
ΠΡΙΝ ΣΗ ΥΡΗΗ :  

Γηαηεξήζηε ηελ ςπρξαηκ ία ζαο  

εκάλεηε  ζπλαγεξκό  

Φξνληίζηε  λα ε ηδνπνηεζεί  ε Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία  

 

 

 

 

 

 

 

Βεβαησζείηε όη η  έρε η  εθθελσζεί ν  ρώξνο όπνπ εθδειώζεθε ε ππξθαγηά θαη  

ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ πιεζηέζηεξν ππξνζβεζηήξα άκεζα.  

 

Υρηζιμοποιείζηε πσρο ζβεζηήρα Μ ΟΝΟ αν :  

Η θσηηά είλαη κ ηθξή θαη  δελ έρε η  πάξε η αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο .  

Γλσξίδεηε λα ρξεζηκνπνηε ίηαη ππξνζβεζηήξα.  

Τπάξρεη  αζθαιήο  έμνδνο δ ηαθπγήο .  

Δίζηε αζθαιήο από ηνμηθά αέξηα πνπ κπνξε ί λα εθιπζνύλ ιόγσ ηεο 

ππξθαγηάο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε ππξθαγηά έρε η  μεθύγε η  από  ηνλ έιεγρν,  θιε ίζηε  η ηο  

πόξηεο θαη απνκαθξπλζείηε .  Δλεκεξώζηε ηνπο  ππξνζβέζηεο  γ ηα ηη  αθξηβέο 

ζεκείν  πνπ εθδειώζεθε ε ππξθαγηά θαη γ ηα ην η η  θαίγεηαη .  

 
 

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ  

 

Σξαβήμηε ηελ αζθάιεηα από   ηε ιαβή ηνπ 

ππξνζβεζηήξα  

 

 

ηνρεύζηε  κε ην ιάζηηρν  ζηε βάζε ηεο  θσηηάο  

 

 

Πηέζηε ηε ιαβή.  

 

 

Φεθάζηε από άθξε ζε άθξε κέρξη λα ζβήζεη ε 

θσηηά  

 

 

 

ε περίπηωζη εκδήλωζης πσρκαγιάς: 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΥΡΗΣΗ / ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ: 

Οπηηθόο έιεγρνο αλά ηξίκελν έηζη ώζηε νη ππξνζβεζηήξεο: 

Να βξίζθνληαη ζηε ζσζηή ζέζε 

Να είλαη νξαηνί θαη εύθνια πξνζβάζηκνη, κε επαλάγλσζηεο 
νδεγίεο 

Να είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ  θαη λα είλαη ζπληεξεκέλνη 
από Αλαγλσξηζκέλε εηαηξεία. 

Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε/ρξήζηε λα θαζνξίζεη ην πόζνη ππξνζβεζηήξεο θαη κε πνην 
ηξόπν ζα απνκαθξπλζνύλ από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ γηα ζπληήξεζε. Δπηπιένλ όπνπ είλαη 
απαξαίηεην ζα πξέπεη λα ιακβάλεη επηπιένλ κέηξα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
εθηειείηαη ζπληήξεζε. 

ΤΝΣΗΡΗΗ –ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

Όινη νη ππξνζβεζηήξεο, πξνθεηκέλνπ λα βξίζθνληαη ζε εηνηκόηεηα άκεζεο ιεηηνπξγίαο 

ππόθεηληαη ζε ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε, ζύκθσλα κε ηε ΚΤΑ 618/43/20-1-2005 θαη ΚΤΑ 

17230/671/1-9-2005. πγθεθξηκέλα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη νη αθόινπζεο ελέξγεηεο: 

Δηήζηα ζπληήξεζε, δειαδή έιεγρνο ηνπ ππξνζβεζηήξα, ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο πνζόηεηαο 

ηνπ θαηαζβεζηηθνύ πιηθνύ, ρσξίο λα επηβάιιεηαη ε αλαγόκσζε ηνπ. 

Δθηεηακέλνο έιεγρνο θάζε 5 έηε ή / θαη αλαγόκσζε ηνπ θαηαζβεζηηθνύ πιηθνύ. 

Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο θάζε 10 έηε κε αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ θζαξκέλσλ 

εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηαζβεζηηθνύ πιηθνύ θαη πδξαπιηθή δνθηκή ηνπ 

δνρείνπ πίεζεο. 

 

Οι παραπάνω σπηρεζίες παρέτονηαι μόνο από Αναγνωριζμένες εηαιρίες 
ζσνηήρηζης πσροζβεζηήρων και Αναγνωριζμένα κένηρα επανελέγτοσ 

δοτείων πίεζης σπό ηην εποπηεία Αναγνωριζμένοσ θορέα ελέγτοσ. 

ΣΗΛ. Π.Τ 

199 
ΣΗΛ. Έθηαθηεο Αλάγθεο 

112 

Οη ππξνζβεζηήξεο  απνηεινύλ  ζπζθεπέο  πξώηεο  αλάγθεο .  Δ ίλαη  

ζρεδηαζκέλν η λα εθηνμεύνπλ ε ηδ ηθά θαηαζβεζηηθά πιηθά ηα νπν ία 

δηαθόπηνπλ ηελ εμέιημε ηεο  ππξθαγηάο .  Σν κηθξό θόζηνο  αγνξάο θαη  

ζπληήξεζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα,  ηνπο θαζηζηά έλα 

από  ηα ζεκαληηθόηεξα εξγαιε ία ζηελ  αληηκεηώπηζε ησλ  ππξθαγηώλ  θαη 

γ η ’απηό επ ηβάιινληαη  από ηε λνκνζεζία.  Οη ππξνζβεζηήξεο  είλαη 

απνηειεζκαηηθν ί ζηελ  θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο  ζηα αξρ ηθά ηεο ζηάδηα θαη 

ζηαηηζηηθά πεξίπνπ ην 60% ησλ αζηηθώλ ππξθαγηώλ αληηκεησπίδνληαη κε  ηε 

ρξήζε ηνπο .   EST.1950 — ΑΠΟ ΣΟ 1950 

1 

2 

3 
4 



 Οη ππξθαγηέο ρσξίδνληαη ζε 5 βαζηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε θύζε ηεο θαύζηκεο ύιεο 

(ζηεξεά, πγξά, αέξηα, εύθιεθηα κέηαιια θαη καγεηξηθά έιαηα). Πξαθηηθά εγθαζηζηνύκε γεληθήο 

ρξήζεο ππξνζβεζηήξεο ABC μεξάο ζθόλεο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο. Δηδηθνί ππξνζβεζηήξεο 

ηνπνζεηνύληαη ζε θάζε ζεκείν όπνπ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η θαηαιιειόηεηα ρξήζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα ππό παξνπζία ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ ελώ ε απόδνζε ηνπ νλνκάδεηαη θαηαζβεζηηθή ηθαλόηεηα θαη 

αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα. 

 

 

 

 

 
 

ΔΓΡΑ:θαθηεξίαο 68, 18545, ΠΔΙΡΑΙΑ, ηει:2104632753 

ΤΠ/ΜΑ:Safety Store, αρηνύξε 21 & Κνινθνηξώλε, ΠΔΙΡΑΙΑ, 

ηει.2104285303 FAX: 2104624440 

info@safetystore.gr,  www.safetystore.gr 

www.manolaros.gr 

 

ΤΗΛ: 2104632753 –2104285303  

ΦΟΡΗΣΟΙ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΔ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΦΡΟΤ 

ΞΗΡΑ 

ΚΟΝΗ 
ΑΒC 

ΞΗΡΑ 

ΚΟΝΗ 
ΒC 

CO2 
WET 

CHEMICAL 

ΞΗΡΑ 

ΚΟΝΗ  
D 

Α X X X     

Β  X X X X   

C   X X X   

D       X 

F      X  

ΣΤΕΡΕΑ/SOLID 

A 

ΥΓΡΑ/LIQUID 

B 

ΑΕΡΙΑ/GAS 

C 

A– ΣΔΡΔΑ ΚΑΤΙΜΑ Β– ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 

ΚΑΣΑΒΔΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΔΝ3 

Ιζνδύλακε επηθάλεηα 

θαηγόκελνπ μύινπ  

(m2) 

ΚΑΣΑΒΔΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΔΝ3 

Πξόηππε επηθάλεηα 

θαηγόκελνπ θαπζίκνπ 

(m2) 

5A 0,14 21B 0,66 

8A 0,22 34B 1,07 

13A 0,36 55B 1,73 

21A 0,59 70B 2,20 

27A 0,76 89B 2,80 

34A 0,95 113B 3,55 

43A 1,20 144B 4,52 

55A 1,54 183B 5,75 

- - 233B 7,32 

Γηα ηε ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ ζηα κέζα κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηνύληαη ππξνζβεζηήξεο μεξάο ζθόλεο. Οη 

ππξνζβεζηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ρσξίδνληαη ζε 3 ηύπνπο (1,2,3) 

 

 

 

 

 

 

Οη ζύγρξνλνη ππξνζβεζηήξεο πνπ θπθινθνξνύλ ζηε ρώξα καο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη 

κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 97/23 θαη ην Δπξσπατθό πξόηππν ΔΝ-3. Αλαδεηήζηε αλεμίηειε 

ζήκαλζε CE ζην θέιπθνο θαη ζηε βαιβίδα ηνπ ππξνζβεζηήξα θαζώο θαη ζπκκόξθσζε κε ην 

πξόηππν ΔΝ-3 ζηελ εηηθέηα ηνπ. Δπηπιένλ πηζηνπνηήζεηο είλαη δπλαηόλ λα απαηηνύληαη ζε 

εηδηθέο ρξήζεηο (π.ρ λαπηηιία). 

Κάζε θνξά πνπ αλνίγεηαη ν ππξνζβεζηήξαο γηα ζπληήξεζε ηνπνζεηείηαη δαθηύιηνο ειέγρνπ 

ραξαθηεξηζηηθνύ ρξώκαηνο αλάινγα κε ην έηνο, ζηε βάζε ηνπ θιείζηξνπ. 

EST.1950—ΑΠΟ ΣΟ 1950 

ΥΙΟΙ  Δ .  Μ ΑΝΩΛΑΡΟΥ & Σ Ι Α Ο.Ε.  

EST.1950—ΑΠΟ ΣΟ 1950 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ 

ΚΑΣΑΒΔΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

ΣΤΠΟ  

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ  

ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΧΝ 

ΣΤΠΟ 1 8Α 34ΒC Ι.Υ., Σξίθπθια (1) 

ΣΤΠΟ 2 13A 55BC Μηθξά πνύικαλ (1) 

ΣΤΠΟ 3 21A 113BC Πνύικαλ (2) 

F 

ΜΑΓ.ΕΛΑΙΑ 

D 

ΜΕΤΑΛΛΑ 

Δπιλογή 

Οδηγίες τρήζης 

σνηήρηζη 


