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Αριθμ. πρωτ. 22061/09-06-2022 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»  

ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά την αντικατάσταση των υφιστάμενων αυτόνομων συστημάτων πυρανίχνευσης-αυτόματης 
κατάσβεσης με νέα στους εξής χώρους: 

Χώρος Α. Isobox Φαρμακείου, όγκου 225,63m3 (9,00m x 10,90m x 2,30m)– Προστατευόμενο υλικό: 

Φάρμακα 

Χώρος Β. Χώρος αποθήκευσης οινοπνεύματος στο Isobox του βοηθητικού χώρου του Φαρμακείου, όγκου 

27,60m3 (3,00m x 4,00m x2,30m)– Προστατευόμενο υλικό: Οινόπνευμα 

Χώρος Γ. Isobox Κεντρικής Αποθήκης, εσωτερικού ωφέλιμου όγκου 255,06m3 (9,00m x 10,90m x 2,60m) – 

Προστατευόμενο υλικό: Υλικά κεντρικής αποθήκης (Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορικής, Ξενοδοχειακά, 

Χαρτί, κ.ά.) 

Οι χώροι εντάσσονται στους επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Β, καθώς αντιστοιχούν στη χρήση «Υγεία 
και Κοινωνική Πρόνοια» και υπερβαίνουν τα 50τ.μ., ενώ στον χώρο Β αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά.  

Λόγω της φύσης των προστατευόμενων υλικών (ανάγκη χρήσης μετά την κατάσβεση), την ενδεχόμενη 

παρουσία ατόμων στον χώρο κατά την κατάσβεση και την ανάγκη για φιλική περιβαλλοντική επίπτωση, 

επιλέγεται υλικό της κατηγορίας Clean Agent (Καθαρού  Μέσου), FK-5-1-12 (π.χ. Novec 1230). 

Η θερμοκρασία των χώρων κυμαίνεται με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. 

Το ποσοστό συγκέντρωσης (Concentrate percentage) να είναι τουλάχιστον 6%, 7,2% και 6% κ.ό. για 
τους χώρους Α, Β και Γ αντίστοιχα και όχι περισσότερο από 10% για μηδενική επίπτωση σε παρόντα 

πρόσωπα κατά την εκτόνωση.  
O παράγοντας εκτόνωσης (flooding factor) να ληφθεί για τη δυσμενέστερη περίπτωση θερμοκρασίας 

(0oC).  

Δεν απαιτείται διόρθωση λόγω υψομέτρου. 

Μέγιστος χρόνος κατάκλισης: 10sec. 

 

Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των νέων συστημάτων να γίνει αποξήλωση μετά προσοχής 

των υπαρχόντων συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης των τριών χώρων: Πίνακας, Φιάλες, Ανιχνευτές, 

Κλειδοδιακόπτης ακύρωσης εντολής, Φωτεινή ένδειξη STOP, Φαροσειρήνα, Κουδούνι συναγερμού, 

σωληνώσεις και τα παρελκόμενα αυτών και μεταφορά των αποξηλωθέντων προϊόντων σε χώρους που θα 

υποδειχθούν από το νοσοκομείο.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύπαρξη υλικού FM200 στις φιάλες των χώρων, αυτές να παραδοθούν σε 

αδειοδοτημένη εταιρεία για την περιβαλλοντική διαχείριση του υλικού. 

 

Τα νέα προτεινόμενα συστήματα να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

Σημείωση: Τα μεγέθη και οι ποσότητες είναι ενδεικτικά. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι στην προσφορά τους να 
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καταθέσουν τους υπολογισμούς βάσει των οποίων προσφέρουν την προτεινόμενη από αυτούς λύση, 

τηρώντας τις ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

Τα υλικά να είναι πυράντοχα και να φέρουν σήμανση CE, όπου προβλέπεται, και να συμμορφώνονται με τα 

πρότυπα σύμφωνα με το ΦΕΚ210/Β/01-03-2010. Όλος ο εξοπλισμός να φέρει πιστοποιητικά VdS ή UL ή FM 

ή άλλου αντίστοιχου οργανισμού. 

 

Τμήμα κατάσβεσης: 

Το σύστημα της κατάσβεσης να είναι σύμφωνο με τα πρότυπα: 

- ΕΛΟΤ EN 15004,  

- ISO 14520,   

- NFPA 2001, 

- VdS 2380/CEA 4008 

- VdS 2381/CEA 4045 

 

Η εταιρεία της οποίας φέρει την επωνυμία το σύστημα να διαθέτει  πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001. 

 Κατασβεστικό μέσο: 

- FK-5-1-12 (Novec 1230) κατάλληλο για κατάκλιση με την παρουσία ανθρώπων και με μηδενικό αποτύπωμα 

περιβαλλοντικά. 
- Το καθαρό κατασβεστικό μέσο πρέπει να διαθέτει αναγνώριση για τα εξαρτήματα των μονάδων 

πυρόσβεσης αλογονοποιημένου υδρογονάνθρακα είτε κατά LPCB 1230, VdS 2344, CNPP ή κατά UL 2166 

σχετικά με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση μόνιμων πυροσβεστικών συστημάτων 

αερίου.  

 

 Κυλίνδρους αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού FK-5-1-12 (π.χ. Novec 1230) με τα απαιτούμενα 

παρελκόμενα 

- Υπολογίζονται κατά προσέγγιση οι ελάχιστες ποσότητες:  
Για τον χώρο Α, δύο (2) κύλινδροι για τελική συνολική ποσότητα κατάκλισης 216,9kgr. 

Για τον χώρο Β, ένας (1) κύλινδρος για τελική συνολική ποσότητα κατάκλισης 32,3kgr. 

Για τον χώρο Γ, δύο (2) κύλινδροι για τελική συνολική ποσότητα κατάκλισης 245,2kgr. 

Ο αριθμός των κυλίνδρων δεν είναι δεσμευτικός, αλλά πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ο μικρότερος για την 

μείωση του χώρου που καταλαμβάνει το σύστημα. 

Να συμπεριληφθεί η επιπλέον ποσότητα κατασβεστικού υλικού με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη υπολειμματικές ποσότητες κλπ. 

- Οι φιάλες να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το ISO 9809 και να συμφωνούν με τις ισχύουσες 
κοινοτικές οδηγίες PED EU και TPED EU: PED 2014/68 EU και TPED 2010/35 EU. 

- Οι φιάλες να είναι κατασκευής του τρέχοντος ή του αμέσως προηγούμενου έτους. 

- Να αναφέρεται η πίεση αποθήκευσης του μέσου με ξηρό άζωτο. 

- Η αποθήκευση του κατασβεστικού υλικού να γίνει σε κατάλληλες φιάλες κυλινδρικές για στήριξη στο 

δάπεδο και επιπλέον στήριξη σε κατάλληλη δομή στον τοίχο.   

- Οι φιάλες να είναι μεγάλης αντοχής, έτσι ώστε να αντέχουν στην μέγιστη αναπτυσσόμενη πίεση  στη 

μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία χρήσης.  
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- Η σήμανση των φιαλών να είναι σύμφωνη με τους διεθνείς κανονισμούς και θα αναγράφονται σ' αυτές 
εκτός των άλλων το εργοστάσιο κατασκευής, το έτος κατασκευής, το είδος του περιεχομένου υλικού, το 

καθαρό βάρος της φιάλης, το μεικτό βάρος, η πίεση, ο συντελεστής πλήρωσης της, ο τύπος του 

προωθητικού αερίου και η ημερομηνία πλήρωσης.  

- Οι φιάλες να είναι εφοδιασμένες με τα παρακάτω όργανα ή εξαρτήματα:  

(α) Αποσπώμενη βαλβίδα εκκένωσης αντιδιαβρωτικού αδιαπέραστου τύπου από ορείχαλκο με βάση την 

υπολογισμένη πίεση 

(β) Μανόμετρο με χρωματική κωδικοποίηση (πράσινη και κόκκινη περιοχή λειτουργίας) και διακόπτη χαμηλής 

πίεσης που θα δίνει σφάλμα σε περίπτωση πτώσης πίεσης κάτω από τη φυσιολογική. Το μανόμετρο να είναι 
πιστοποιημένο κατά EN 12094-10:2003. 

(γ) Σωλήνες σύνδεσης των φιαλών με το δίκτυο σωληνώσεων προσαγωγής (λάστιχα) υψηλής πίεσης, 

πιστοποιημένοι κατά ΕΝ 12094-8:2006 

(δ) Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής όπου χρειάζεται. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής να είναι 

πιστοποιημένες κατά ΕΝ 12094-13:2004  

(ε) Σε κάθε σύστημα μονής φιάλης ή συστοιχίας απαιτείται ηλεκτρικός (με εντολή από τον πίνακα 

κατάσβεσης) και χειροκίνητος μηχανισμός ενεργοποίησης φιάλης «πιλότου». Κατά την ενεργοποίηση σε 

χειροκίνητη λειτουργία, να παρεμβάλλεται χρόνος προσυναγερμού (με ηχητική αναγγελία), ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα εκκένωσης του χώρου. Στις συστοιχίες προβλέπεται πνευματικός ενεργοποιητής για κάθε μία από 
τις υπόλοιπες φιάλες για εκκένωση της ποσότητας του υλικού σε χρόνο 10sec. Οι ενεργοποιητές να είναι 

πιστοποιημένοι κατά EN 12094-4:2006. 

- Οι θέσεις των φιαλών θα καθοριστούν σε συνεργασία με τους χρήστες των χώρων για την ορθή 

λειτουργία του συστήματος, αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία των χώρων. Επιπλέον να 

τοποθετηθούν κολάρα ώστε να είναι εξασφαλισμένες έναντι μετακινήσεων. 

- Η στήριξη των φιαλών να γίνει στις κοιλοδοκούς των isobox και να ενισχυθεί κατάλληλα με επιπλέον 

δοκούς όπου απαιτείται από τον Ανάδοχο.  

- Το σύστημα να έχει όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα ώστε ο έλεγχος λειτουργίας του και η συντήρησή 
του να γίνεται χωρίς απελευθέρωση υλικού. 

 

 Δίκτυο σωληνώσεων 

- Το δίκτυο σωληνώσεων να καταλήγει σε ακροφύσια κατάκλισης τα οποία να είναι κατασκευασμένα από 

αλουμίνιο ειδικά για το συγκεκριμένο κατασβεστικό υλικό 360ο και οι θέσεις των ακροφυσίων που θα 

επιλεγούν να είναι κατάλληλες για την προστασία των υλικών λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο θα 

τοποθετηθεί στην οροφή των χώρων. Η διάταξη του δικτύου σωληνώσεων να κατασκευαστεί ώστε τα 

ακροφύσια εκτόξευσης να καλύπτουν πλήρως τον χώρο. Τα ακροφύσια κατάκλισης να είναι τα 
απαιτούμενα με βάση την ακτίνα κάλυψης, το εμβαδό κάλυψης, την γεωμετρία των χώρων και τις θέσεις 

των προστατευόμενων υλικών εν γένει. Το μέγεθός τους να είναι κατάλληλο για την εκτόξευση της 

συνολικής ποσότητας σε χρόνο ≤10sec. Εκτιμάται ότι στους χώρους Α και Γ απαιτούνται τουλάχιστον 

τέσσερα (4) ακροφύσια, ενώ στον χώρο Β ένα (1).  

- Το δίκτυο σωληνώσεων να αποτελείται από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή σύμφωνα με 

τους διεθνείς κανονισμούς βαρέως τύπου με πάχη τοιχωμάτων τουλάχιστον Sch40. 

- Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-01-06-00 «Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων 
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υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής» 

- Εκτιμάται διατομή 2’’ για τους χώρους Α και Γ και 1 ½ ιντσών για τον χώρο Β. Η ακριβής διατομή των 

σωλήνων θα καθορισθεί με ευθύνη του Αναδόχου σύμφωνα με την πυκνότητα πλήρωσης των φιαλών 

που θα προμηθεύσει, τα ακριβή χαρακτηριστικά των ακροφυσίων εκτόξευσης που θα εγκαταστήσει και 

την τελική μορφή και το μήκος του δικτύου σωληνώσεων που πρόκειται να κατασκευάσει. Οι 

υπολογισμοί να υποβληθούν κατά την προσφορά του Αναδόχου με βάση εξειδικευμένο πρόγραμμα 

υπολογισμού του κατασκευαστή του συστήματος. 

- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην στήριξη των σωλήνων με προκατασκευασμένα και βαμμένους 

κατάλληλης διατομής στηρίγματα με ελαστικό προστατευτικό το πολύ ανά 85cm, ώστε να 
παραλαμβάνονται οι δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την λειτουργία του συστήματος. Η απόσταση 

κάθε ακροφύσιου από το πλησιέστερο στήριγμα να είναι το πολύ 30cm. 

- Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως εξαρτήματα του δικτύου (γωνιές, ταφ, κ.ο.κ.) (3000lb με 

πιστοποίηση PED 97/23/EC) για τη σύνδεση τμημάτων σωλήνα, την αλλαγή κατευθύνσεως και διατομής, 

τις διακλαδώσεις κλπ. Να χρησιμοποιηθούν μόνο τα κατάλληλα εξαρτήματα του ίδιου τύπου με τους 

σωλήνες. Απαγορεύεται κάθε μορφή συγκόλλησης ή άλλου μη προβλεπόμενου τύπου σύνδεσης και 

θέρμανσης για δημιουργία καμπυλότητας. 

- Στο δίκτυο σωληνώσεων περιλαμβάνονται τα υλικά σύνδεσης του σωλήνα υψηλής πίεσης της φιάλης στο 

δίκτυο (μαστοί κλπ.). 
- Οι σωλήνες να βαφούν με κόκκινο χρώμα. 

- Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου σωληνώσεων αυτό να ελεγχθεί για διαρροές με 

πνευματική δοκιμή (πρεσσάρισμα) σε πίεση τουλάχιστον 3 bar για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

10λεπτών κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα πρέπει να παρουσιαστεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 

20%. 

 

Τμήμα ανίχνευσης: 

Το τμήμα της ανίχνευσης να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54. Κάθε ένας από τους τρεις χώρους 
Α, Β και Γ να διαθέτει: 

 Έναν (1) τοπικό πίνακα πυρανίχνευσης – κατάσβεσης  

- Ο πίνακας να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) ζώνες ανίχνευσης και μια (1) ζώνη κατάσβεσης με 

ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση. Στην μια ζώνη να συνδεθεί ο απαιτούμενος αριθμός φωτοηλεκτρικών 

ανιχνευτών καπνού, ενώ στην δεύτερη ο απαιτούμενος αριθμός θερμοδιαφορικών ανιχνευτών. 

- Ο πίνακας να διαθέτει λειτουργία άμεσης κατάσβεσης με τη χρήση μπουτόν κατάσβεσης.  

- Οι ζώνες ανίχνευσης να είναι διπλού στοιχείου (προειδοποίηση – επιβεβαίωση).  

- Να διαθέτει λειτουργία συνεχούς επιτήρησης όλων των κυκλωμάτων για τον εντοπισμό βλαβών ή 
σφαλμάτων.  

- Να δίνεται σφάλμα συναγερμού σε περίπτωση μείωσης της πίεσης οποιασδήποτε φιάλης του 

συστήματος. 

- Στον πίνακα του χώρου Β να υπάρχει είσοδος για την θέση κατάστασης συναγερμού από οποιονδήποτε 

από τους ανιχνευτές εκρηκτικών μιγμάτων αιθυλικής αλκοόλης του χώρου. Σε αυτή την περίπτωση να 

υπάρχει σχετική ένδειξη στον πίνακα. 

- Η κατάσταση προειδοποίησης ή συναγερμού να επιδεικνύεται από τον πίνακα με οπτικοακουστικό τρόπο.  
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- Να διαθέτει φωτεινή ένδειξη για την κανονική παροχή ρεύματος (230V AC) και για την εφεδρική (24V 

DC). 

- Να διαθέτει κομβίο επανάθεσης (reset), σίγασης σειρήνων, σίγανσης buzzer, δοκιμής λυχνιών πίνακα, 

κλειδί λειτουργίας αυτόματης-χειροκίνητης-θέσης εκτός. 

- Η πρόσβαση στις λειτουργίες του πίνακα να είναι δυνατή μόνο μέσω περιστρεφόμενου διακόπτη με τη 

χρήση ειδικού κλειδιού.  

- Ο πίνακας να διαθέτει αυτονομία μέσω συσσωρευτών 12V, οι οποίοι να περιλαμβάνονται και να έχουν 

χωρητικότητα ικανή για την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος για τουλάχιστον 8 ώρες σε 

κατάσταση πλήρους συναγερμού. 

- Ο πίνακας να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο EN12094.  

- Η αυτόματη ενεργοποίηση της κατάκλισης να γίνεται μόνο όταν και οι δύο ζώνες των ανιχνευτών έχουν 

ένδειξη φωτιάς με χρονοκαθυστέρηση που θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους χρήστες του χώρου. 

- Ο πίνακας να τοποθετηθεί σε θέση που θα επιλεγεί σε συνεργασία με τους χρήστες του χώρου. 

- Να διαθέτει τις κατάλληλες εξόδους για την λειτουργία όλων των περιφερειακών συσκευών. 

 

 Συμβατικούς φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές καπνού με βάση 

- Εγκεκριμένος από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σημάνσεις CE, LPCB και VdS. 

- Να κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε 
περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

- Να είναι χαμηλού προφίλ και να λειτουργεί με βάση το φαινόμενο της μείωσης φωτεινότητας λόγω 

παρουσίας καπνού.  

- Να συνδέονται στο κεντρικό πίνακα μέσω καλωδίου δύο αγωγών.  

- Η ευαισθησία τους να είναι προκαθορισμένη στο επίπεδο που προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς, να μπορεί όμως ταυτόχρονα να μεταβάλλεται αντισταθμίζοντας τη σταδιακή μείωση 

ορατότητας που επιφέρει σκόνη ή άλλοι ρύποι.  

- Να μπορούν να επανατάσσονται μετά από στιγμιαία διακοπή της τροφοδοσίας του, όταν η πυκνότητα 
καπνού πέσει κάτω των ορίων συναγερμού. 

- Να φέρουν ενδείκτη LED, ώστε τυχόν συναγερμός ή βλάβη να είναι εύκολα ορατά από απομακρυσμένη 

θέση.  

 Να υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένου φωτεινού επαναλήπτη, καθώς και θέση 
δοκιμής για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 

 Μέγιστη κατανάλωση (στα 24 V dc) ηρεμίας έως 60 μΑ, συναγερμού έως 80 mA. 

- Να είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό ανθεκτικό στη φωτιά, με εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 
-30 έως +70ºC και τουλάχιστον μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία 95%, μη-συμπυκνούμενη. 

- Να έχουν ελάχιστη ακτίνας κάλυψης κατάλληλη για την κάλυψη όλου του προστατευόμενου χώρου με 

την επιλογή του κατάλληλου αριθμού ανιχνευτών και την κατάλληλη διάταξη.  

 

Εκτιμάται ότι απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) για τους χώρους Α και Γ και ένας (1) για τον χώρο Β.  

 

 Συμβατικούς θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές με βάση 

- Να είναι εγκεκριμένοι από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σημάνσεις CE, LPCB 
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και VdS.  

- Να κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε 

περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

- Να είναι χαμηλού προφίλ, ηλεκτρονικού τύπου και θα φέρουν διπλό αισθητήριο θερμότητας. Το πρώτο 

αισθητήριο να είναι σταθερού ορίου, ώστε να σημανθεί συναγερμός όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 

58οC. Το δεύτερο αισθητήριο να ανιχνεύει τον ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας του χώρου και να 

σημάνει συναγερμό όταν ο ρυθμός αυτός υπερβεί το προκαθορισμένο όριο που προβλέπεται από τους 

κανονισμούς.  

- Να μπορούν να επανατάσσονται μετά από στιγμιαία διακοπή της τροφοδοσίας, όταν η θερμοκρασία ή ο 
ρυθμός αύξησής της πέσει κάτω των ορίων συναγερμού. 

- Να φέρουν ενδείκτη LED, ώστε τυχόν συναγερμός ή βλάβη να είναι εύκολα ορατά από απομακρυσμένη 

θέση. Να υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένου φωτεινού επαναλήπτη, καθώς και θέση 

δοκιμής για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 

- Μέγιστη κατανάλωση (στα 24 V dc) ηρεμίας έως 70 μΑ, συναγερμού έως 80 mA. 

- Να είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό ανθεκτικό στη φωτιά, με εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 

-30 έως +70ºC και τουλάχιστον μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία 95%, μη-συμπυκνούμενη. 

- Να έχουν ελάχιστη ακτίνας κάλυψης κατάλληλη για την κάλυψη όλου του προστατευόμενου χώρου με 

την επιλογή του κατάλληλου αριθμού ανιχνευτών και την κατάλληλη διάταξη. 
 

Εκτιμάται ότι απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) για τους χώρους Α και Γ και ένας (1) για τον χώρο Β. 

 

 Έναν (1) κλειδοδιακόπτη ακύρωσης εντολής αυτόματης κατάσβεσης, κίτρινου χρώματος, 

στεγανότητας τουλάχιστον IP24 

 

 Ένα (1) κομβίο χειροκίνητης εντολής αυτόματης κατάσβεσης με διαφανές κάλυμμα σύμφωνη με το 

πρότυπο EN54-11 ή το ΕΝ 12094/2003 ή αντίστοιχο εν ισχύ πρότυπο με την κατάλληλη σήμανση και 
δυνατότητα ελέγχου και επανάταξης με ειδικό κλειδί 

 

 Μία (1) φωτεινή ένδειξη STOP GAS η οποία να τοποθετηθεί πάνω από την πόρτα του χώρου στην 

εξωτερική πλευρά του χώρου 

- Η φωτεινότητα να προσφέρεται μέσω τεχνολογίας LED. 

- Να διαθέτει και εσωτερικό βομβητή για ηχητική σήμανση περίπου 80dB. 

- Η προσφερόμενη προστασία να είναι IP65. 

- Η συσκευή να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του EN54 ή το ΕΝ 12094/2003 ή αντίστοιχο εν ισχύ 

πρότυπο. 

 

 Μία (1) φαροσειρήνα κόκκινη με βάση 

- Να είναι κατάλληλη για την οπτική και ηχητική αναγγελία συναγερμού πυρκαγιάς συστημάτων 
πυρανίχνευσης συμβατικής τεχνολογίας.  

- Να φέρει ενσωματωμένη σειρήνα και φανό οπτικής αναγγελίας σε μία ενιαία μονάδα.  

- Υλικό ανθεκτικό σε φλόγα. 

- Ελάχιστη έξοδος ήχου στο 1μέτρο τουλάχιστον 100 dBA. 
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- Η συσκευή να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 –3 ή το ΕΝ 
12094/2003 ή αντίστοιχο εν ισχύ πρότυπο.  

- Η προσφερόμενη προστασία να είναι IP65.  

 

 Ένα (1) κουδούνι συναγερμού πυρανίχνευσης 6’’ 

- Να είναι μεταλλικής κατασκευής, κόκκινου χρώματος, 6” βαρέως τύπου 

- Σύμφωνα με τους κανονισμούς EN54-3 ή το ΕΝ 12094/2003 ή αντίστοιχο εν ισχύ πρότυπο. 

- Ηχητικής έντασης κατ’ ελάχιστον 90 dB στο 1m.80851. 

 
 

 Ανιχνευτές εκρηκτικών μιγμάτων αιθυλικής αλκοόλης 

Επιπλέον, στον χώρο Β να τοποθετηθούν δύο (2) ανιχνευτές εκρηκτικών μιγμάτων αιθυλικής αλκοόλης, μέσω 

αυτόματου αισθητήρα συνεχούς τάσης 12-24V DC. Ο αισθητήρας να είναι θερμαινόμενου νήματος 

ψευδαργύρου και να ενεργοποιείται άμεσα όταν η συγκέντρωση του εκρηκτικού αερίου, στο σημείο των 

ανιχνευτών, φθάσει σε ποσοστό 20% του κατώτερου ορίου εκρηκτικότητας του οινοπνεύματος κατά ΕΝ 
50244. Οι θέσεις των δύο ανιχνευτών θα καθοριστούν με βάση την θέση των υλικών στο χώρο κοντά στο 

επίπεδο του δαπέδου, περίπου σε ύψος 25cm από το επίπεδο αυτό. Οι ανιχνευτές αυτοί να συνδέονται στον 

πίνακα κατάσβεσης και να ενεργοποιείται η σειρήνα συναγερμού και σχετική ένδειξη στον πίνακα κατάσβεσης 

όταν τουλάχιστον ένας από τους δύο ανιχνευτές ανιχνεύσει συγκέντρωση αιθυλικής αλκοόλης πάνω από το 

προκαθορισμένο ποσοστό. 

 

Μετά το πέρας των εργασιών να γίνουν οι απαιτούμενες δοκιμές και να γίνει εκτενής εκπαίδευση του 

προσωπικού των χώρων στη χρήση του συστήματος. Να δοθούν εις διπλούν πλαστικοποιημένες οδηγίες 

χρήσης του συστήματος σε κάθε χώρο. 
Να παραδοθούν στο Τεχνικό Τμήμα, εγχειρίδια προδιαγραφών, εγκατάστασης και συντήρησης όλων των 

υλικών στα ελληνικά, πιστοποιητικά των υλικών και οδηγίες χρήσης. 

 

Σήμανση 

Επίσης να αναρτηθούν δίπλα σε κάθε πίνακα ανίχνευσης πλαστικοποιημένες οδηγίες χειρισμού σε κάθε 

κατάσταση στην ελληνική γλώσσα. 

 

Υποβαλλόμενα στοιχεία για έγκριση πριν από την εγκατάσταση 

- Πιστοποιητικά, καταλόγους και τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή για όλα τα υλικά, όργανα και 

εξαρτήματα του συστήματος. 

- Υπολογισμούς για την διαστασιολόγηση των δικτύων σωληνώσεων (flow calculations) από το πρόγραμμα 

υπολογισμού του κατασκευαστή του συστήματος. Οι υπολογισμοί θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω 

στοιχεία κατ’ ελάχιστο: 

 Ποσότητα του κατασβεστικού υλικού ανά ακροφύσιο. 

 Διάμετρο οπών ακροφυσίων 

 Πίεση στα ακροφύσια 

 Ακροφύσια - Ονομαστική διάσταση σωλήνωσης 
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 Αριθμό και μέγεθος κυλίνδρων 

 Σύνολο κατασβεστικού υλικού 

 Κατάλογο, διαστάσεις και ενεργό μήκος σωληνώσεων ανά τμήμα δικτύου 

 Αριθμό, διαστάσεις και τύπο συνδέσμου ανά τμήμα του δικτύου σωληνώσεων 

 Χρόνο κατάκλυσης 

 Σχέδια κατόψεων για την όδευση των δικτύων, την θέση των φιαλών και αξονομετρικό 

 σωληνώσεων. 

 Το βάρος από την εγκατάσταση των φιαλών. 

 

Εκπαίδευση προσωπικού - Παραδοτέα 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού των χώρων ως 

χρήστες και του προσωπικού του Τεχνικού Τμήματος ως προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης ως προς τα 

ακόλουθα αντικείμενα: 

- Λειτουργία του συστήματος ελέγχου 

- Συντήρηση του συστήματος 

- Διαδικασία για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

- Διαδικασία για την διακοπή της κατάσβεσης 

- Διαδικασία επειγόντων περιστατικών 

- Απαιτήσεις ασφαλείας 

- Επίδειξη του συστήματος 

Επιπλέον να παραδοθούν στο νοσοκομείο: 

- Δελτίο Εργασιών, όπου θα περιγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, υπογεγραμμένο από 

προσωπικό του Αναδόχου και του νοσοκομείου, η ημερομηνία του οποίου θα σηματοδοτεί την έναρξη 

της διετούς εγγύησης 

- Φάκελος συστήματος ανά χώρο που θα περιλαμβάνει: 

α) Οδηγίες λειτουργίας, χειρισμών, ελέγχων και συντήρησης στην ελληνική ή τουλάχιστον στην αγγλική. 
β) Σχέδια «όπως κατασκευάσθηκε» με όλα τα εξαρτήματα και τον κωδικό του κάθε εξαρτήματος. 

γ) Αποτελέσματα ελέγχων  

δ) Συνοδευτικά πιστοποιητικά υλικών 

 

  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

- Επαγγελματική ικανότητα υποψήφιων Αναδόχων: 

o ISO 9001 στο οποίο να περιλαμβάνεται το αντικείμενο της εγκατάστασης συστημάτων 
πυρόσβεσης/αυτόματης κατάσβεσης 

o Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης συστήματος με FK5-1-12 (Novec 1230) σε 

έναν δημόσιο φορέα. 

- Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να λάβουν πλήρη γνώση του χώρου κατάσβεσης και των προστατευόμενων 

συστημάτων. Τη βεβαίωση αυτή θα την λάβει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος από το Τεχνικό Τμήμα 

κατόπιν της επίσκεψής του στο χώρο και θα καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού. 
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- Να ληφθεί υπόψη ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο κρίσιμος ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός 
εξοπλισμός των χώρων θα είναι σε λειτουργία και να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας του εν λόγω 

εξοπλισμού. 

- Το κόστος καλύπτει την εργασία, τα υλικά και τα μικροϋλικά για την παράδοση των συστημάτων σε 

πλήρη και καλή λειτουργία ακόμα και αν δεν αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.  

- Οι εργασίες εγκατάστασης να εκτελεστούν κατόπιν συνεννόησης με τους χρήστες των χώρων με την 

παρουσία του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας σε χρόνο που δεν θα εμποδίζεται η απρόσκοπτη 

λειτουργία του νοσοκομείου. Οι κυριότερες εργασίες εγκατάστασης να ολοκληρωθούν εντός μίας (1) 

ημέρας για κάθε χώρο. Η θέση σε λειτουργία των συστημάτων να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (1) 
ημερών από την έναρξή τους. 

- Η Τεχνική Προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον επί ποινής 

αποκλεισμού: 

o Τεχνική Περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος με αναλυτικούς υπολογισμούς 

διαστασιολόγησης προσφερόμενου συστήματος 

o Απόδειξη καταλληλότητας προγράμματος υδραυλικών υπολογισμών από τον κατασκευαστή 

o Πίνακα υλικών με περιγραφή – προσφερόμενο μοντέλο – πιστοποίηση  

o Πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001 της εταιρείας της οποίας την επωνυμία φέρει το σύστημα 

o Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης του υποψήφιου Αναδόχου σύμφωνα με EN ISO 9001 για 
το αντικείμενο της απαιτούμενης εγκατάστασης 

o Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης συστήματος με FK5-1-12 (Novec 1230) σε 

έναν δημόσιο φορέα 

o Πιστοποίηση για την μεταφορά δοχείων υψηλής πίεσης 

o Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές 

Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 

o Εγγύηση υλικών και εργασιών: τουλάχιστον δύο (2) έτη με εξαίρεση περιπτώσεις κακής χρήσης, 

βανδαλισμού κλπ. 

 

- Κατά τη διάρκεια των εργασιών να γίνεται απομάκρυνση των άχρηστων υλικών και να παραδοθούν τα 

συστήματα σε πλήρη και καλή λειτουργία. 

- Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για το 

προσωπικό του, το προσωπικό του νοσοκομείο, κάθε τρίτο και τις εγκαταστάσεις. 

 

Εκτιμώμενο κόστος:  

Συστήματος χώρου Α: 
Υλικών: Είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ (27.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 

Εργασιών: Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 

Σύνολο: Τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (33.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 

 

Συστήματος χώρου Β: 

Υλικών: Επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00€) συμπ. ΦΠΑ 

Εργασιών: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 
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Σύνολο: Έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (11.500,00€) συμπ. ΦΠΑ 

 

 

Συστήματος χώρου Γ: 

Υλικών: Είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ (29.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 

Εργασιών: Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 

Σύνολο: Τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 

 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος υλικών και για τα τρία συστήματα: Εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(63.500,00€) συμπ. ΦΠΑ 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος εργασιών και για τα τρία συστήματα: Δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00€) συμπ. 

ΦΠΑ 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: Εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (79.500,00€) συμπ. ΦΠΑ 

 

Παράρτημα. Υπολογισμοί συστημάτων 
 

Formula 1: W=V*CF*FF 
V= όγκος 
Για τους χώρους 1, 2 και 3 αντίστοιχα οι όγκοι είναι: 
V1=9,00m x 10,90m x 2,30m= 225,63m3 
V2=3,00m x   4,00m x 2,30m=   27,60m3 

V3=9,00m x 10,90m x 2,60m= 255,06m3 
Δεν αφαιρούνται από τον χώρο σταθερές κατασκευές γιατί οι κατασκευές εντός του χώρου είναι ως επί το 
πλείστον φορητές. 
 

CF=atmospheric correction factor 

CF=1 καθώς η τοποθεσία δεν βρίσκεται σε υψόμετρο 
 

C=Concentration percentage - Ποσοστό συγκέντρωσης (%κ.ό.) 
C2=7.20 καθώς το φυλασσόμενο υλικό είναι η αιθυλική αλκοόλη 

Στον χώρο 3, καθώς περιστασιακά αποθηκεύονται υλικά της Τεχνικής Υπηρεσίας (ελαιοχρωματισμού, κλπ.), η 
επιλογή του ποσοστού συγκέντρωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 6%. Στο ίδιο πλαίσιο, επιλέγεται 
τουλάχιστον 6% το ποσοστό συγκέντρωσης για τον χώρο 1, όπου αποθηκεύονται φάρμακα. 
C1=6 και C3=6 
 

 
 
Με βάση τις επιλεγμένες συγκεντρώσεις και την δυσμενέστερη περίπτωση θερμοκρασίας (0οC), ο παράγοντας 
εκτόνωσης Flooding Factor, διαμορφώνεται για κάθε χώρο ως εξής: 
FF1=0.9613kg/m3, FF2=1.16kg/m3, FF3=0.9613kg/m3 



 11/11 

 
Με βάση τους ανωτέρω υπολογισμούς, η απαιτούμενη μάζα υλικού είναι: 
W1=225,63m3*1*0,9613kg/ m3216,9kgr 

W2=27,60m3*1*1,17kg/m332,3kgr 

W3=255,06m3*1*0,9613kg/ m3245,2kgr 


