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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 
Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει αναλυτικά τις απαιτήσεις και τις µεθόδους για τον σχεδιασµό, 
την εγκατάσταση, τις δοκιµές, την συντήρηση και την ασφάλεια των συστηµάτων ολικού 
κατακλυσµού µε γεννήτριες aerosol UNIMARSAFE DSPA. Επίσης περιγράφονται τα 
χαρακτηριστικά του κατασβεστικού υλικού και οι τύποι φωτιάς για τους οποίους είναι το υλικό 
είναι κατάλληλο. 
 
Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει επίσης την χρήση των γεννητριών DSPA σε σταθερά συστήµατα 
ολικού κατακλυσµού σε χώρους όπου δεν παραµένουν άνθρωποι ή παραµένει περιορισµένος 
αριθµός ατόµων.  
 
Τα συστήµατα µε aerosol UNIMARSAFE DSPA πρέπει να συµµορφώνονται µε τα εξής 
πρότυπα: 

• CEN/TR 15276-1:2009 - Σταθερά συστήµατα πυρόσβεσης – Συστήµατα πυρόσβεσης 
µε συµπυκνωµένο aerosol (ευρωπαϊκό πρότυπο αντίστοιχο του Αµερικάνικου NFPA 
2010:2009) 

• UL 2775:2008 – Περιγραφή έρευνας για σταθερά συστήµατα ολικού κατακλυσµού µε 
aerosol. 

• IMO MSC.1/Circ. 1270:2008 - Αναθεωρηµένες κατευθυντήριες γραµµές για την έγκριση 
των σταθερών συστηµάτων ολικού κατακλυσµού µε aerosol ισοδύναµων των 
σταθερών συστηµάτων ολικού κατακλυσµού µε αέρια, όπως αναφέρεται στο Solas 74 
για εγκαταστάσεις µηχανολογικού εξοπλισµού 

 
Το προσωπικό που εµπλέκεται στον σχεδιασµό, στην λειτουργία και στην συντήρηση των 
συστηµάτων αυτών πρέπει να έχει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος εγγράφου. Σε 
περίπτωση που απαιτούνται διευκρινήσεις πάνω στο περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου 
παρακαλώ επικοινωνήστε µε την UNIMARSAFE TRADING LTD. 
 
Πριν την προµήθεια υλικών και την εγκατάσταση των συστηµάτων UNIMARSAFE DSPA είναι 
απαραίτητο ο πελάτης να παρέχει στην UNIMARSAFE TRADING LTD τις κατάλληλες 
λεπτοµέρειες/ πληροφορίες. Είναι επίσης απαραίτητο ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση του 
έργου να συµπληρώσει το Πιστοποιητικό Έγκρισης Σχεδιασµού του Συστήµατος , το οποίο και 
πρέπει να προσκοµιστεί στην UNIMARSAFE TRADING LTD. 
 
Τα άτοµα που αναλαµβάνουν την εγκατάσταση των συστηµάτων UNIMARSAFE DSPA πρέπει 
να είναι εγκεκριµένα από την UNIMARSAFE TRADING LTD.  
 
Με την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να συµπληρώνεται το Πιστοποιητικό Παράδοσης του 
‘Εργου και να παραδίδεται στην UNIMARSAFE TRADING LTD. 
 
Τα συστήµατα UNIMARSAFE DSPA χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση, η οποία περιλαµβάνει 
κυρίως επίβλεψη των ηλεκτρικών κυκλωµάτων και της καλής κατάστασης του συστήµατος. 
Παρόλα αυτά, για εξασφάλιση µέγιστης ασφάλειας το σύστηµα πρέπει να επιθεωρείται και να 
διενεργούνται συγκεκριµένοι έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήµατα όπως ορίζεται από τα 
σχετικά πρότυπα και µε την συχνότητα και τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. 
 
Το παρόν εγχειρίδιο περιορίζεται µόνο για τα συστήµατα ολικού κατακλυσµού UNIMARSAFE 
DSPA. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Το σύστηµα κατάσβεσης φωτιάς UNIMARSAFE DSPA µε aerosol, αποτελεί τη νεώτερη εξέλιξη 
στα συστήµατα ολικού κατακλυσµού. Αναπτύχθηκε αρχικά βασισµένο στην τεχνογνωσία της 
Ρώσικης Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος µε σκοπό την πυροπροστασία των διαστηµικών σταθµών και 
σε συνδυασµό µε την αναλυτική µελέτη του σύνθετου φαινοµένου της καύσης και της φωτιάς 
καθώς και βάση της ανάγκης κάλυψης των µειονεκτηµάτων των υφιστάµενων υλικών και 
συστηµάτων πυρόσβεσης. Έτσι προέκυψε το κατασβεστικό σύστηµα µε aerosol UNIMARSAFE 
DSPA, αποτελεσµατικό και ευέλικτο για πολλές εφαρµογές πυρόσβεσης και µε προοπτικές να 
καθιερωθεί ως το κατασβεστικό υλικό του µέλλοντος.  
 
 

 UNIMARSAFE TRADING LTD  
 
Η UNIMARSAFE TRADING LTD δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά από τον Απρίλιο του 
2002 ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος των γεννητριών aerosol UNIMARSAFE DSPA, οι οποίες 
κατασκευάζονται σε διάφορα µεγέθη και µε διαφορετική ογκοµετρική κάλυψη, ικανά να 
καλύψουν όλο το φάσµα της ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για πολύ µικρούς όσο και για 
πολύ µεγάλους χώρους. 
 
Σήµερα η UNIMARSAFE TRADING LTD, έχοντας αυξήσει τις δραστηριότητές της, είναι o 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οµίλου AFG στην Ελλάδα και την Κύπρο, έναν από τους 
µεγαλύτερους οµίλους στην Ευρώπη στον τοµέα της ενεργητικής και παθητικής 
πυροπροστασίας. 
 
 

 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ AEROSOL UNIMARSAFE DSPA - Dry Sprinkler Powder Aerosol 
 
Τα συστήµατα κατάσβεσης µε aerosol, άρχισαν να σχεδιάζονται στις αρχές του 1987 µετά την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου του Montreal, το οποίο περιλάµβανε την απαγόρευση, σε 
παγκόσµια κλίµακα µετά το 2003, της χρήσης του ΗALON (BCF) στα συστήµατα κατάσβεσης. 
Οι γεννήτριες aerosol UNIMARSAFE DSPA σχεδιάστηκαν προκειµένου να αντικαταστήσουν τα 
συστήµατα κατάσβεσης µε βάση το ΗALON (BCF). 
 
Οι γεννήτριες UNIMARSAFE DSPA έχουν τη µορφή µεταλλικού κυλίνδρου, µέσα στον οποίο 
περιέχεται χωρίς να τελεί υπό πίεση η στερεά γόµωση, από την καύση της οποίας παράγεται το 
aerosol (aerosol = αερόλυµα), το οποίο αποτελεί και το κατασβεστικό µέσο της φωτιάς.  
 
Κάθε γεννήτρια διαθέτει έναν ενεργοποιητή σε επαφή µε τη στερεά γόµωση και ο οποίος σε 
περίπτωση φωτιάς ενεργοποιείται µε αυτόµατο ή χειροκίνητο τρόπο προκαλώντας την έναρξη 
της καύσης του στερεού υλικού στο εσωτερικό της γεννήτριας, από την οποία παράγεται το 
aerosol.  
 
Το παραγόµενο aerosol είναι ουσιαστικά διασπορά στερεών σωµατιδίων (διαµέτρου 
µικρότερων των 10µ, και σε ποσοστό 30% περίπου) µέσα σε αέριο (70% περίπου). Το 
παραγόµενο aerosol αποτελείται από οξείδια και άλατα αλκαλικών µετάλλων (κυρίως καλίου), 
αλκαλικές γαίες, καθώς και άλλα αέρια µη τοξικά προϊόντα (βλ. παραγράφους «Σύσταση 
aerosol UNIMARSAFE DSPA», «Τοξικότητα»).   
 
Το aerosol είναι ηλεκτρικά µη-αγώγιµο µέσο, ανάλογο των αερίων, και το οποίο διαχέεται 
οµοιόµορφα σε όλο τον προστατευόµενο χώρο προκαλώντας την άµεση κατάσβεση της φωτιάς. 
Το aerosol διατηρείται σε φυσική αιώρηση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα σε περίπτωση 
που ο εξαερισµός του χώρου έχει διακοπεί. Μετά το πέρας του διαστήµατος αυτού το aerosol 
κατακάθεται σαν σκόνη.   
 
Οι γεννήτριες διαθέτουν επίσης στο εσωτερικό τους διατάξεις ψύξης µέσω των οποίων το 
παραγόµενο από την αντίδραση aerosol ψύχεται πριν εξέλθει από την γεννήτρια. 
 
Οι γεννήτριες UNIMARSAFE DSPA δεν απαιτούν για την λειτουργία τους υδραυλικές 
σωληνώσεις. 
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 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ AEROSOL ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

UNIMARSAFE DSPA 
 
Η στερεά γόµωση έχει τη µορφή στερεάς άθραυστης πέτρας και περιέχεται µέσα σε άκαµπτο 
µεταλλικό κύλινδρο (σώµα της γεννήτριας). Η περιεχόµενη γόµωση των γεννητριών 
UNIMARSAFE DSPA αποτελείται από: 

 
Χηµική Ουσία Περιεκτικότητα στη γόµωση 

(%) 
Ονοµατολογία 

ΚΝΟ3  70 Νιτρικό κάλιο 
C2H2N4 20 Κυανογουανιδίνη 

(ως πρόσθετο καυσίµου) 
HOC6H4CH2OH 10 ∆ιγλυκιδυλαιθέρων ρητίνη 

(novolac)  
Πίνακας 1. Χηµική Σύσταση στερεάς γόµωσης aerosol  

 
Με την ενεργοποίηση της γεννήτριας από την αντίδραση καύσης  της στερεάς γόµωσης 
παράγεται το aerosol το οποίο αποτελείται από στερεά σωµατίδια (µεγέθους <10µ και σε 
ποσοστό 30% περίπου) διεσπαρµένα σε αέριο (70% περίπου). Σε aerosol µετατρέπεται 
περίπου το 30-40% της στερεάς γόµωσης.  
 
Η σωµατιδιακή σύσταση του aerosol φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 2: 
 

Χηµική Ουσία Περιεκτικότητα σωµατιδίων 
στο aerosol  

(%) 

 

ΚCΟ3  54,1 ± 1,7 Ανθρακικό Κάλιο 
NH4H2CO3 25,7 ± 0,8 ∆ιττανθρακικό Αµµώνιο 
ΚHCO3 8,5 ± 0,3 Όξινο ανθρακικό κάλιο 
ΚΝΟ2 8,0 ± 0,1 Νιτρώδες Κάλιο 
Άλλα Υπόλοιπο  

Πίνακας 2. Χηµική Σύσταση σωµατιδίων παραγόµενου  aerosol  
 
Η σύσταση του αερίου του aerosol φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 3: 
 
Χηµική Ουσία Περιεκτικότητα στο 

aerosol  
(mg/m3) 

DSPA 7 – DSPA 8 
 DSPA 11 

Περιεκτικότητα στο 
aerosol 
 (mg/m3) 

DSPA 2 – DSPA 6 

 

ΝΗ3  25,0 46,0 Αµµωνία 
ΝO2 11,0 27,6 ∆ιοξείδιο αζώτου 
HCN 13,5 24,3 Κυανίδιο του υδρογόνου 
CO 460 570 Μονοξείδιο του άνθρακα 
CΗ4 196 262 Μεθάνιο 

Πίνακας 3. Χηµική Σύσταση αερίου  παραγόµενου  aerosol  
 
Στοιχεία για την επικινδυνότητα/ τοξικότητα του υλικού αναφέρονται στη σχετική παράγραφο. 
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ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 
 
Η φωτιά είναι τα παραγόµενα θερµότητα και φως από την ταχεία αντίδραση οξείδωσης 
οξυγόνου και άλλων υλικών παρουσία θερµότητας. Η φλόγα, που δίνει το φως, αποτελείται από 
πυρακτωµένα σωµατίδια της καιόµενης ύλης και από άλλα φωτεινά αέρια. Προϋπόθεση για την 
πραγµατοποίηση της αντίδρασης αυτής είναι η παρουσία καύσιµης ουσίας, αρκετά υψηλή   
θερµοκρασία (τέτοια ώστε να ταυτίζεται µε το σηµείο ανάφλεξης του υλικού) και η απαραίτητη 
για την συγκεκριµένη αντίδραση ποσότητα οξυγόνου. Η αντίδραση αυτή είναι µια αλυσωτή 
αντίδραση που πραγµατοποιείται µέσω του µηχανισµού ελευθέρων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες 
είναι ασταθείς παραγόµενες ενώσεις (κυρίως O·, H· και ΟΗ·) που δηµιουργούνται κατά την 
διάρκεια της αντίδρασης της φωτιάς και είναι ουσιαστικά ενώσεις οξυγόνου που περιέχουν 
ασύζευκτα ηλεκτρόνια, στα οποία και οφείλεται η εξαιρετικά µεγάλη δραστικότητά τους. Οι 
αντιδράσεις αυτές πραγµατοποιούνται µε εξελισσόµενο τρόπο ως αλυσιδωτή αντίδραση 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη και εξάπλωση της πυρκαγιάς.   
 
Η κατασβεστική δράση του aerosol στηρίζεται ακριβώς στη διακοπή της αλυσιδωτής αντίδρασης  
που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς καθότι οι περιεχόµενες σε αυτό ενώσεις 
καλίου έχοντας πολύ µικρή ενέργεια ιονισµού, δεσµεύουν τις παραγόµενες ασταθείς ελεύθερες 
ρίζες προς σχηµατισµό των σταθερών ενώσεων ΚpOq, KmHn και Kx(OH)y, µε αποτέλεσµα να 
επιβραδύνεται κατά πολύ και τελικά να καταστέλλεται η αλυσωτή αντίδραση οξείδωσης και άρα 
η ανάπτυξη και η εξάπλωση της φωτιάς.  
 
Παράλληλα κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ότι κατά την διάρκεια της διαδικασίας κατάσβεσης 
της φωτιάς η συγκέντρωση του οξυγόνου στον προστατευόµενο χώρο πρακτικά δεν αλλάζει.  
Το παρακάτω γράφηµα απεικονίζει την συγκέντρωση του οξυγόνου στον προστατευόµενο 
χώρο σε συνάρτηση µε τον χρόνο (από δοκιµές του υλικού που έγιναν από το διαπιστευµένο 
εργαστήριο ΤΝΟ της Ολλανδίας). 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 1. Η συγκέντρωση του [Ο2] κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης µε aerosol παραµένει 
σταθερή.  
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Σχήµα 2. Τρόπος δράσης του aerosol κατά την κατάσβεση. 
 
 
Με τη χρήση των γεννητριών UNIMARSAFE DSPA και καθότι το aerosol δρα σε µοριακό 
επίπεδο στην αναπτυσσόµενη φλόγα, η κατάσβεση αυτής επιτυγχάνεται στιγµιαία µε την 
επαφή του aerosol µε την φλόγα (glowing fire). Σωµατίδια aerosol παραµένουν στον 
προστατευόµενο χώρο για ορισµένο χρόνο και µετά την ενεργοποίηση της γεννήτριας, µε 
αποτέλεσµα να παρέχεται επιπλέον προστασία και µετά την κατάσβεση από πιθανή 
επανάφλεξη/ αναζωπύρωση της φωτιάς. Επιπλέον, κατά την κατάσβεση µε aerosol δεν 
προκαλείται καµία ζηµιά στον προστατευόµενο εξοπλισµό. Επιπλέον, το ενεργό 
κατασβεστικό υλικό των γεννητριών UNIMARSAFE DSPA συµβάλει στην αισθητή πτώση της 
θερµοκρασίας (βλ. σχήµατα 3 & 4), προστατεύοντας τον υπό λειτουργία κυρίως 
ηλεκτροµηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό από τις υψηλές θερµοκρασίες που επικρατούν 
κατά τη διάρκεια της φωτιάς.   Ακόµη λόγω της υψηλή διηλεκτρικής του σταθεράς δεν προκαλεί 
βραχυκύκλωµα άρα και βλάβη του ηλεκτρονικού εξοπλισµού.  
 

                                     
 
Σχήµα 3  (3 ∆ιάγραµµα Θερµοκρασίας – Χρόνου κατά τη διάρκεια φωτιάς πριν και µετά τη δράση 
του aerosol.)                       
 
Η χρήση των γεννητριών aerosol UNIMARSAFE DSPA αποτρέπει την εµφάνιση του 
φαινόµενου της έκρηξης (back draft phenomenon) και της ανάφλεξης (flash over 
phenomenon) της πυρκαγιάς µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται η επέµβαση των πυροσβεστικών 
συνεργείων και η ασφαλής είσοδος τους µέσα στον χώρο για ενδεχόµενες άλλες 
ενέργειες(έλεγχος για ύπαρξη πυρακτωµένων εστιών, απεγκλωβισµός ανθρώπων κλπ)  
Οι γεννήτριες µε aerosol  UNIMARSAFE DSPA µπορούν πολύ εύκολα να χρησιµοποιηθούν 
εκτός από τους κοινούς χώρους, σε υπόγεια, σοφίτες, λεβητοστάσια, µηχανοστάσια, computer 
rooms, βιβλιοθήκες, µουσεία και σε πλοία. Είναι ιδανική λύση σε περιπτώσεις κατάσβεσης 
φωτιάς χωρίς νερό. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ AEROSOL 

 
Το aerosol UNIMARSAFE DSPA ως υλικό, χαρακτηρίζεται από ένα πολύ ευρύ πεδίο 
εφαρµογών έχοντας µε πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα υφιστάµενα εγκεκριµένα 
κατασβεστικά υλικά. Για τον λόγο αυτό θεωρείται ότι έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στον τοµέα της 
πυροπροστασίας. 
 

• Μηδενική τοξικότητα 
 

Το aerosol 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 σχετικές πιστοποιήσεις από του Χηµείου του Κράτους και από το διαπιστευµένο από 
τον ΕΛΟΤ εργαστήριο TNO της Ολλανδίας. 
 

• Φιλικότητα προς το περιβάλλον 
 

Το aerosol των γεννητριών UNIMARSAFE DSPA είναι οικολογικό, καθότι το παραγόµενο αυτού 
αέριο περιέχει µικρές ποσότητες CO2 και CO µε αποτέλεσµα να µην βλάπτει το όζον ούτε και να  
συνεισφέρει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
 

• Εφαρµογή για κατάσβεση υπό ηλεκτρική τάση 
 

Το aerosol UNIMARSAFE DSPA δεν παρουσιάζει ηλεκτρική αγωγιµότητα και έχει δοκιµασµένη 
κατασβεστική ικανότητα για φωτιές κατηγορίας Α,Β και C πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές 
ή εγκαταστάσεις πού βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση έως 40kV.  
 

• ∆εν διαβρώνει τα προστατευόµενα αντικείµενα 
 

Το aerosol εκτός από µη τοξικό για τον άνθρωπο και τα ζώα είναι και µη διαβρωτικό για τα υλικά 
και γενικότερα για τον εξοπλισµό πού βρίσκεται στον προστατευόµενο χώρο. Σύµφωνα µε 
δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν το 2008 από το διαπιστευµένο εργαστήριο TNO της 
Ολλανδίας, προκύπτει ότι το αερόλυµα που παράγεται από τις γεννήτριες UNIMARSAFE DSPA 
δεν περιέχει χλώριο (Cl) και νάτριο (Na) και ως εκ τούτου δεν διαβρώνει και δεν προκαλεί 
φθορές στον προστατευόµενο εξοπλισµό. Μετά την ενεργοποίηση του συστήµατος και την 
κατάσβεση  της φωτιάς, το aerosol παραµένει σε αιώρηση για περίπου 50 λεπτά και στη 
συνέχεια επικάθεται υπό µορφή υπέρλεπτης πούδρας που µπορεί πολύ εύκολα να 
αποµακρυνθεί.  
 

• Έχει µεγάλη διεισδυτικότητα στον προστατευόµενο χώρο 
 

Λόγω της µορφής του (σωµατίδια διαµέτρου 0,2µ) και της χηµικής του σύνθεσης το παραγόµενο 
από τις γεννήτριες aerosol UNIMARSAFE DSPA, 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 υπάρχοντα εµπόδια.  
 

• Αυξηµένη κατασβεστική ικανότητα 
 

Οι απαιτούµενες ποσότητες για κατάσβεση, ανά µονάδα όγκου του προστατευόµενου χώρου, 
καθιστούν το aerosol UNIMARSAFE ιδιαίτερα αποδοτικό σε σχέση µε τα υπάρχοντα 
κατασβεστικά υλικά. Πράγµατι, λόγω της χηµικής σύστασης του υλικού, η απαραίτητη ποσότητα 
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 περίπου 5,8 %.    

 
• Αυξηµένη προστασία του χώρου από επανάφλεξη 
 

Η χηµική σύσταση του aerosol 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. 
 
 



 Τεχνική Περιγραφή - 2010 7/25    

• Προλαµβάνει το φαινόµενο ‘backdrafts’ και ‘flashovers’  
 

Η χρήση των γεννητριών UNIMARSAFE DSPA αποτρέπει την εµφάνιση του φαινόµενου της 
έκρηξης (backdraft phenomenon) και της ανάφλεξης της πυρκαγιάς (flashover phenomenon). 
Το φαινόµενο έκρηξης της πυρκαγιάς είναι το φαινόµενο της στιγµιαίας ανάφλεξης των 
άκαυστων αλλά και των εύφλεκτων αερίων που έχουν συσσωρευτεί σε ένα κλειστό χώρο, όταν 
εισέλθει αέρας σε χώρο όπου περιέχεται εστία φωτιάς χωρίς επαρκές οξυγόνο. Συνέπεια της 
ανάφλεξης αυτής είναι η βίαια αποβολή των αερίων της καύσης διάµεσο του ανοίγµατος από 
όπου εισέρχεται το οξυγόνο.  
 
Η ανάφλεξη της πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται από ένα απότοµο άλµα στην εξέλιξή της, και 
προκαλείται στην περίπτωση που η αναπτυσσόµενη θερµοκρασία στον χώρο της φωτιάς 
εξισωθεί µε την θερµοκρασία αυτανάφλεξης ενός υλικού που βρίσκεται στον χώρο. 
 
Σε κάθε περίπτωση που λαµβάνουν χώρα τα φαινόµενα αυτά η φωτιά καθίσταται, αφενός 
ανεξέλεγκτη και πολύ δύσκολη στην κατάσβεση και αφετέρου εξαιρετικά επικίνδυνη για το 
ανθρώπινο δυναµικό που παρίσταται στον χώρο της φωτιάς και γύρω από αυτόν.   
 

• Μηδενική πρακτικά µείωση του οξυγόνου στον προστατευόµενο χώρο 
 

Η κατάσβεση µε συστήµατα σύστηµα γεννητριών UNIMARSAFE DSPA 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. (βλ. Σχήµα 1) 
 

• Απουσία θερµικού σοκ στον προστατευόµενο εξοπλισµό 
 

Κατά την διάρκεια της κατάσβεσης δεν παρουσιάζονται µεγάλες θερµικές διακυµάνσεις στον 
προστατευόµενο χώρο. Έτσι ο προστατευόµενος εξοπλισµός προστατεύεται από θερµικό σοκ, 
που θα προκαλούσαν κατασβεστικά υλικά χαµηλής θερµοκρασίας, καταστρέφοντάς τον. 
 
 
Το σύστηµα κατάσβεσης µε γεννήτριες aerosol DSPA υπερτερεί, από πλευράς εγκατάστασης, 
ενεργοποίησης και συντήρησης σε σχέση µε τα συµβατικά συστήµατα µε αέριο.  
Ειδικότερα το σύστηµα κατάσβεσης µε γεννήτριες aerosol DSPA, χαρακτηρίζεται από τα 
παρακάτω πλεονεκτήµατα:          
 

• Απουσία φιαλών υπό πίεση 
 

Η γεννήτρια aerosol δεν εγκυµονεί κινδύνους δεδοµένου ότι αποτελείται από ένα κατάλληλα 
διαµορφωµένο κύλινδρο στον οποίο αποθηκεύεται το aerosol 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.      
 

• Μειωµένη πολυπλοκότητα εγκατάστασης 
 

Το σύστηµα aerosol αποτελείται από µία η περισσότερες γεννήτριες aerosol διασυνδεδεµένες 
κατάλληλα µεταξύ τους, ανάλογα µε τις ανάγκες πυροπροστασίας και τη γεωµετρία του 
προστατευόµενου χώρου. Η εγκατάσταση του συστήµατος aerosol, λόγο του ειδικού τρόπου 
λειτουργίας των γεννητριών δεν απαιτεί υδραυλικές σωληνώσεις, ηλεκτροβαλβίδες, φιάλες υπό 
πίεση, ειδικούς χώρους αποθήκευσης των φιαλών, πολύπλοκα συστήµατα ενεργοποίησης κλπ.  
Η µειωµένη πολυπλοκότητα του συστήµατος προσδίδει ένα επιπλέον πλεονέκτηµα δεδοµένου 
ότι µετά το τέλος της εγκατάστασης δεν απαιτούνται ιδιαίτερες εργασίες αποκατάστασης του 
χώρου, αποφεύγονται ενδεχόµενες ζηµιές στον υπάρχοντα εξοπλισµό ενώ δεν εµποδίζονται 
διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες που τυχόν βρίσκονται σε εξέλιξη ή εκτελούνται 
ταυτόχρονα. 
 
 

• Ευελιξία στην τροποποίηση της εγκατάστασης 
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Το σύστηµα κατάσβεσης µε aerosol, παρέχει τη δυνατότητα εύκολης τροποποίησης της 
εγκατάστασης λόγω αλλαγής της χρήσης ή της γεωµετρίας του προστατευόµενου χώρου. 
Πράγµατι σε τέτοιες περιπτώσεις µπορεί πολύ εύκολα να προστεθεί ή να αφαιρεθεί ο 
κατάλληλος αριθµός γεννητριών ώστε ο τελικός αριθµός των γεννητριών που παραµένει 
εγκατεστηµένος στον προστατευόµενο χώρο να παρέχει την κατάλληλη ογκοµετρική κάλυψη. 
Κάτι ανάλογο σε άλλα συστήµατα που περιλαµβάνουν υδραυλικές σωληνώσεις είναι οικονοµικά 
ασύµφορο έως πρακτικά αδύνατο καθώς συνεπάγεται αλλαγή του µήκους και της διατοµής των 
υδραυλικών σωληνώσεων.  
 

• Μεγαλύτερη αξιοπιστία ενεργοποίησης 
 

Το σύστηµα γεννητριών µε aerosol UNIMRSAFE DSPA παρέχει απόλυτη αξιοπιστία διότι δεν 
περιλαµβάνει πολύπλοκους µηχανισµούς ενεργοποίησης και ιδιαίτερες απαιτήσεις συντήρησης. 
Επιπλέον η λειτουργία των γεννητριών UNIMRSAFE DSPA, εξασφαλίζεται και µε εφεδρικό 
τρόπο από τη θερµική αυτοενεργοποίηση του υλικού της στερεάς γόµωσης όταν η θερµοκρασία 
υπερβεί τους 2700C.  
 
Είναι προφανές ότι ο εφεδρικός τρόπος ενεργοποίησης, λειτουργεί αυτόµατα σε περίπτωση 
βλάβης ή αστοχίας του συστήµατος πυρανίχνευσης, επιτυγχάνοντας µε αυτό τον τρόπο την 
κατάσβεση της φωτιάς έστω και σε προχωρηµένο στάδιο και αποτρέποντας την ανεξέλεγκτη 
επέκταση της σε παρακείµενους χώρους του κτιρίου.  
 

• Εφαρµογή σε αποµονωµένες περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθεσιµότητα 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας.  

 
Το αποκλειστικό σύστηµα αυτόµατης ενεργοποίησης των γεννητριών από τους ειδικούς 
αυτόνοµους θερµικούς ανιχνευτές TPE-1 καθώς και χειροκίνητα µέσω του ειδικού αυτόνοµου 
µπουτόν PB, προσδίδει απλότητα και αξιοπιστία για εφαρµογές πυροπροστασίας σε 
αποµονωµένους χώρους όπου δεν υπάρχει διαθεσιµότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
γενικότερα σε χώρους όπου λόγω πολυπλοκότητας δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση πίνακα και 
δικτύου πυρανίχνευσης. 
 

• 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 aerosol. 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 aerosol, 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. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Οι γεννήτριες UNIMARSAFE DSPA είναι σχεδιασµένες για την κατάσβεση των φωτιών τύπου Α, 
τύπου Β, τύπου C και F.  
 
Mπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατάσβεση πυρκαγιών είτε σε φορητά συστήµατα µε 
χειροκίνητη ενεργοποίηση, είτε σε συστήµατα ολικού κατακλυσµού µε αυτόµατη λειτουργία σε: 
 

• Μετασχηµατιστές και ηλεκτρικά πεδία Χ.Τ & Μ.Τ 
• Μηχανοστάσια και λεβητοστάσια. 
• Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ)  
• Server & Computer Rooms 
• Βιβλιοθήκες, αίθουσες αρχείων και µουσεία,  
• Βιοµηχανικούς χώρους και αποθήκες 
• Σε οχήµατα και γενικότερα µεταφορικά µέσα 
• Στην ναυτιλία  

 
Ενδείκνυται η χρήση σε σχετικά κλειστούς χώρους, ώστε να µην διαφεύγει το κατασβεστικό 
aerosol. Σε περίπτωση ύπαρξης ανοιγµάτων, αυτά λαµβάνονται υπ’ όψη κατά τον σχεδιασµό 
του συστήµατος. Πριν την ενεργοποίηση των γεννητριών πρέπει να κλείνει ο εξαερισµός του 
χώρου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να λαµβάνεται υπ’ όψη κατά τον σχεδιασµό 
του συστήµατος. 
 

 Εφαρµογή σε εκρηκτικό περιβάλλον 
 
Για την εγκατάσταση των γεννητριών aerosol UNIMARSAFE DSPA σε εκρηκτικό περιβάλλον 
πρέπει να εκτιµηθεί η συµβατότητα των γεννητριών στο περιβάλλον αυτό για την διάρκεια ζωής 
της γεννήτριας. Η οδηγία ΑΤΕΧ  94/9/EC πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη. 
 
∆ιατίθεται ειδικός τύπος γεννήτριας, ο τύπος UNIMARSAFE DSPA-D, για εφαρµογή σε 
περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος έκρηξης. 
 

 Περιορισµοί εφαρµογής  
 
Οι γεννήτριες αεροζόλ UNIMARSAFE DSPA δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους 
ακόλουθους τύπους φωτιάς, εκτός εάν έχουν πραγµατοποιηθεί έλεγχοι κατασβεστικής 
ικανότητας των γεννητριών από αρµόδιες αρχές: 
 

a. Νιτρική κυτταρίνη (και παρόµοιες αναγωγικές χηµικές ενώσεις)  
b. Μίγµατα που περιέχουν οξειδωτικά µέταλλα, όπως χλωρικό νάτριο και νιτρικό νάτριο. 
c. Χηµικά που είναι ευαίσθητα σε αυτοθερµική αποσύνθεση, όπως ορισµένα υπεροξείδια. 
d. Ενεργά µέταλλα (όπως νάτριο, κάλιο, µαγνήσιο, τιτάνιο και ζιρκόνιο), αντιδραστικά 

υδρίδια, αµίδια µετάλλων: ουσίες που δύναται να αντιδράσουν βίαια µε το κατασβεστικό 
aerosol. 

e. Οξειδωτικά µέσα, όπως νιτρικά οξείδια και φθόριο. 
f. Πυροφορικά υλικά όπως φώσφορος και οργανοµεταλλικές ενώσεις    

 
 Θερµοκρασιακοί περιορισµοί 

 
Οι γεννήτριες UNIMARSAFE DSPA έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε περιβάλλον από -50 οC έως 
+50 oC . 
 
Για την εγκατάσταση σε χώρους όπου αναπτύσσονται υψηλές θερµοκρασίες πρέπει να ληφθεί 
υπ’ όψη ότι ο ενεργοποιητής αυτοενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία ξεπεράσει τους 170 oC, 
ενώ το περιεχόµενο των γεννητριών αυτοαναφλέγεται στους 270 oC. 
 

 Ηλεκτροστατική εκφόρτιση 
 
Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιµοποιούνται οι γεννήτριες aerosol 
UNIMARSAFE DSPA σε εν δυνάµει εκρηκτικό περιβάλλον καθότι κατά την εκκένωση του 
κατασβεστικού aerosol είναι δυνατόν να λάβει χώρα ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Η  
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ηλεκτροστατική εκφόρτιση είναι η εκφόρτιση φορτισµένου σώµατος σε αφόρτιστο σώµα και 
παρατηρείται, όταν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου παρουσιάσει υψηλή τιµή. Η ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση µπορεί να προκαλέσει καταπόνηση στη διηλεκτρική αντοχή των ηλεκτρονικών 
στοιχείων συσκευών µε τελικό αποτέλεσµα την καταστροφή τους. Για την αποφυγή της 
ηλεκτρικής εκφόρτισης πρέπει: 

a. Υλικά υψηλού φορτίου να µην βρίσκονται κοντά σε ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές. 
b. Όλα τα αγώγιµα υλικά που βρίσκονται στον χώρο να είναι γειωµένα 
c. Να µην υπάρχει συσσώρευση ηλεκτρικών φορτίων στον χώρο.(Ισοδυναµίκες 

συνδέσεις) 
 
Συµβατότητα µε άλλα κατασβεστικά υλικά 
 
∆εν επιτρέπεται η χρήση των γεννητριών aerosol UNIMARSAFE DSPA σε συνδυασµό µε άλλα 
συστήµατα ολικού κατακλυσµού στον ίδιο χώρο. 
 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Μείωση Ορατότητας 
 
Οι γεννήτριες UNIMARSAFE DSPA προορίζονται για χρήση σε χώρους όπου δεν παραµένουν 
άνθρωποι ή παραµένει περιορισµένος αριθµός ατόµων. Με την ενεργοποίηση της γεννήτριας, 
λαµβάνει χώρα µία αντίδραση καύσης στο εσωτερικό της γεννήτριας και παράγεται πυκνός 
λευκός καπνός (aerosol από πολύ λεπτά σωµατίδια) ο οποίος διαχέεται οµοιόµορφα στον 
χώρο. Το µέγεθος των σωµατιδίων είναι πολύ µικρό (περίπου 2µ), το οποίο επιτρέπει σε αυτά 
να παραµένουν σε αιώρηση για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα αιωρούµενα αυτά σωµατίδια 
µειώνουν σηµαντικά την ορατότητα τον χώρο. Η ορατότητα µειώνεται σε περίπου 0,3m από 
υποτιθέµενη µία φωτεινή πηγή / στόχο.  
 
Τοξικότητα 
 
Τα εγκεκριµένα για χρήση σε χώρους όπου παραµένουν άνθρωποι συστήµατα κατάσβεσης µε 
aerosol πρέπει να χρησιµοποιούνται σε τέτοιες ποσότητες που να µην υπερβαίνονται τα 
επίπεδα δυσµενών επιπτώσεων (πίνακας 4) , οι οποίες και θα πρέπει να υπολογίζονται βάση 
επιστηµονικά αποδεκτών τρόπων υπολογισµού εγκεκριµένων από την UNIMARSAFE 
TRADING LTD. 
 
Η στερεά γόµωση, η χηµική σύσταση της οποίας αναφέρεται  σε παραπάνω παράγραφο, είναι 
ακίνδυνη για τον άνθρωπο. ∆εν είναι αυτο-αντιδραστική ουσία. Πρέπει βέβαια να λαµβάνεται 
υπ’ όψη ότι σε θερµοκρασία 270oC αυτοαναφλέγεται και άρα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση 
της σε ψηλές θερµοκρασίες και η επαφή της µε σπινθήρα και φλόγα. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται η συγκέντρωση των αερίων του παραγόµενου aerosol και 
η συγκέντρωση στην οποία αυτά είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. 
 
Χηµική 
Ουσία 

Περιεκτικότητα στο 
aerosol 
(mg/m3) 

DSPA 7 – DSPA 8 
DSPA 11 

Περιεκτικότητα στο 
aerosol 
(mg/m3) 

DSPA 2 – DSPA 6 

Επικίνδυνο για 
τον άνθρωπο 
όταν εκτίθεται 

5 -10min 
(mg/m3) 

Επικίνδυνο για 
τον άνθρωπο 
όταν εκτίθεται 

30 -60min 
(mg/m3) 

ΝΗ3  25,0 46,0 3500 1700 
ΝO2 11,0 27,6 1000 200 
HCN 13,5 24,3 200 100 
CO 460 570 6000 2400 
CΗ4 196 262 * * 

 
Πίνακας 4. Χηµική Σύσταση αερίου  παραγόµενου  aerosol και Όρια Επικινδυνότητας των αντίστοιχων ουσιών 

 
* οι περιπτώσεις βλάβης στην υγεία είναι σπάνιες και προκαλούνται κυρίως από έλλειψη οξυγόνου. Όταν η 
συγκέντρωση µεθανίου στον αέρα είναι  25 -30% η συγκέντρωση οξυγόνου µειώνεται 15-16%. 
 
Οι παραπάνω συγκεντρώσεις έχουν υπολογιστεί βάση πυκνότητας κατάσβεσης 50g aerosol/m3 
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Βάση των τιµών του παραπάνω πίνακα συµπεραίνεται ότι τα συστατικά του αερίου του aerosol 
είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο σε κανονικές συνθήκες (οι πυκνότητες κατάσβεσης σχεδιασµού 
κυµαίνονται από 50-100 mg/m3 . Βάση του πίνακα 4, οι συγκεντρώσεις που είναι επικίνδυνες 
για τον άνθρωπο απαιτούν πυκνότητες κατάσβεσης λ.χ. για την ΝΗ3 7000 mg/m3  για έκθεση 5-
10min και 3400 mg/m3  για έκθεση 30-60min). 
 
Περιβαλλοντική φιλικότητα 
 
Το δυναµικό καταστροφής όζοντος (δείκτης Ozone Depleting Potential, ODP) του aerosol των 
γεννητριών UNIMARSAFE DSPA είναι µηδενικό.  
 
Η συµβολή των γεννητριών και του παραγόµενου από αυτές aerosol στο φαινόµενο του 
θερµοκηπίου (δείκτης Global Warming Potential, GWP) είναι αµελητέα, καθότι το µόνο 
συστατικό του aerosol που θα  µπορούσε να συµβάλει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, το 
οποίο είναι το διοξείδιο του άνθρακα CO2, περιέχεται στο παραγόµενο aerosol σε 
απειροελάχιστη ποσότητα για τις συνήθεις πυκνότητες κατάσβεσης.  
 
∆ιάβρωση 
 
Το παραγόµενο από τις γεννήτριες UNIMARSAFE DSPA aerosol σύµφωνα µε ανάλυση που 
έγινε από τα εγκεκριµένα εργαστήρια ΤΝΟ της Ολλανδίας (project no. E07.0245, ref. TQS-RAP-
07-1215) δεν περιέχει χλωριούχες ενώσεις και άρα δεν προκαλεί διάβρωση στα µεταλλικά µέρη 
του προστατευόµενου ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 
 
Σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας τα στερεά σωµατίδια του aerosol είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν ήπια βασική αντίδραση (pH~7,5). Συνεπώς σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας για 
την αποφυγή ανάπτυξης διάβρωσης σε µεταλλικά µέρη τα υπολείµµατα aerosol πρέπει να 
αποµακρύνονται µε το πέρας της λειτουργίας των γεννητριών από τις µεταλλικές επιφάνειες µε 
φρέσκο νερό ή µέσω άλλης «ξηράς» µεθόδου. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE DSPA 
 
Οι γεννήτριες aerosol UNIMRSAFE DSPA ενεργοποιούνται µέσω του ειδικού µηχανισµού 
εκκίνησης ηλεκτρικού ή θερµικού τύπου, που είτε βιδώνεται σε ειδικό σπείρωµα στη βάση της 
γεννήτριας είτε σε µερικά µοντέλα είναι ενσωµατωµένος. Όταν στην αντίσταση του ηλεκτρικού 
ενεργοποιητή εφαρµοστεί παλµός ρεύµατος µε κατάλληλη τάση και ένταση τότε προκαλείται στο 
εσωτερικό της γεννήτριας η έναρξη της χηµικής αντίδρασης απ΄ όπου παράγεται το aerosol. 
Εναλλακτικά η ενεργοποίηση της γεννήτριας µπορεί να γίνει µε θερµικό τρόπο µέσω του ειδικού 
καλωδίου (Thermocord) παρουσία σπινθήρα ή φλόγας ή όταν η θερµοκρασία φτάσει τους 170 
oC.    
 
Όταν η γεννήτρια aerosol τίθεται σε λειτουργία, λαµβάνει χώρα µια εξώθερµη χηµική αντίδραση 
χάρις στην οποία η στερεά γόµωση που περιέχεται στο εσωτερικό της µετατρέπεται σε aerosol.  
Το παραγόµενο aerosol ψύχεται µε χηµικό ή µηχανικό τρόπο και αφού περάσει από τον θάλαµο 
εξαγωγής διαχέεται µέσα από τις οπές εκτόνωσης που βρίσκονται πλευρικά ή περιµετρικά 
ανάλογα µε τον τύπο τις γεννήτριας και καταλαµβάνει όλο τον όγκο του προστατευόµενου 
χώρου. 
 
Το aerosol που παράγεται από τις γεννήτριες DSPA, χάρις στη χηµική σύσταση της 
περιεχόµενης στερεάς γόµωσης αλλά και στην καλύτερη τεχνολογία ψύξης, χαρακτηρίζεται από 
χαµηλή θερµοκρασία εξόδου. Ειδικά στα νέα µοντέλα γεννητριών την έξοδο του από τη 
γεννήτρια η θερµοκρασία εκτόνωσης του aerosol πλησιάζει την θερµοκρασία περιβάλλοντος σε 
απόσταση 50 cm από την γεννήτρια (περισσότερες λεπτοµέρειες για τις θερµοκρασιακές ζώνες 
της εκάστοτε γεννήτριας παρατίθενται στα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια αυτών). 
 
Αυτόµατο Σύστηµα (Λειτουργία µε Πίνακα) 
 
Η ενεργοποίηση των γεννητριών UNIMRSAFE DSPA, σε περίπτωση πυρκαγιάς, γίνεται µε 
αυτόµατο τρόπο µέσω εντολής κατάσβεσης που δίνεται από πίνακα πυρανίχνευσης – 
κατάσβεσης συµβατικού ή 
διευθυνσιοδοτούµενου 
τύπου, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του EN 15276, 
NFPA 2010 και των λοιπών  
αναγνωρισµένων 
προτύπων που διέπουν τα 
συστήµατα µε γεννήτριες 
aerosol.  
 
Οι γεννήτριες UNIMRSAFE 
DSPA, ανάλογα µε τον 
τύπο του µηχανισµού 
εκκίνησης που διαθέτουν 
χρειάζονται για να 
ενεργοποιηθούν παλµό 
ρεύµατος στα 24 Vdc, 
έντασης [1÷2] A και 
διάρκειας [1÷2] sec. 
Αναλυτικότερα τα 
χαρακτηριστικά και οι 
απαιτήσεις του µηχανισµού 
εκκίνησης περιέχονται στο τεχνικό 
φυλλάδιο της γεννήτριας.   
 
Η διασύνδεση του πίνακα κατάσβεσης µε τις γεννήτριες UNIMRSAFE DSPA (βλ. σχήµα) γίνεται 
απαραιτήτως µέσω της µονάδας (πλακέτα) ενεργοποίησης UM 1-4A (Activation Module) που 
ρυθµίζει την ένταση του ρεύµατος και εξασφαλίζει την οµαλή διέγερση ενεργοποιητή. 
Επιπλέον διασυνδέοντας κατάλληλα µεταξύ τους Activation Module UM1-4Α µπορούν να 
ενεργοποιηθούν περισσότερες γεννήτριες, µε µικρές απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από τον 
πίνακα κατάσβεσης.  
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Ενδεικτικά ισχύει ότι συνδέοντας παράλληλα οχτώ Activation Module UM1-4Α µπορούν να 
ενεργοποιηθούν 16 γεννήτριες UNIMRSAFE DSPA 8, µε την προϋπόθεση ότι αυτές βρίσκονται 
στην ίδια ζώνη κατάσβεσης και είναι γειτονικές. 
Τέλος µέσω του Activation Module UM1-4Α, επιτυγχάνεται η επιτήρηση της γραµµής 
κατάσβεσης, προστατεύοντας τον µηχανισµό εκκίνησης από εσφαλµένη ενεργοποίηση. 
 
Τι περιλαµβάνει το σύστηµα πυρανίχνευσης - κατάσβεσης µε γεννήτριες 
aerosol UNIMARSAFE DSPA  
 
Το σύστηµα κατάσβεσης µε Aerosol UNIMARSAFE  αποτελείται από: 
 

 Πίνακα ελέγχου πυρανίχνευσης – κατάσβεσης 
 Ανιχνευτές καπνού και θερµότητας 
 Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας συναγερµού 
 Φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις συναγερµού π.χ σειρήνες, φαροσειρήνες, φωτιστικά 
 Γεννήτριες aerosol µε Μηχανισµούς εκκίνησης (Ενεργοποιητές) 
 Μονάδες ενεργοποίησης (Activation Modules) 
 Πυράντοχα καλώδια και µικρο - υλικά.  

 
Λειτουργία Συστήµατος Πυρανίχνευσης 
 
Η λειτουργία και ο έλεγχος του συστήµατος πυρανίχνευσης καθώς και η ενεργοποίηση του 
συστήµατος κατάσβεσης γίνεται µέσω τοπικού πίνακα ο οποίος τοποθετείται εκτός του 
προστατευόµενου χώρου. Το σύστηµα πυρανίχνευσης για κάθε ανεξάρτητο πυροδιαµέρισµα, 
αποτελείται από 2 ζώνες πυρανίχνευσης, ώστε η ύπαρξη φωτιάς στον προστατευόµενο χώρο 
να επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα από 2 ανεξάρτητους ανιχνευτές (Cross Zoning). Αν κάποια ζώνη 
από ένα συγκεκριµένο ζεύγος δυο διαδοχικών ζωνών δώσει σήµα συναγερµού, θα 
ενεργοποιείται η σειρήνα που εκπέµπει συνεχόµενο προειδοποιητικό ηχητικό σήµα αναγγελίας 
συναγερµού (PREALARM ή 1ο στάδιο συναγερµού). Όταν και η άλλη ζώνη του ίδιου ζεύγους 
ζωνών δώσει σήµα συναγερµού θα ενεργοποιείται και η φαροσειρήνα εκπέµποντας διαδοχικό 
προειδοποιητικό ηχητικό σήµα αναγγελίας συναγερµού και επικείµενης κατάσβεσης (ALARM ή 
2ο στάδιο συναγερµού). Ταυτόχρονα, πριν δοθεί εντολή κατάσβεσης ενεργοποιούνται οι 
φωτεινές ενδείξεις (NO ENTRY/EVACUATE LOCAL) που αποτρέπουν την είσοδο ατόµων στον 
προστατευόµενο χώρο ή προειδοποιούν για την εκκένωση του χώρου.  
Σε εµφανή και προσιτά σηµεία του χώρου τοποθετούνται µπουτόν (Call Point) για τη 
χειροκίνητη αναγγελία συναγερµού σε περίπτωση φωτιάς.  
 
Κατάσβεση 
 
Το κύκλωµα κατάσβεσης ενεργοποιείται µετά την προεπιλεγµένη ρυθµιζόµενη 
χρονοκαθυστέρηση. Η ενεργοποίηση των γεννητριών µπορεί να γίνει και χειροκίνητα µέσω του 
µπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήµατος κατάσβεσης. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα 
ακύρωσης της κατάσβεσης µέσω του µπουτόν ακύρωσης. Πριν την ενεργοποίηση των 
γεννητριών θα απενεργοποιείται αυτόµατα το σύστηµα εξαερισµού ή κλιµατισµού του 
προστατευόµενου χώρου και θα κλείνουν τα ανοίγµατα του χώρου µέσω αυτόµατων 
διαφραγµάτων πυροπροστασίας (fire dampers).  
 
Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να κάνει συνεχή επιτήρηση των γραµµών πυρανίχνευσης και 
κατάσβεσης ώστε να γίνεται αυτόµατα η διάγνωση κάθε ενδεχόµενης βλάβης ή σφάλµατος 
τόσο στις καλωδιώσεις όσο και στον εξοπλισµό του συστήµατος.  
 
Σε περίπτωση ανίχνευσης βλάβης ή σφάλµατος του συστήµατος θα εµφανίζεται ένδειξη στον 
πίνακα ελέγχου µέσω ειδικής λυχνία ένδειξης σφάλµατος και θα υπάρχει και ηχητική ένδειξη 
µέσω βοµβητή του πίνακα, ώστε γίνουν άµεσα οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης 
βλάβης.  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE DSPA 
 
Γενικά 
 
Οι γεννήτριες UNIMRSAFE DSPA τοποθετούνται µέσα στον προστατευόµενο χώρο πάνω σε 
τοίχους ή οροφές, αλλά και µέσα σε ψευδοπατώµατα / ψευδοροφές, ηλεκτρολογικούς πίνακες 
και γενικότερα καµπίνες µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Οι γεννήτριες τοποθετούνται σε σταθερή 
θέση, κατά κανόνα στο επάνω µέρος του υπό προστασία χώρου χρησιµοποιώντας 
αποκλειστικά την βάση στήριξης που περιέχεται στη συσκευασία της γεννήτριας.    
 
Η εγκατάσταση των γεννητριών UNIMARSAFE DSPA ως µέρη συστήµατος ολικού 
κατακλυσµού πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας υπ’ όψη τα υλικά που υπάρχουν στον 
προστατευόµενο χώρο, την φύση της πιθανά δηµιουργούµενης φωτιάς, την γεωµετρία του 
προστατευόµενου χώρου και την θέση του προστατευόµενου εξοπλισµού.  
 
∆ιάταξη γεννητριών 
 
Ο αριθµός και το µέγεθος των γεννητριών UNIMARSAFE DSPA πρέπει να είναι κατάλληλος για 
τον προστατευόµενο χώρο. Είναι συνάρτηση του όγκου του προστατευόµενου χώρου, της 
γεωµετρίας του προστατευόµενου χώρου και της θέσης του προστατευόµενου εξοπλισµού. 
 
Οι γεννήτριες πρέπει να τοποθετούνται και να στηρίζονται κατάλληλα σύµφωνα µε το τεχνικό 
εγχειρίδιο/manual των γεννητριών. Πρέπει να είναι τοποθετηµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε: 

 να είναι προσιτές για εργασίες ελέγχου ή/ και συντήρησης 
 οι εργασίες ελέγχου ή/ και συντήρησης να µπορούν να γίνονται βολικά από τον 

εγκαταστάτη. 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι γεννήτριες τοποθετούνται στο εσωτερικό του 
προστατευόµενου χώρου, χωρίς να αποκλείεται η τοποθέτησή τους έξω από αυτόν σε 
περίπτωση που το απαιτεί η συγκεκριµένη εφαρµογή. 
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Οι γεννήτριες δεν πρέπει να εκτίθενται σε δριµύς καιρικές συνθήκες ή σε κίνδυνο βλάβης από 
µηχανικά, χηµικά ή άλλα αίτια. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν κίνδυνοι βλάβης των 
γεννητριών, πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία τους.  
 
Οι γεννήτριες πρέπει να τοποθετούνται πάντα λαµβάνοντας υπ’ όψη την θερµή ζώνη που 
δηµιουργεί η γεννήτρια κατά την λειτουργία της. Οι γεννήτριες πρέπει να έχουν την κατάλληλη 
ελάχιστη απόσταση από ανθρώπους, εύφλέκτα υλικά και δοµικά στοιχεία σύµφωνα µε τον 
πίνακα 6. 
 
Ελαφρά πλακάκια που βρίσκονται στον άξονα εκτόνωσης του aerosol πρέπει να 
αγκιστρώνονται ασφαλώς προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα άρσης ή µετατόπισης 
τους κατά την λειτουργία της γεννήτριας. 
 
Συστάσεις για Εγκατάσταση 
 
Κατά την εγκατάσταση των γεννητριών πρέπει να τηρούνται τα εξής: 
 
Α) Για όλους τους τύπους γεννητριών: 
 
 Εγκατάσταση από αρµόδιο/ εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 
 Το σηµείο τοποθέτησης της γεννήτριας και ο προσανατολισµός των οπών εκτόνωσης θα 

πρέπει να επιλέγονται µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη ελευθερία στη διάχυση 
της ροής του aerosol. Τούτο συνεπάγεται ότι πρέπει να αποφεύγεται να υπάρχουν 
αντικείµενα κατά τον άξονα ροής του aerosol. Σε περίπτωση που αυτό είναι αναπόφευκτο 
πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας του πίνακα 6.  Σε περίπτωση µεγάλης 
πληρότητας χώρου πρέπει να προσαρµόζεται κατάλληλα ο συντελεστής σχεδιασµού. 

 Η εκτόνωση να µην κατευθύνεται σε ανοίγµατα (πόρτες κλπ) και σε εξόδους διαφυγής. 
 Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία και 

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

 Σε περίπτωση που στον χώρο υπάρχουν αντικείµενα που µπορεί να εµποδίσουν την 
οµοιόµορφη διάχυση του aerosol, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται περισσότερες 
µικρές γεννήτριες αντί για µία µεγάλη.   

 Όταν χρησιµοποιούνται περισσότερες από µία γεννήτρια µέσα τον ίδιο προστατευόµενο 
χώρο, τότε θα πρέπει να προνοείται ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων των γεννητριών. 

 Να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας ανθρώπων, εύφλεκτων υλικών και δοµικών 
στοιχείων από τις οπές της γεννήτριας (πίνακας 6) 

 Η απόσταση του πλευρικού σώµατος της γεννήτριας από τοίχους, οροφές και εξοπλισµό 
(αποθηκευόµενα υλικά, ηλεκτρονικές συσκευές, καλώδια κλπ) να είναι µεγαλύτερη από 
0,5m.  

 Η εγκατάσταση των γεννητριών σε χώρους µε ύψος µεγαλύτερο των 4m συστήνεται να 
γίνεται σε 2 διαφορετικές υψοµετρικές βαθµίδες µε ενδιάµεση απόσταση 2,0 ÷ 2.5m. 

 Οι γεννήτριες δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε εύφλεκτες βάσεις.  
 Να µην αφαιρείται η συσκευασία της γεννήτριας και του ενεργοποιητή πριν αποφασιστεί η 

εγκατάστασή τους.  
 Για την αποφυγή ρευµάτων που µπορούν να προκαλέσουν εσφαλµένη ενεργοποίηση της 

γεννήτριας πρέπει να ελέγχονται τα αποτυπώµατα των καλωδίων (κυανογραφήµατα) σε 
κάθε δωµάτιο του προστατευόµενου χώρου. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να 
δηµιουργούνται αποτυπώµατα των ηλεκτρικών καλωδίων του ενεργοποιητή της γεννήτριας 
ώστε να αποφευχθούν µελλοντικά προβλήµατα µε νέα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Β) Επιπλέον, ειδικά για τις γεννήτριες τύπου UNIMARSAFE DSPA 8: 
 
 Σε χώρους που απαιτείται η εγκατάσταση µεγάλου αριθµού γεννητριών αυτές  µπορούν να 

τοποθετούνται σε οµάδες (µέγιστος αριθµός: 12 γεννήτριες ανά οµάδα για γεννήτριες τύπου 
UNIMARSAFE DSPA 8/1 και 6 γεννήτριες ανά οµάδα για γεννήτριες τύπου UNIMARSAFE 
DSPA 8/2). 
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 Η οριζόντια ενδιάµεση απόσταση µεταξύ των αξόνων δύο γεννητριών τύπου UNIMARSAFE 
DSPA 8 δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη των 0,5 m. 

 H απόσταση µεταξύ οµάδων από γεννήτριες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20m. 
 
 
Υπευθυνότητες του εγκαταστάτη 
 
Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα: 
 

1) Για την τοποθέτηση των σηµάτων προειδοποίησης και σε όλους τους κατάλληλους 
χώρους. 

2) Για την άµεση λειτουργία των συναγερµών στον προστατευόµενο χώρο αµέσως µετά 
τον εντοπισµό (detection) της φωτιάς. 

3) Ο συναγερµός στην είσοδο του προστατευόµενου χώρου να είναι συνεχής µέχρις ότου 
να επανέλθει η ατµόσφαιρα µέσα στον προστατευόµενο χώρο σε κανονικές συνθήκες. 

4) Να απενεργοποιεί το σύστηµα κατά τις εργασίες συντήρησης, επιδιόρθωσης ή 
τροποποίησης. 

5) Να ενηµερώνει τον υπεύθυνο/ ιδιοκτήτη της εγκατάστασης να αποµακρύνει τις 
γεννήτριες από τον προστατευόµενο χώρο σε περίπτωση που σε αυτόν είναι να 
εκτελεστούν εργασίες εν θερµώ. 

6) Να υπάρχουν µπουτόν αποµόνωσης συστήµατος (ενεργοποίησης, ακύρωσης κλπ) σε 
κάθε είσοδο του προστατευόµενου χώρου. 

 
 
Υπευθυνότητες του χρήστη 
 
Ο τελικός χρήστης του συστήµατος είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα: 
 

1) Να παρέχει σε όλο το προσωπικό που βρίσκεται και κινείται στον προστατευόµενο 
χώρο: 

a. γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους που ενέχει το σύστηµα 
b. οδηγίες διαφυγής από τον προστατευόµενο χώρο σε περίπτωση ενεργοποίηση 

του συστήµατος 
2) Να µην υπάρχουν αντικείµενα στις εξόδους διαφυγής και στους διαδρόµους που 

οδηγούν σε αυτές. 
3) Οι πόρτες εξόδου από τους προστατευόµενους χώρους να ανοίγουν προς τα έξω, ενώ 

για εκείνες που είτε κλειδώνουν αυτόµατα  είτε είναι µανταλωµένες, να υπάρχουν 
υποδείξεις µε κατάλληλη σήµανση για εναλλακτικές εξόδους διαφυγής. 

4) Για την ύπαρξη συστήµατος κατάλληλου εξαερισµού µετά την φωτιά (φυσικού ή 
µηχανικού). 

5) Για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων ελέγχων και των εργασιών συντήρησης (βλ. 
παράγραφο για συντήρηση και έλεγχο των συστηµάτων) και την τήρηση της αντίστοιχης 
τεκµηρίωσης. 

6) Για την αποµάκρυνση των γεννητριών από τον προστατευόµενο χώρο σε περίπτωση 
που σε αυτόν είναι να πραγµατοποιηθούν εργασίες εν θερµώ. 

 
Ενέργειες πριν την εγκατάσταση των γεννητριών UNIMARSAFE DSPA 
 
Έχει σηµασία να ελέγχεται πριν την εγκατάσταση των γεννητριών η ακεραιότητα και η 
αντίσταση του κυκλώµατος του ηλεκτρικού ενεργοποιητή, µέσω ψηφιακού πολυµέτρου. Το 
ρεύµα δοκιµής δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 0.05A για περίοδο 5 λεπτών. Το ρεύµα επιτήρησης 
δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 0.005Α. 
 
Η αντίσταση του κυκλώµατος του ηλεκτρικού ενεργοποιητή πρέπει να είναι µεταξύ 0.45-0.55 
Ohm. 
 
Σε περίπτωση που η γεννήτρια ενεργοποιείται και µε θερµικό τρόπο συµπληρωµατικά µε την 
ηλεκτρική ενεργοποίηση, πρέπει ο θερµικός ενεργοποιητής να ενσωµατώνεται στην γεννήτρια. 
Εάν δεν ενεργοποιείται και µε θερµικό τρόπο συµπληρωµατικά µε την ηλεκτρική ενεργοποίηση 
ο θερµικός ενεργοποιητής να µην ενσωµατώνεται στην γεννήτρια. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE DSPA 
 

 
ΤΥΠΟΣ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 
UNIMARSAFE 

DSPA 

 
 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

(∆ιάµετρος  -  Μήκος)
(mm) 

 
 

Συνολικό 
Βάρος 

(kg) 

 
 

Μάζα aerosol
(kg) 

 
 

Μέγιστος 
προστατευό
µενος όγκος* 

(m3) 

 
 

∆ιάρκεια 
λειτουργίας 

(sec) 

Πυκνότητα 
κατάσβεσης 

aerosol 
(kg/m3) 

 
Θερµοχωρ
ητικότητα 

(Kcal ) 

DSPA 2/4-2-1 
 166 ± 1 177 ± 2 4.6 ± 0.6 1.6 ± 0.1 21 43 ± 6 0.100 1200 

DSPA 2/4-2-2 
 166 ± 1 177 ± 2 4.6 ± 0.6 1.6 ± 0.1 21 43 ± 6 0.100 1200 

DSPA 6 
 166 ± 1 435 ± 5 12.5 ± 2.5 3.5 ± 0.1 52 35 ± 6 0.065 2500 

DSPA 7/1 
 172 ± 1 358 ± 2 5.8 ± 0.8 3.25 ± 0.1 65 95 ± 14 0.050 2600 

DSPA 7/2 
 172 ± 1 495 ± 5 10.8 ± 1.5 6.7 ± 0.2 134 165 ± 24 0.050 2600 

DSPA 8/1 
 220 ± 1 220 ± 2 10.0 ± 1.5 3.25 ± 0.1 65 78 ± 11 0.054 2600 

DSPA 8/2 
 220 ± 1 350 ± 2 18.0 ± 2.0 6.7 ± 0.2 134 140 ± 21 0.054 2600 

DSPA 11/1 
 122 ± 1 25 ± 2 0.55 ± 0.1 0.11 ± 0.1 2.2 8 ± 2 0.050 90 

DSPA 11/2 
 124 ± 1 34 ± 2 0.80 ±0.15 0.17 ± 0.01 3.2 12 ± 3 0.050 139 

DSPA 11/3 
 133 ± 1 54 ± 2 1.3 ± 0.2 0.30 ± 0.01 6 20 ± 6 0.050 245 

DSPA 11/4 
 164 ± 1 74 ± 2 2.0 ± 0.3 0.90 ± 0.02 18 25 ± 6 0.050 736 

DSPA 11/5 
 187 ± 1 94 ± 2 4.5 ± 0.5 1.40 ± 0.02 28 40 ± 11 0.050 1145 

DSPA 11/6 
 187 ± 1 94 ± 2 4.7 ± 0.5 2.40 ± 0.02 48 40 ± 11 0.050 1965 

Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά γεννητριών UNIMARSAFE DSPA 
                      (*) Προκύπτει για την ελάχιστη πυκνότητα κατάσβεσης ανά είδος γεννήτριας 
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Αποστάσεις ατόµων, εύφλεκτων υλικών, δοµικών στοιχείων από οπές εκτόνωσης γεννητριών ανά τύπο γεννήτριας 
 

 
ΤΥΠΟΣ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 
UNIMARSAFE 

DSPA 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ m 
(75°C) 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ m 

(200°C) 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
∆ΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ m 
(400°C) 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 0.5m 

ΑΠΟ ΟΠΕΣ 
ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

(°C) 

 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

(°C) 

DSPA 2/4-2-1 
 2.5 1.1 0.6 120 <150 

DSPA 2/4-2-2 
 2.5 1.1 0.6 120 <150 

DSPA 6 
 0.5 0.25 0.05 75 <200 

DSPA 7/1 2.5 1.6 0.2 270 
  

DSPA 7/2 
 2.5 1.6 0.2 270  

DSPA 8/1 
 1.5 0.25 0.1 120  

DSPA 8/2 
 1.5 0.25 0.1 120  

DSPA 11/1 
 0.5 0.15 0.05 50 75 

DSPA 11/2 
 0.5 0.15 0.05 50 75 

DSPA 11/3 
 0.5 0.15 0.05 50 75 

DSPA 11/4 
 0.5 0.15 0.05 50 75 

DSPA 11/5 
 1.0 0.25 0.01 50 75 

DSPA 11/6 
 1.0 0.25 0.01 50 75 

Πίνακας 6. Αποστάσεις ατόµων, εύφλεκτων υλικών, δοµικών στοιχείων από οπές εκτόνωση
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ AEROSOL ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 
 
Με το πέρας της εκκένωσης των γεννητριών τα σωµατίδια του aerosol που έχουν κατακαθίσει 
αποµακρύνονται από τον προστατευόµενο εξοπλισµό µε τους εξής τρόπους: 

1. µε αναρρόφηση µε ηλεκτρική σκούπα (χρήση φίλτρων ΗΕPA, High Efficiency Particulate 
Arrestor Filters) 

2. µε ξεσκόνισµα 
3. µε πλύσιµο 

 
 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

 
Σε περίπτωση που οι γεννήτριες UNIMARSAFE DSPA χρησιµοποιούνται σε χώρους όπου 
παραµένουν άνθρωποι, κρίνεται απαραίτητο να ακολουθούνται τα παρακάτω µέτρα ασφαλείας: 

a) Να τοποθετούνται συναγερµοί και συσκευές χρονικής καθυστέρησης σε όλους τους 
προστατευόµενους χώρους: 

1) Τα συστήµατα γεννητριών UNIMARSAFE DSPA πρέπει να συνεργάζονται µε 
συναγερµό που θα προειδοποιεί την έναρξη λειτουργίας των γεννητριών. Το 
σύστηµα συναγερµού πρέπει να είναι ρυθµισµένο να έχει κατάλληλη 
χρονοκαθυστέρηση, ώστε το προσωπικό που βρίσκεται στον προστατευόµενο χώρο 
να προλάβει να αποµακρυνθεί από αυτόν. 

2) Οι συσκευές χρονοκαθυστέρησης πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για την 
εκκένωση του χώρου από τους παρευρισκόµενους ανθρώπους, ή για την 
προετοιµασία του προστατευόµενου χώρου για την επερχόµενη εκκένωση των 
γεννητριών. 

b) Να υπάρχουν αυτόµατοι/ χειροκίνητοι διακόπτες εκκίνησης και απενεργοποίησης του 
συστήµατος στην είσοδο του προστατευόµενου χώρου. 

c) ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται θερµοχηµικός τρόπος ενεργοποίησης των γεννητριών. 
d) ∆εν πρέπει να τοποθετούνται αντικείµενα στις εξόδους διαφυγής. Πρέπει στον 

προστατευόµενο χώρο να χρησιµοποιείται κατάλληλη φωτεινή σήµανση και να 
τοποθετούνται σήµατα ένδειξης κατεύθυνσης µε τέτοιο τρόπο ώστε οι παρευρισκόµενοι 
άνθρωποι να διανύσουν την ελάχιστη και πιο εύκολη δυνατή απόσταση για να 
εγκαταλείψουν τον χώρο. 

e) Οι πόρτες του προστατευόµενου χώρου να ανοίγουν προς τα έξω 
f) Συνεχής έλεγχος από τους αρµοδίους του συστήµατος συναγερµού\ 
g) Να υπάρχουν κατάλληλα προειδοποιητικά σήµατα και τοιχοκολληµένες οδηγίες χρήσης και 

λειτουργίας του συστήµατος πυρανίχνευσης. 
h) Να γίνεται κατάλληλη εκπαίδευση όλου του προσωπικού που κινείται στον προστατευόµενο 

χώρο για την λειτουργία του συστήµατος, τα χαρακτηριστικά του, την συµπεριφορά που 
πρέπει να έχουν σε περίπτωση ενεργοποίησης του καθώς και για τους ελέγχους που πρέπει 
να πραγµατοποιεί ο χρήστης αυτού. 

 
Επιπλέον προτείνεται να: 

• Να παρέχονται στους παρευρισκόµενους ειδικές µάσκες για χρήση σε περίπτωση 
ενεργοποίησης των γεννητριών (συγκεκριµένα τύπου FFP-2 ,EN149: 2001) 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE DSPA 
  
Σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 15276 και NFPA 2010, κάθε σύστηµα αυτόµατης κατάσβεσης µε 
γεννήτριες aerosol θα πρέπει να επιθεωρείται λεπτοµερώς, να δοκιµάζεται ως προς την σωστή 
λειτουργία του και να συντηρείται από ειδικό προσωπικό.  
 
Το πρόγραµµα συντήρησης του συστήµατος θα πρέπει να εφαρµόζεται από εξειδικευµένο και 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, συµπληρωµατικά µε ένα πρόγραµµα επιθεώρησης που πρέπει να 
διεξάγεται από τον χρήστη. 
 
Σκοπός της επιθεώρησης  του συστήµατος από το χρήστη, είναι ο έγκαιρος εντοπισµός σφαλµάτων 
σε αρχικό στάδιο, ώστε να είναι δυνατή η επισκευή των ελαττωµατικών στοιχείων και να 
προλαµβάνεται η εσφαλµένη ή µη κανονική λειτουργία του εξοπλισµού του συστήµατος. 
 
Η διαδικασία συντήρησης των συστηµάτων ενεργητικής πυροπροστασίας µε γεννήτριες aerosol 
UNIMARSAFE DSPA καθώς και το κατάλληλο πρόγραµµα ελέγχου αναλύονται στις παραγράφους 
που ακολουθούν. 
 
 
∆ιαδικασία Συντήρησης της UNIMARSAFE TRADING LTD 
 
Η συντήρηση των συστηµάτων ενεργητικής πυροπροστασίας γίνεται από τον εξουσιοδοτηµένο 
Υπεύθυνο Συντήρησης της UNIMARSAFE. Επιπρόσθετα, ο τελικός υπεύθυνος χρήστης του 
συστήµατος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί εβδοµαδιαίως και µηνιαίως συγκεκριµένους ελέγχους για 
την πιστοποίηση της καλής κατάστασης του συστήµατος ενεργητικής πυροπροστασίας της 
UNIMARSAFE. 
 
Το πρόγραµµα, οι εργασίες συντήρησης, και οι απαραίτητοι έλεγχοι που είναι να πραγµατοποιηθούν 
τόσο από τον εξουσιοδοτηµένο Υπεύθυνο Συντήρησης της UNIMARSAFE όσο και από τον τελικό 
χρήστη του συστήµατος,  αναφέρονται στο παρόν έντυπο ΕΠΑ 04-2 «Έλεγχος και Συντήρηση 
Συστήµατος Ενεργητικής Πυροπροστασίας µε Γεννήτριες aerosol UNIMARSAFE DSPA».  Το έντυπο 
αυτό παραδίδεται στον χρήστη µε την παράδοση του έργου ως παράρτηµα του εντύπου ΕΠΑ 02-5 
«∆ελτίου Παράδοσης Έργου». Ο τελικός χρήστης του έργου µε υπογραφή του εντύπου «∆ελτίου 
παράδοσης έργου» αποδέχεται και δεσµεύεται και για την τήρηση του περιεχοµένου του εντύπου 
ΕΠΑ 04-2.  
 
Φάκελος ή Βιβλίο ελέγχου ή συντήρησης 
 
Σχετικά µε την τήρηση αρχείων των αποτελεσµάτων των εργασιών συντήρησης, που αναλύονται στο 
παρόν έγγραφο, διακρίνονται οι εξής 2 περιπτώσεις: 
 

1. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ή εγκατάσταση στην οποία είναι εγκατεστηµένο το σύστηµα 
ενεργητικής πυροπροστασίας µε γεννήτριες aerosol UNIMARSAFE DSPA δεν φέρει 
πιστοποιητικό πυρασφάλειας, τα αποτελέσµατα των πραγµατοποιούµενων ελέγχων και 
εργασιών συντήρησης που αναλύονται στο έντυπο  ΕΠΑ 04-2 καθώς και τα υλικά που 
πιθανώς χρειαστεί να χρησιµοποιηθούν κατά τις εργασίες συντήρησης θα πρέπει να 
καταγράφονται  ηµερολογιακά και ενυπόγραφα από τον υπεύθυνο χρήστη του συστήµατος 
και από τον εξουσιοδοτηµένο Υπεύθυνο Συντήρησης της UNIMARSAFE στο έντυπο ΕΠΑ 
04-3 «∆ελτίο Συντήρησης» της UNIMARSAFE.  Τα αρχεία αυτά τηρούνται για 5 χρόνια σε 
δύο αντίγραφα- ένα από τον υπεύθυνο χρήστη του συστήµατος και ένα από τον 
εξουσιοδοτηµένο Υπεύθυνο Συντήρησης της UNIMARSAFE.  

 
2. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ή εγκατάσταση στην οποία είναι εγκατεστηµένο το σύστηµα 

ενεργητικής πυροπροστασίας φέρει πιστοποιητικό πυρασφάλειας, οι συντηρήσεις (τόσο από 
τον χρήστη όσο και από τον εξουσιοδοτηµένο Υπεύθυνο Συντήρησης) καταγράφονται 
ηµερολογιακά και ενυπόγραφα στο θεωρηµένο κόκκινο βιβλίο που παρέχεται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σύµφωνα µε την Π.∆. 12/2010 και το οποίο ανήκει αποκλειστικά 
στην επιχείρηση που είναι εγκατεστηµένο το εν λόγο σύστηµα ενεργητικής πυροπροστασίας. 

 
Την ευθύνη για την συντήρηση, καλή λειτουργία των µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, 
την προµήθεια, συµπλήρωση και ενυπόγραφη ενηµέρωση του βιβλίου Ελέγχου και 
Συντήρησης µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας σύµφωνα µε την Π.∆. 12/2010, τη φύλαξη 
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του και την επίδειξη του στα αρµόδια πυροσβεστικά όργανα έχει ο υπεύθυνος της 
επιχείρησης ή εγκατάστασης. 

 
 
Πρόγραµµα οπτικών ελέγχων και επιθεώρησης από τον χρήστη 
 
Α) Εργασίες Εβδοµαδιαίου ελέγχου:  
 
 Οπτικός έλεγχος των κινδύνων και των ανοιγµάτων του προστατευόµενου χώρου τα οποία 

δηµιουργούν απώλειες του κατασβεστικού υλικού και µειώνουν την ογκοµετρική κάλυψη της 
γεννήτριας. 

 Οπτικός έλεγχος για τη σωστή τοποθέτηση του εξοπλισµού του συστήµατος, παρουσία ζηµιάς ή 
ένδειξη βλάβης του πίνακα ελέγχου.  

 Έλεγχο για την τήρηση των αποστάσεων του προστατευόµενου εξοπλισµού από τη θερµή ζώνη 
της γεννήτριας.  

 Έλεγχος των οδηγιών ασφαλούς λειτουργίας του συστήµατος, ώστε να είναι αναρτηµένες και να 
διακρίνονται καθαρά.   

 
Β) Εργασίες Μηνιαίου ελέγχου: 
 
 Να ελέγχεται ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι µε τη χρήση του εξοπλισµού ή του συστήµατος είναι 

κατάλληλα εκπαιδευµένοι.  Κάθε νέος χειριστής του συστήµατος θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί 
στη χρήση αυτού.  

 Να ελέγχονται τα προειδοποιητικά σήµατα και πινακίδες.  
 
Γ) Εργασίες Εξαµηνιαίου ελέγχου: 
 
 Έλεγχο του εξωτερικού κελύφους της γεννήτριας και του ενεργοποιητή για τη διαπίστωση τυχόν 

παραµορφώσεων, σκουριάς ή άλλων ζηµιών.  
 Έλεγχο της σταθερότητας των βάσεων στήριξης της γεννήτριας.  
 Service life των γεννητριών.  

 
Πρόγραµµα συντήρησης από τον εγκαταστάτη 
 
Οι συντήρηση του συστήµατος, θα πρέπει να γίνεται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή και της ισχύουσας νοµοθεσίας, από εξειδικευµένο άτοµο που έχει τα απαραίτητα από 
το νόµο προσόντα τουλάχιστον µία φορά ετησίως. 
 
Πριν από την πραγµατοποίηση κάθε εργασίας συντήρησης το σύστηµα αυτόµατης 
κατάσβεσης µε aerosol θα πρέπει να είναι αποσυνδεδεµένο από τον πίνακα και οι ηλεκτρικοί 
ενεργοποιητές των γεννητριών να είναι αποµονωµένοι τόσο από τις µονάδες ενεργοποίησης 
(Activation Module) όσο και από τις γεννήτριες aerosol, προς αποφυγή εσφαλµένης 
ενεργοποίησης.  
 
Μετά το πέρας των σχετικών εργασιών, θα καταχωρείται από τον τεχνικό συντήρησης, στο ειδικό 
βιβλίο / φάκελο συντήρησης που τηρείται από το χρήστη, κάθε εργασία, επισκευή, τροποποίηση ή 
βελτίωση που έγινε ή θα πρέπει να γίνει στο σύστηµα (καταγραφή αποτελεσµάτων στο έντυπο ΕΠΑ 
04-3 «∆ελτίο Συντήρησης» της UNIMARSAFE).   
 
Α) Έλεγχος ανοιγµάτων – διαρροών του κατασβεστικού υλικού  
 
Τουλάχιστον µια φορά το χρόνο θα πρέπει να ελέγχεται η γεωµετρία του χώρου ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η πυκνότητα κατάσβεσης του aerosol παραµένει ίδια µε αυτή που είχε προκύψει 
κατά το σχεδιασµό του συστήµατος λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένους συντελεστές ασφαλείας. Σε 
περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει: 
 αλλαγή στη γεωµετρία του χώρου 
 ύπαρξη νέων ανοιγµάτων ή διάκενα δαπέδου και οροφής 
 αλλαγή της χρήσης του προστατευόµενου χώρου 
 αλλαγή του είδους του προστατευόµενου εξοπλισµού 
 σύστηµα εξαερισµού 
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θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειας ώστε να ενηµερώνεται ο ανάδοχος του έργου για την 
επιβεβαίωση της επάρκειας της ογκοµετρικής κάλυψης του συστήµατος µε βάση τις αλλαγές που 
έχουν προκύψει.   
 
Β) Προληπτική συντήρηση  
 
Κατά τη προληπτική συντήρηση όλος ο εξοπλισµός του συστήµατος θα πρέπει να ελέγχεται και να 
δοκιµάζεται ως προς την ορθή λειτουργία του. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης, 
περιλαµβάνουν: 
 
 Oπτικός έλεγχος κατάστασης γεννητριών 
 Έλεγχος εισροών υγρών στη γεννήτρια 
 Έλεγχο και καθαρισµό των επαφών του πίνακα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 
 ∆οκιµή συστήµατος πυρανίχνευσης σε αυτόµατη και χειροκίνητη λειτουργία σύµφωνα µε το ΕΝ 

54.  
 Έλεγχο της καλής λειτουργίας των µπαταριών του πίνακα (αντικατάσταση κάθε 3 χρόνια)  
 Έλεγχο των επαφών των πυρανιχνευτών  
 Έλεγχο και καθαρισµό των κοµβίων ακύρωσης και χειροκίνητης ενεργοποίησης των γραµµών 

κατάσβεσης 
 Έλεγχο και καθαρισµό των επαφών φαροσειρήνων, κουδουνιών, φωτιστικών «STOP GAS» 

καθώς και της τερµατικής τους αντίστασης.  
 Έλεγχο καλής λειτουργίας και καθαρισµό των activation module των γεννητριών.  
 Έλεγχο της ωµικής αντίστασης του ενεργοποιητή της κάθε γεννήτριας.  
 Έλεγχος διάρκειας ζωής των µη ενσωµατωµένων στις γεννήτριες ενεργοποιητών. 

Αντικατάσταση αυτών κάθε 5 χρόνια.   
 ∆οκιµή συστήµατος κατάσβεσης αυτόµατα και χειροκίνητα (να έχουν αποσυνδεθεί όλοι οι 

ενεργοποιητές των γεννητριών προς αποφυγή εσφαλµένης ενεργοποίησης) 
 Επανεκκίνηση, επανατοποθέτηση των ενεργοποιητών των γεννητριών και οπλισµός της 

γραµµής κατάσβεσης 
 
Η ηµεροµηνία ελέγχου, η ηµεροµηνία λήξης και η επωνυµία του συντηρητή του συστήµατος 
θα πρέπει να αναγράφονται σε ειδική ταµπέλα που θα βρίσκεται πάντα κολληµένη πάνω στη 
γεννήτρια.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 Τεχνική Περιγραφή - 2010 25/25    

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-∆ΟΚΙΜΕΣ 
 
Α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 
 
1. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA UNIMARSAFE ΑΠΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ, Αρ. Πρωτ. 36553 Φ.701.6 (10/08/2005) 
 
2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA  ΩΣ 

ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ, Αρ. JPBM:PPP/005/19/44/68, AK/DSP/538/2009, 28-04-2009   
 
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA  ΩΣ 

ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ, Issued  01-07-2009   
 
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- EMI Non-profit Kft.Budapest , Fire Testing 

Laboratory, Αρ. TMT-45/2009 (20-11-2009), Test Report EMI: M-570/2009, 30-10-2009 / 
 
 
Β. ISO ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
1. UNIMARSAFE ISO 9001:2008 - TUV HELLAS, Αρ. 041040048 (05/04/2010) 
 
2. AFG Group ISO 9001:2008 - Lloyd's Nederland, Αρ. RQA941732 (01/11/2009) 
 
3. SAFETY CHECKLIST FOR CONTRACTORS (SCC,rev. 2008/05) OF AFG Group (GROUP OF 

COMPANIES TO WHICH WE BELONG) - Lloyd's Nederland, Αρ. RQA941732 (01/11/2009) 
 
Γ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
1. DSPA GENERATORS- PRODUCT CERTIFICATION AS A FIRE EXTINGUISHING AGENT.                       

CONFORMITY TO UL2127, UL1254, CENprEN15276-1, CENprEN15276-2,NFPA2010, 
EN12094-1, KIWA BRL-K23001/03- TNO Quality Services, Ref: TQS-BRF-08-5028/nw 
(26/06/2008) 

 
2. UNDERWRITERS LABORATORIES OF CANADA ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ UL 

2127 ΚΑΙ NFPA 2010  – Underwriters Laboratories of Canada, Ref: File NC9266 Proj: 08C   
A03824 08CA36100 (27/11/2008) 

 
∆. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   
 
1. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Αρ. Πρωτ. 3017863/3813/02 (5/11/2002) 
 
2. HEALTH AND ENVIRONMENTAL DECLARATION OF DSPA GENERATORS - TNO Quality 

Services, Issued 08/09/2006 
 
Ε. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
1. ANALYSIS OD AEROSOL COMPOUND OF DSPA GENERATORS REGARDING ITS 

CONTENT IN RISKY SUBSTANCES AS CHLORIDE AND SODIUM - TNO Quality Services, 
Ref: TQS-RAP-07-I215 (24/05/2007) 

 
ΣΤ. ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 
1. ∆ΟΚΙΜΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΒΕΤΑΜ, Αρ.Πρωτ. ΑΤ/ΚΜ – 2020/02 art.95 

(02/2002) 
 
2. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE DSPA ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 

ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΜΟ Test Protocol /Circ. 1007, Guidelines for the Approval of Fixed 
Aerosol Fire-Extinguishing Systems Equivalent to Fixed Gas Fire- Extinguishing System – 
Hughes Associates Inc., Conducted/ Issued  Feb.2006 
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3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΑΕΡΟΖΟΛ UNIMARSAFE DSPA ΚΑΤΑ UL2127 - 
BRE Fire and Security, Rep. No 121351 (31/03/2008) 

 
4. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE DSPA ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΚΕΛΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ - BRE Fire and Security, Rep. No 246190 (04/08/2008) 
 
5. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE DSPA  ΑΠΟ 

UNDERWRITERS LABORATORIES OF CANADA UL 2127 ΚΑΙ NFPA 2010  - Hughes 
Associates Inc., Ref: HAI#1691-000 (22/07/2008) 

 
Η. ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 
1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE DSPA ΣΕ ΠΛΟΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων, Αρ.Πρωτ:  4232/09/2004 (26/07/2004) 

 
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΡΩΣΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE 

DSPA ΣΕ ΠΛΟΙΑ                                             - RUSSIAN MARITIME REGISTER OF 
SHIPPING, Aρ. 05.00784.009, 18/03/2005-2010 

 
3. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - Registry of Italian Navy (RINA), Test Ref: #2007-CS-01-

5767 (22-07-2008), Attend. Ref: 2007CS015767 (30-06/2008) 
 
 
Ζ. ∆ΕΛΤΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA UNIMARSAFE 
 
1. MSDS OF DSPA-2, DSPA-4, DSPA-6, DSPA-8, DSPA-11, rev. 3.0 , 12/02/2010 
 
2. MSDS OF DSPA-5 WITH IGNITION DEVICE,  rev. 3.0 , 12/02/2010 
 
3. MSDS OF DSPA-5 WITHOUT IGNITION DEVICE,  rev. 3.0 , 12/02/2010 
 
Η. ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE  
 
Ο. ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AGS. ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΣΕ DSPA. 
  


