σχέδια της
εγκεκριµένης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία µελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί σύµφωνα µε αυτήν.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη ή/ και στην
Μελέτη του Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα ΠΕΤΕΠ.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
• Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσµένου αέρα (δράπανα κ.λπ.).
• Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (κίνδυνος τραυµατισµού).

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και
κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96,
Π.∆. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις υδραυλικές/
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.
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Προστασία ποδιών

6.

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τεµάχιο, (τεµ).

6.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι Αυτοδιεγειρόµενοι Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως θα επιµετρώνται µετά την τοποθέτηση τους.

6.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι Αυτοδιεγειρόµενοι Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως, ως περαιωµένη εργασία µετρούµενη για
παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωµένη, περιλαµβάνει:
• Την προµήθεια των υλικών και την µεταφορά τους επί τόπου του Έργου.
• Την αποθήκευση και φύλαξη των υλικών επί τόπου του Έργου, µέχρι την τοποθέτησή τους.
• Τα πάσης φύσεως υλικά, όπως στηρίγµατα ανάρτησης κ.λπ. σύµφωνα µε την παρούσα
ΠΕΤΕΠ.
• Τις εργασίες τοποθέτησης και ελέγχων που προβλέπονται από την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
• Τις εργασίες αποκατάστασης (µερεµέτια) των οικοδοµικών στοιχείων που πιθανόν έχουν
βλαφθεί κατά την εργασία τοποθέτησης.
• Την εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκµηρωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους από τον έλεγχο παραλαβής.
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