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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σε κουζίνες επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης όπου ο εξοπλισμός
λειτουργεί με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και υγραερίου-προπανίου και
χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων συστατικών τα οποία
είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα για ανάφλεξη. Σε αυτή την περίπτωση το
κατασβεστικό υλικό F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL χρησιμοποιείται για
την
καταστολή
της
πυρκαγιάς.
Το
Σύστημα
Τοπικής
Εφαρμογής
περιλαμβάνει τα κάτωθι:
•

Το Κατασβεστικό Υλικό

Το κατασβεστικό υλικό F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL είναι
εγκεκριμένο και αποδεκτό από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
(Α.Πρ.56404Φ.701.6, 9/11/2009). Το συγκεκριμένο κατασβεστικό υλικό
είναι διάλυμα Άλατος-Καλίου (φωσφορικό ή οξικό). Κατά την επαφή με
μαγειρικά
λίπη,
το
διάλυμα
Άλατος-Καλίου
δημιουργεί
ένα
σαπωνοποιημένο στρώμα το οποίο παρεμποδίζει το οξυγόνο να έλθει σε
επαφή με την φωτιά, ψύχει την περιοχή και εκμηδενίζει τις πιθανότητες
ανάφλεξης. Το χαμηλό επίπεδο οξύτητας (ph:9) αποτρέπει την καταστροφή
επιφανειών κατασκευασμένων από ανοξείδωτο ατσάλι. Το συγκεκριμένο
κατασβεστικό υλικό, εκτός από κατηγορίες πυρκαγιών τύπου F, είναι
αποδεκτό και για κατηγορίες πυρκαγιών τύπου Α.
•

Το Δοχείο Αποθήκευσης του Κατασβεστικού Υλικού

Τα δοχεία αποθήκευσης υλικού τύπου F-CLASS SOLUTION/WET
CHEMICAL είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ και
την οδηγία 97/23/ΕΚ. Η εταιρία ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε, διαθέτει δοχεία 6 και 9
λίτρων με πλαστική εσωτερική επικάλυψη. Επίσης, υπάρχουν προς διάθεση
δοχεία 25 και 50 λίτρων με εσωτερική αντιδιαβρωτική βαφή αλλά και
δοχεία 12 λίτρων ΙΝΟΧ. Τα προαναφερθέντα δοχεία διατίθενται με τις
αντίστοιχες βάσεις τους. Κάθε δοχείο φέρει ειδικό μανόμετρο με ειδική
οπή δόκιμης καλής λειτουργίας.
Το δοχείο αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού συνδέεται με το
δίκτυο σωληνώσεων του συστήματος με τον νέο χυτό ορειχάλκινο μαστό
(αρίστης ποιότητας) ο οποίος δεν περιέχει κολλήσεις.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το αυλάκι στο σπείρωμα
του χυτού ορειχάλκινου μαστού επιτρέπει την γρηγορότερη και
ασφαλέστερη αποκοχλίωση από το δοχείο του πυροσβεστήρα χωρίς την
άσκοπη εκτόξευση του κατασβεστικού υλικού κατά την διαδικασία
συντήρησης–επανελέγχου,
επιτρέποντας
την
ταχύτερη
διαφυγή
του
προωθητικού αερίου (άζωτο)
Επιπλέον,
η
χρήση
χυτής
ορειχάλκινης
κατασκευής
(χωρίς
κολλήσεις) εξυπηρετεί στην μείωση στο ελάχιστο των απωλειών και στην
βελτιστοποίηση
του
τρόπου
λειτουργίας
του
συστήματος
τοπικής
εφαρμογής.
Τέλος, η πίεση του δοχείου είναι 15Bar και η θερμοκρασία
λειτουργίας είναι από -20˚C έως +60˚C. Το προωθητικό αέριο που
χρησιμοποιείται είναι το αέριο Άζωτο (Ν2).
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•

Το Δίκτυο Σωληνώσεων

Το δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο αποτελείται από χαλκοσωλήνες
κατασκευασμένους κατά ISO, οδηγεί το υλικό από το δοχείο αποθήκευσης
προς (α) τα ειδικού τύπου ακροφύσια σε περίπτωση χειροκίνητης
ενεργοποίησης και (β) τα sprinkler ειδικού τύπου (αυτόματοι
εκτοξευτήρες) σε περίπτωση αυτόματης ενεργοποίησης του συστήματος.
Στην περίπτωση της αυτόματης ενεργοποίησης του συστήματος
(ανοιχτή βάνα) ο ένας κλάδος τροφοδοτεί τα sprinkler
ενώ σε
περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης ο δεύτερος κλάδος (κλειστή βάνα)
τροφοδοτεί τα ακροφύσια ειδικού τύπου εκτόξευσης του κατασβεστικού
υλικού.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι για την κατασκευή της
βάνας έχει χρησιμοποιηθεί χυτό ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) μέταλλο ανώτερης
ποιότητας S.S-316. Έτσι, γίνεται πιο αξιόπιστη και γρήγορη η
διαδικασία συντήρησης–επανελέγχου λόγω έλλειψης κολλήσεων. Η ύπαρξη
ειδικής αλενόβιδας εξυπηρετεί στην ταχύτατη και ασφαλή απομάκρυνση
υπολειμμάτων κατασβεστικού υλικού από την βάνα χωρίς απαίτηση για
αποκόλληση της από τον μαστό. Τέλος, η ύπαρξη ειδικού ασφαλιστικού
ελάσματος στο χερούλι της βάνας και οπή προσφέρει επιπρόσθετη
ασφάλιση της βάνας από επέμβαση μή εξουσιοδοτημένου ατόμου.
•

Αυτόματη Ενεργοποίηση

Στην περίπτωση της αυτόματης ενεργοποίησης του συστήματος
(sprinkler) στην αρχή του κλάδου της σωλήνωσης θα πρέπει να
τοποθετηθεί βάνα η οποία χρησιμοποιείται για την απομόνωση, τον
έλεγχο και την προσθήκη αερίου Αζώτου (N2) πριν την τοποθέτηση του
δοχείου. Αμέσως μετά την βάνα αυτή τοποθετείται δεύτερη βάνα ίδιου
τύπου η οποία πρέπει να μένει πάντα ανοιχτή και πρέπει να κλείνει
μόνο σε περίπτωση επανελέγχου του πυροσβεστήρα ούτως να μην χαθεί η
πίεση του κλάδου της αυτόματης ενεργοποίησης.
Το δίκτυο πρέπει να πρεσαριστεί με Άζωτο πίεσης 18Bar.
Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλιστεί μή ύπαρξης διαρροής για να
παραμείνει η γραμμή μόνιμα υπό πίεση ούτως ώστε η πίεση στο δίκτυο να
είναι μεγαλύτερη από την πίεση του δοχείου αποθήκευσης του
κατασβεστικού υλικού. Για την πλήρωση του δικτύου με Άζωτο (N2)
πρέπει
να
τοποθετηθεί
στο
τέλος
του
κλάδου
της
αυτόματης
ενεργοποίησης βάνα, ενώ πριν την βάνα πρέπει να προσαρμοστεί
μανόμετρο ούτως ώστε να μπορεί να ελεγχτεί η πίεση (εν ώρα πληρώσεως
αλλά και εν ώρα ηρεμίας).
Μετά την τοποθέτηση του δοχείου και αφότου πραγματοποιηθεί το
πρεσάρισμα του κλάδου της αυτόματης ενεργοποίησης (sprinkler) με
Άζωτο (N2) πρέπει να ανοιχτεί και οι δυο (2) βάνες του συγκεκριμένου
κλάδου (μόνο η βάνα πληρώσεως του Αζώτου (N2) μένει κλειστή) για να
μπορεί το υλικό, σε περίπτωση ενεργοποίησης λόγω πυρκαγιάς, να
οδηγηθεί στα sprinkler.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι μετά την πλήρωση του
δικτύου με Άζωτο (N2) το σύστημα πρέπει να παραμείνει ανενεργό για
τρεις (3) μέρες ούτως ώστε να ελεγχτεί-διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν
τυχόν απώλειες πίεσης.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την διακοπή του Ηλεκτρικού Ρεύματος απαιτείται η
εγκατάσταση πιεσοστάτη 30Bar (ή αλλιώς πρεσοστάτη) στο κλάδο του
δικτύου της αυτόματης ενεργοποίησης μετά την δεύτερη βάνα, ο οποίος
θα δίνει εντολή στον Ηλεκτρολογικό Πίνακα του εκάστοτε μαγειρείου για
την απαιτουμένη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και του υγραερίουπροπανίου σε συνδυασμό με την ηλεκτροβάνα της εγκατάστασης.
•

Χειροκίνητη Ενεργοποίηση

Στην περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήματος το
δίκτυο δεν πρεσάρεται ενώ η βάνα που χρησιμοποιείται στον κλάδο αυτό
παραμένει πάντα κλειστή και μονο σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να
ανοιχτεί εντελώς ούτως ώστε το κατασβεστικό υλικό να οδηγηθεί στα
ειδικού τύπου ακροφύσια εκτόξευσης υλικού. Σε δίκτυο το οποίο έχει
μέχρι 11 μονάδες ροής χρησιμοποιείται χαλκοσωλήνα διατομής Φ15, ενώ
από 11 μονάδες ροής και άνω χαλκοσωλήνα διατομής Φ18 (αναφέρεται στον
κλάδο της χειροκίνητης ενεργοποίησης).
Μετά από κάθε ενεργοποίηση του συστήματος το δίκτυο σωληνώσεων
πρέπει να καθαρίζεται με νερό για την αποφυγή δημιουργίας κρούστας
από
υπολείμματα
του
κατασβεστικού
υλικού
στο
εσωτερικό
των
σωληνώσεων.
•

Τα sprinkler

Τα sprinkler (ή αυτόματοι εκτοξευτήρες) μέσω της ειδικής
θερμοευαίσθητης αμπούλας ενεργοποιούν τον κλάδο της αυτόματης
ενεργοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς εκτοξεύουν το κατασβεστικό υλικό
στις προστατευόμενες εστίες-συσκευές-επιφάνειες. Στο σημείο αυτό
πρέπει να τονισθεί ότι σε δίκτυο σωληνώσεων το όποιο δεν είναι
μεγαλύτερο από έξι (6) μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και επτά
(7) sprinkler. Περιορισμοί ισχύουν ως ακολούθως:






Με χρήση δοχείου 6ltr προτείνεται να υπάρχουν έως τρία (3)
sprinkler εκτός και εάν το δίκτυο σωληνώσεων δεν είναι
μεγαλύτερο των πέντε (5) μέτρων στο οποίο δύναται να
χρησιμοποιηθούν έως (5) sprinkler.
Με χρήση δοχείου 9ltr προτείνεται να υπάρχουν έως πέντε
(5) sprinkler.
Με χρήση δοχείου 25ltr προτείνεται να υπάρχουν έως
δεκατρία (13) sprinkler.
Με χρήση δοχείου 50ltr προτείνεται να υπάρχουν έως
εικοσιπέντε (25) sprinkler.

Τα sprinkler (ή αυτόματοι εκτοξευτήρες) προτείνεται να έχουν
θερμοευαίσθητη αμπούλα θερμοκρασίας 93˚C, 141˚C, 182˚C ή 260˚C. Η
ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. συστήνει να πραγματοποιηθούν μετρήσεις θερμοκρασίας (από
εξειδικευμένο τεχνικό), εν ώρα πλήρης λειτουργίας του μαγειρείου,
ούτως ώστε να επιλεγεί ποιου τύπου sprinkler θα τοποθετηθεί πάνω από
κάθε προστατευόμενη εστία-συσκευή-επιφάνεια.
Τα sprinkler πρέπει να τοποθετούνται μέσα στους απαγωγούς των
καυσαερίων σε βάθος τουλάχιστον 20cm. Αναλυτικότερα, πρέπει να
τοποθετηθούν στον κενό χώρο ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα φίλτρα και
τους καπναγωγούς. Επίσης, προτείνεται να τοποθετηθούν κάτω από την
επιφάνεια των φίλτρων με κατεύθυνση εκτόξευσης κάθετη προς τις
προστατευόμενες εστίες-συσκευές-επιφάνειες.
•

Τα Ακροφύσια

Τα ακροφύσια αυτά είναι ειδικού τύπου και διαθέτουν συντελεστές
ροής αναλόγως της χρήσης τους. Όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω
πίνακα, κάθε ακροφύσιο καλύπτει αυστηρά καθορισμένες διαστάσεις
συγκεκριμένων συσκευών-εστιών και έχει καθορισμένες μονάδες ροής.
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Σημείο Προστασίας
Αεραγωγός
Αεραγωγός
Αεραγωγός
Αεραγωγός
Αεραγωγός
Αεραγωγός
Αεραγωγός
Αεραγωγός
Φούσκα
Φριτέζα
Πλάκα Ψησίματος
Πλάκα Ψησίματος
Πλάκα Ψησίματος
Ηλεκτρ. Κουζίνα
Ηλεκτρ. Κουζίνα
Φούρνος
Ηλεκτρ. Ψηστιέρα
Ψηστιέρα Γκαζιού
Κεραμική Ψηστιέρα
Βαθύ Τηγάνι
Ψησταριά-Κάρβουνα
Ψησταριά-Ξύλα
Ψησταριά-Κούτσουρα
Γύρος

Μέγιστες Διαστάσεις
122cm Διάμετρος
81cm Διάμετρος
41cm Διάμετρος
61cm Διάμετρος
381cm Περίμετρος
254cm Περίμετρος
127cm Περίμετρος
190cm Περίμετρος
305cm Μήκος
(48 x 64) cm
(76 x 122) cm
(76 x 107) cm
(76 x 91) cm
(31 x 61) cm
(61 x 61) cm
(72 x 72) cm
(52 x 61) cm
(52 x 61) cm
(52 x 61) cm
(35 x 61) cm
(61 x 72) cm
(61 x 72) cm
(61 x 72) cm
(78 x 73) cm

Κωδικός Ακροφυσίου
3-11983
2-11983
11983
13729
3-11983
2-11983
13729
11983
11982
13729
14178
13729
11982
11982
14178
2-11984
11982
11982
11982
11982
11983
11983
11983
2-11984

Μονάδες Ροής
4,5
3
1,5
2
4,5
3
2
1,5
1
2
2
2
1
1
2
2,5
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
2,5

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι στα ειδικού τύπου
ακροφύσια, στα συστήματα τοπικής εφαρμογής F-CLASS SOLUTION/WET
CHEMICAL, αναφέρονται αυστηρές προδιαγραφές και περιορισμοί. Ο
αριθμός καθώς και ο τύπος των ακροφυσίων σε ένα σύστημα τοπικής
εφαρμογής καθορίζεται (1) από το τύπο, (2) από το μέγεθος και (3) από
τα χαρακτηριστικά των προστατευόμενων συσκευών-εστιών-επιφανειών.
Τα ακροφύσια εκτόξευσης υλικού τοποθετούνται στην κατάλληλη
θέση (βάσει μηχανολογικού σχεδίου ) σε ύψος 1-1,2 μέτρα πάνω από τις
εστίες, η προβολή των οποίων πρέπει να συμπίπτει με το κέντρο των
εστιών.
Είναι απαραίτητη δε η τοποθέτηση ενός τουλάχιστον ακροφυσίου
(βάσει υπολογισμών) σε κάθε αεραγωγό σε βάθος έως
20cm με φορά
απορροής προς τα επάνω καθώς και μέσα στον αποροφητήρα ανά τρία (3)
μέτρα ένα χοανίδιο, με φορά παράλληλη των σωληνώσεων.
Η προσαρμογή συστολικών μαστών μεγέθους 1/2"x3/8" στο δίκτυο
σωληνώσεων είναι απαραίτητη για να βιδωθούν στο σπείρωμα τους τα
ακροφύσια εκτόξευσης υλικού.

Το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα του ακροφυσίου δεν πρέπει να
αφαιρείται ποτέ προκειμένου να παρεμποδίζεται η είσοδος υγρασίας,
ατμών, λίπους και άλλων λοιπών ξένων σωματιδίων στην οπή από την
οποία απελευθερώνεται το υλικό.

-6-

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ
ΓΕΝΙΚΑ
•

Αποθήκευση: Τα αποθέματα του κατασβεστικού υλικού F-CLASS
SOLUTION/WET CHEMICAL τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για
την επαναπλήρωση του συστήματος πρέπει να φυλάσσονται στα
πλαστικά δοχεία αποθήκευσης (25ltr) τα οποία προμηθευτήκαν από
την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.



Τα πλαστικά δοχεία αποθήκευσης (25ltr) του κατασβεστικού
υλικού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανοίγονται παρά
μόνο στην περίπτωση επαναπλήρωσης του συστήματος.
Τα πλαστικά δοχεία αποθήκευσης (25ltr) του κατασβεστικού
υλικού πρέπει να συντηρούνται στις προτεινόμενες από την
ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. θερμοκρασίες συντήρησης.

•

Πίεση Λειτουργίας Συστήματος: Να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα (τουλάχιστον μια (1) φορά την εβδομάδα) η πίεση του
κλάδου της αυτόματης ενεργοποίησης του συστήματος ούτως ώστε να
διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος σε περίπτωση
πυρκαγιάς.

•

Διαδικασίες: Η Επιθεώρηση και η Συντήρηση του συστήματος θα
πρέπει να εκτελούνται μονό όταν όλες οι προστατευόμενες
συσκευές (εξοπλισμός) είναι εκτός λειτουργίας.

•

Επαναπλήρωση: Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος λόγω
πυρκαγιάς ή μετά από παρατήρηση εν ώρα επιθεώρησης μή
απαιτούμενης ποσότητας πλήρωσης του συστήματος με κατασβεστικό
υλικό οι ακόλουθες διαδικασίες πρέπει να τηρούνται:




Το σύστημα πρέπει να επαναπληρώνεται καταλλήλως.
Το σύστημα πρέπει να επανέρχεται στην αρχική-κανονική
κατάσταση λειτουργίας.
Το δίκτυο σωληνώσεων πρέπει να ξεπλένεται με νερό ούτως
ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος
την επόμενη φορά. (μόνο σε περίπτωση εκφόρτωσης του
κατασβεστικού υλικού σε περίπτωση πυρκαγιάς)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ανά περίοδο ενός (1) μήνα πρέπει να πραγματοποιείται επιθεώρηση
του συστήματος η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες
διαδικασίες:
•
•
•
•
•

•

Το σύστημα τοπικής εφαρμογής πρέπει να βρίσκεται στην σωστή
θέση βάσει μηχανολογικού σχεδίου.
Οι μηχανικοί ενεργοποιητές πρέπει να μην παρεμποδίζονται.
Το έγγραφα επιθεωρήσεως & συντηρήσεως πρέπει να βρίσκονται στην
θέση τους.
Δεν πρέπει να παρατηρείται καμία φυσική αιτία η οποία θα
παρεμποδίσει την ενεργοποίηση του συστήματος σε περίπτωση
πυρκαγιάς.
Το μανόμετρο του κλάδου της αυτόματης ενεργοποίησης του
συστήματος πρέπει να ελέγχεται ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η
πίεση λειτουργίας είναι στην προκαθορισμένη κλίμακα σωστής
λειτουργίας.
Τα καπάκια των ακροφυσίων εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού
να είναι (1) στην θέση τους, (2) ανέπαφα και (3) μή
κατεστραμμένα.
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•
•

Οι αυτόματοι εκτοξευτήρες του συστήματος (ειδικού τύπου
sprinkler) πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση (καθαρά).
Να
διασφαλιστεί
βάσει
μηχανολογικού
σχεδίου
ότι
καμία
προστατευόμενη συσκευή-εστία-επιφάνεια δεν έχει μετακινηθεί από
την αρχική της θέση.

Σε περίπτωση παρατήρησης παρατυπιών, οι κατάλληλες διορθωτικές
ενέργειες πρέπει να εκτελεστούν άμεσα. Σε περίπτωση που οι
διορθωτικές ενέργειες περιλαμβάνουν συντήρηση του συστήματος, αυτή θα
πρέπει να εκτελεστεί μονό από εξειδικευμένο προσωπικό.
Τα εξειδικευμένο προσωπικό το όποιο θα φέρει εις περάς την
συντήρηση του συστήματος θα πρέπει να συμπληρώνει τις διορθωτικές
ενέργειες-εργασίες στο έντυπο συντηρήσεως.
Τουλάχιστον μια (1) φορά ανά μήνα θα πρέπει να εκτελείται
επιθεώρηση του συστήματος ενώ θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο
επιθεωρήσεως τα πλήρης στοιχεία του προσωπικού (ονοματεπώνυμοειδικότητα) το οποίο επιθεωρεί το σύστημα καθώς και η ημερομηνία
επιθεωρήσεως.
Τα έντυπα επιθεωρήσεως πρέπει να διατηρούνται στην κατοχή του
ιδιοκτήτη του συστήματος (στην σωστή θέση) και σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να καταστρέφονται.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
•
•
•

Ο τεχνικός ο οποίος αναλαμβάνει την συντήρηση του συστήματος
τοπικής εφαρμογής τύπου F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL είναι
απαραίτητο να εκπαιδευτεί από την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Ο τεχνικός συντηρήσεως του συστήματος θα πρέπει να έχει στην
κατοχή του το πιστοποιητικό εκπαίδευσης το οποίο εκδίδεται μόνο
από την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Ο τεχνικός συντηρήσεως του συστήματος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί
από την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε και έχει στην κατοχή του το Εγχειρίδιο του
Συστήματος (B) Tοπικής Eφαρμογής Tύπου F-CLASS SOLUTION/WET
CHEMICAL θα πρέπει να εκτελεί την συντήρηση τουλάχιστον μια (1)
φορά ανά εξάμηνο.

Η συντήρηση του συστήματος τοπικής εφαρμογής τύπου F-CLASS
SOLUTION/WET
CHEMICAL
πρέπει
να
περιλαμβάνει
τις
ακόλουθες
διαδικασίες:
• Να
διασφαλιστεί
βάσει
μηχανολογικού
σχεδίου
ότι
καμία
προστατευόμενη συσκευή-εστία-επιφάνεια δεν έχει μετακινηθεί από
την αρχική της θέση.
• Να διασφαλιστεί ότι δεν έχει προστεθεί καμία άλλη συσκευήεστία-επιφάνεια η οποία πρέπει να προστατευτεί από το σύστημα.
• Να γίνει έλεγχος-συντήρηση στα ακόλουθα μέρη του συστήματος:
 Στο δοχείο αποθήκευσης υλικού.
 Στον μαστό και τις βάνες του συστήματος για να
διασφαλιστεί μή ύπαρξη διαρροής πίεσης στον κλάδο της
αυτόματης ενεργοποίησης του συστήματος.
 Στους
μηχανικούς
ενεργοποιητές
του
συστήματος
(συρματόσχοινο-εύτηκτα).
 Στον εύκαμπτο σωλήνα ΙΝΟΧ σύνδεσης του δοχείου με το
δίκτυο σωληνώσεων, για τυχόν φθορές.
 Στο δίκτυο σωληνώσεων του συστήματος.
 Στους θερμοευαίσθητους ανιχνευτές του συστήματος τα
διμεταλλικά ελάσματα των οποίων πρέπει να καθαρίζονται
από υπολείμματα μαγειρικών ελαίων τουλάχιστον μια (1)
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φορά τον μήνα ενώ βάσει του Αμερικανικού προτύπου NFPA17A
συστήνεται η αντικατάσταση τους μια (1) φορά ανά εξάμηνο.
Στους αυτομάτους εκτοξευτήρες του συστήματος (ειδικού
τύπου sprinkler).
Στο συρματόσχοινο σύνδεσης των θερμοευαίσθητων ανιχνευτών
με τον τερματικό διακόπτη μετάδοσης σήματος.
Στα ακροφύσια απελευθέρωσης του κατασβεστικού υλικού.
Στα
αποθέματα
του
κατασβεστικού
υλικού
F-CLASS
SOLUTION/WET CHEMICAL (πλαστικά δοχεία αποθήκευσης) τα
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την επαναπλήρωση
του συστήματος.

Σε περίπτωση που κατά την εξαμηνιαία συντήρηση (τουλάχιστον)
του συστήματος διαπιστωθεί οποιουδήποτε τύπου καταστροφή μερών του
συστήματος αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως με ανταλλακτικά
τα οποία προτείνει η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Σε αυτήν την περίπτωση, μέχρι να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση
των κατεστραμμένων μερών του συστήματος και να επανέρθει το σύστημα
στην αρχική-κατάλληλη κατάσταση λειτουργίας, θα πρέπει να ενημερωθεί
αμέσως ο ιδιοκτήτης του συστήματος ενώ το σύστημα θα ορίζεται ως μή
λειτουργικό έως ότου επανέρθει στην αρχική του κατάσταση σωστής
λειτουργίας.
Όταν ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των κατεστραμμένων μερών του
συστήματος και το σύστημα επανέρθει στην αρχική-κατάλληλη κατάσταση
λειτουργίας θα πρέπει αμέσως να ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης του
συστήματος.
•
•
•

Το έντυπο συντηρήσεως του συστήματος θα πρέπει πάντα να
συμπληρώνεται
παρουσία
του
ιδιοκτήτη
του
συστήματος
ή
αντιπροσώπου του.
Ο ιδιόκτητης του συστήματος θα πρέπει να φυλάσσει αρχείο με
όλα τα έγγραφα συντηρήσεως του συστήματος.
Σε
κάθε
Σύστημα
(Β)
Τοπικής
Εφαρμογής
Τύπου
F-CLASS
SOLUTION/WET CHEMICAL Διπλής Βάνας θα πρέπει μετά την
συντήρηση να τοποθετείται ταμπελάκι ή αυτοκόλλητο σε εμφανή
θέση το οποίο θα αναγράφει την ημερομηνία συντηρήσεως του
συστήματος καθώς και τα στοιχεία του τεχνικού συντηρήσεως.

ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Κάθε Σύστημα (Β) Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F-CLASS SOLUTION/WET
CHEMICAL Διπλής Βάνας πρέπει να επαναπληρώνεται αμέσως μετά την χρήση
ή και σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την επιθεώρηση ή την
συντήρηση μή απαιτουμένης ποσότητας πλήρωσης του συστήματος με
κατασβεστικό υλικό.
•
•

Το σύστημα πρέπει να επαναπληρώνεται βάσει των οδηγιών της
ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Μετά από εκφόρτωση του κατασβεστικού υλικού του συστήματος το
δίκτυο σωληνώσεων πρέπει να καθαριστεί με νερό για την αποφυγή
δημιουργίας κρούστας στο εσωτερικό των σωληνώσεων.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η υδραυλική δόκιμη του δοχείου αποθήκευσης του κατασβεστικού
υλικού πρέπει να πραγματοποιείται μία (1) φορά ανά δέκα (10) έτη,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το κατασβεστικό υλικό που
εμπεριέχεται στο δοχείο πρέπει να αντικαθίστανται μετά το τέλος της
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δοκιμής και να επαναπληρώνεται το δοχείο με νέο κατασβεστικό υλικό
τύπου F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Β)
ΒΗΜΑ 01:Τοποθετειστε την βάση στήριξης βαρέως τύπου του πυρ/ρα στην
σωστή θέση βάσει μηχανολογικού σχεδίου.

ΒΗΜΑ 02:Τοποθετειστε τον πυρ/ρα F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL στην
βάση στήριξης βαρέως τύπου και ασφαλίστε την βάση.

ΒΗΜΑ 03:Καθαριστε το σπείρωμα των βανών με βενζίνη, οινόπνευμα ή
νερό για την επίτευξη στεγανοποίησης.

-10-

ΒΗΜΑ

04: Συστήνεται να τοποθετηθεί υγρό τεφλόν στο αρσενικό
σπείρωμα των ρακορ που πρόκειται να βιδωθούν στην διπλή βάνα αλλά και
στο θηλυκό σπείρωμα της διπλής βάνας.

ΒΗΜΑ 05: Βιδώστε τα ρακορ στην διπλή βάνα.

ΒΗΜΑ 06: Στον κλάδο της αυτόματης ενεργοποίησης τοποθετήστε δεύτερη
βάνα, ώστε σε περίπτωση επανελέγχου του πυροσβεστήρα και κλείνοντας
της να διατηρηθεί η πίεση του δικτύου.
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ΒΗΜΑ

07: Κατασκευάστε το δίκτυο βάσει μηχανολογικού σχεδίου.
Χρησιμοποιείστε
αλοιφή
κόλλησης
(για
την
στεγανοποίηση
των
εξαρτημάτων) και εκτελέστε μαλακή κόλληση για την σύνδεση των
εξαρτημάτων με την χαλκοσωλήνα.

ΒΗΜΑ 08: Μετά την ολοκλήρωση της μαλακής κόλλησης καθαρίστε την
μαύρη κρούστα που δημιουργείται στις κολλήσεις με ένα πανάκι
(βρεγμένο με νερό) για την αποφυγή του φαινόμενου της οξείδωσης στην
επιφάνεια των κολλήσεων.

ΒΗΜΑ 09: Τοποθετείστε πρεσοστατη μετά την δεύτερη βάνα του κλάδου
της αυτόματης ενεργοποίησης του δικτύου ούτως ώστε να διακοπεί η
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μόλις αρχίσει η κατάσβεση. Ο πρεσοστάτης
συνδέεται με ειδικό ρελέ ισχύος που πρέπει να τοποθετηθεί στον
ηλεκτρολογικό
πίνακα
του
μαγειρείου.
(Η
ηλεκτροβάνα
διακοπής
υγραερίου-προπανίου του συστήματος, σε περίπτωση που δεν είναι
συνδεμένη με πίνακα πυρανίχνευσης, παίρνει εντολή από το ειδικό ρελέ
ισχύος)
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ΒΗΜΑ
10:
Τοποθετείστε
μηχανολογικού σχεδίου.

τα

ειδικού

τύπου

sprinkler

βάσει

ΒΗΜΑ 11: Τοποθετείστε το μανόμετρο έλεγχου πίεσης του κλάδου της
αυτόματης ενεργοποίησης του δικτύου.

ΒΗΜΑ 12: Τοποθετείστε την βάνα πλήρωσης του κλάδου της αυτόματης
ενεργοποίησης του δικτύου με αέριο Άζωτο (Ν2). Πρεσάρετε το δίκτυο
στα 18Bar και ελέγξτε την πίεση από το μανόμετρο.

ΒΗΜΑ 13: Τοποθετείστε τα ειδικού τύπου ακροφύσια εκτόξευσης του
κατασβεστικού υλικού στον κλάδο της χειροκίνητης ενεργοποίησης του
δικτύου στην σωστή θέση βάσει μηχανολογικού σχεδίου.
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ΒΗΜΑ 14: Σφίξτε καλά τα ρακορ σύνδεσης του κλάδου της αυτόματης
ενεργοποίησης του δικτύου για να εκμηδενιστεί η πιθανότητα απώλειας
πίεσης.

ΒΗΜΑ

15: Ανοίξτε την δεύτερη βάνα του κλάδου της αυτόματης
ενεργοποίησης του δικτύου και εν συνεχεία πρεσάρετε τον κλάδο αυτό με
Αέριο Άζωτο (Ν2) στα 18Bar από την βάνα πλήρωσης ελέγχοντας παράλληλα
το μανόμετρο.

ΒΗΜΑ

16: Ρίξτε σαπουνόνερο πάνω στην επιφάνεια των μαλακών
κολλήσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει απώλεια πίεσης. Τυχών
απώλειες δημιουργούν φυσαλίδες στο σαπουνόνερο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συστήνεται, προτού ανοιχτεί η αρχική-πρώτη βάνα του κλάδου
της αυτόματης ενεργοποίησης του δικτύου, να ελέγχεται για τρεις (3)
μέρες η πίεση του δικτύου προτού αυτό τεθεί σε λειτουργία, για να
διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει απώλεια πίεσης.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το Σύστημα Β Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F-CLASS SOLUTION/WET
CHEMICAL Διπλής Βάνας παρέχει την δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης
μέσω ειδικών θερμοευαίσθητων sprinkler (αυτομάτων εκτοξευτήρων
κατασβεστικού υλικού) και χειροκίνητης ενεργοποίησης μέσω ειδικού
τύπου ακροφυσίων εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού.
Για την υλοποίηση του συστήματος απαιτείται δίκτυο σωληνώσεων
χαλκού δυο (2) κλάδων ο ένας εκ των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την
αυτόματη ενεργοποίηση ενώ ο δεύτερος για την χειροκίνητη ενεργοποίηση
του συστήματος.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο
σύστημα αποτελεί εναλλακτική & οικονομικότερη λύση του προτύπου
Συστήματος Α Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F-Class Solution/Wet Chemical το
οποίο προτείνει η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

-16-

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ
Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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