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ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CO (Carbon Monoxide) 
REF: ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 

 
Το ΦΕΚ 1102/Β’/20.07.2004, αναφέρεται στον «Καθορισμό όρων & προϋποθέσεων για την 

εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων ανίχνευσης και ελέγχου του 

μονοξειδίου του άνθρακα (CO) σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, μέσου και μεγάλου 

μεγέθους». 

 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων 

(ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους), οι οποίοι κατά την έννοια του άρθρου 2 του Π.Δ. 

455/76 (Α' 169), όπως ισχύει, εντάσσονται σε κατηγορίες σταθμούς αυτοκινήτων, μεσαίου 

(ωφέλιμης επιφάνειας από 350 έως 750 τ. μ.) και μεγάλου (ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 

750 τ.μ.) μεγέθους, που προορίζονται για δημόσια χρήση. 

Η απόφαση αυτή αφορά επίσης στον αναγκαίο εξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά, τον 

τρόπο τοποθέτησης, τον τρόπο λειτουργίας, τη δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας και 

συνεργασίας με τυχόν ήδη τοποθετημένες κεντρικές μονάδες διαχείρισης, τον τρόπο 

συνεργασίας με τα συστήματα εξαερισμού, την διαδικασία συντήρησης και αντικατάστασής 

του και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 

 

Το Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)» είναι αέριο, άχρωμο, άοσμο, άγευστο, μη ερεθιστικό, 

εύφλεκτο, με πυκνότητα ίση με του ατμοσφαιρικού αέρα, το οποίο παράγεται κατά την ατελή 

(μη πλήρη) καύση του άνθρακα, συνεπώς και κατά την ατελή καύση οποιασδήποτε οργανικής 

ύλης (η οποία εξ’ ορισμού περιέχει απαραιτήτως άνθρακα). 

 

Ο εκάστοτε εκμεταλλευτής χώρου, που περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2, 

υποχρεούται να λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπουν οι διατάξεις της παρούσας. 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και η επιλογή, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρικών 

συσκευών ανίχνευσης αερίου πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά 

Πρότυπα είτε με άλλα κατάλληλα εθνικά πρότυπα ή διεθνή πρότυπα που εφαρμόζονται σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Εξοπλισμός που εγκαθίσταται σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρούσας, πρέπει, πριν τεθεί σε λειτουργία, να φέρει σήμανση CE συμμόρφωσης, όπως 

αυτή εμφαίνεται στο Υπόδειγμα II [NG1]. 

Η σήμανση συμμόρφωσης CΕ τίθεται κατά τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο σε κάθε 

τύπο εξοπλισμού. 

Απαγορεύεται η επικόλληση διακριτικών σημείων ή επιγραφών επί του εξοπλισμού, εφόσον 

ελαττώνουν την ευκρίνεια ή το ευανάγνωστο της σήμανσης. 
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Η Λύση… 

 

Η λύση που προτείνει η εταιρεία μας, είναι απλή, οικονομική και τεχνικά άρτια. 

Το σύστημα Ανίχνευσης CO (Μονοξειδίου του Άνθρακα), αποτελείται από: 

 

- Πίνακες Ελέγχου Πυρανίχνευσης, συμβατικοί ή διευθυνσιοδοτούμενοι, με 

πιστοποίηση  

- Ανιχνευτές με πιστοποίηση  

 

Οι ανιχνευτές αυτοί διαθέτουν μικροεπεξεργαστή και αισθητήρα που πραγματοποιεί 

αυτοδιάγνωση μέσω ειδικού αλγόριθμου. Συνεχής έλεγχος της ατμόσφαιρας για τοξικά αέρια. 

Επίσης φέρουν αναλογική έξοδο 4-20mA και απαιτούν μόνο ένα άτομο για τη διαδικασία 

καλιμπραρίσματος. 

Το Τμήμα Μηχανικών της εταιρείας μας είναι σε θέση να αναλάβει όλες τις τεχνικές μελέτες, 

να συντάξει φακέλλους και να τους υποβάλλει στο Υπουργείο Μεταφορών. 

 

Με τη λύση που προσφέρουμε, καλύπτεται πλήρως η υφιστάμενη Νομοθεσία, με 

ένα σύστημα απλό, οικονομικό και αξιόπιστο. 
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