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ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
REF: ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

 
Στο ΦΕΚ 222/Α’/30.11.2016, σχετικά με την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 

2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, και συγκεκριμένα στο Άρθρο 25 

για τη Διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων και αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών 

καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με 

ορόφους, γίνεται υποχρεωτική: 

 

Εγκατάσταση  μόνιμου  συστήματος  ανίχνευσης υδρογονανθράκων  σε  θέσεις  που  

καθορίζονται  σε σχετική,  υποχρεωτικώς  υποβαλλόμενη,  μελέτη  από τον κατά τον νόμο 

αρμόδιο μηχανικό ο οποίος φέρει και την ευθύνη της σύνταξης αυτής, το οποίο πρέπει να  

εγκατασταθεί τουλάχιστον στις εξής περιοχές του πρατηρίου ή του σταθμού με αντλίες 

υγρών καυσίμων:  

i) στον ισόγειο χώρο του,  

ii) εντός των φρεατίων των αντλιών – διανομέων υγρών καυσίμων,  

iii) στο χώρο των φρεατίων δεξαμενών καυσίμων,  

iv) στο χώρο στάθμευσης του βυτιοφόρου κατά τον ανεφοδιασμό του πρατηρίου ή του 

σταθμού και  

v) σε δύο τουλάχιστον σημεία των υπογείων χώρων του πρατηρίου ή του σταθμού, εφόσον 

το πρατήριο ή ο σταθμός διαθέτει υπόγειους χώρους. 

Σε περίπτωση ανίχνευσης υδρογονανθράκων στις παραπάνω περιπτώσεις, πραγματοποιούνται 

με αυτόματη διαδικασία τα εξής: 

i) Διακόπτεται η τροφοδοσία ηλεκτρικής ισχύος στον χώρο των αντλιών και των διανομέων 

υγρών καυσίμων (emergency shut down) 

ii) Ενεργοποιείται το σύστημα συναγερμού. 

iii) Ενεργοποιείται η σειρήνα και ο φάρος. 

Οι ανιχνευτές του ανωτέρω συστήματος είναι αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα 

EN60079-29-1 & 2, τοποθετούνται και ελέγχονται ως προς την ορθή λειτουργία τους με 

ευθύνη του εκμεταλλευτή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του προτύπου,  

τηρώντας παράλληλα και αρχείο για την διαδικασία και για τα αποτελέσματα του εν λόγω 

ελέγχου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο πρατήριο ή στον σταθμό, προκειμένου να είναι 

διαθέσιμο σε κάθε τυχόν έλεγχο. Επιπροσθέτως ανά τριετία, πρέπει να υποβάλλεται στην 

οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών υπεύθυνη δήλωση του 

διενεργούντος τον έλεγχο, με την οποία βεβαιώνονται τα αποτελέσματα ελέγχου και η ορθή 

λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης. 
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Η λύση που προτείνει η εταιρεία μας, είναι απλή, οικονομική και τεχνικά άρτια. 

Το σύστημα Ανίχνευσης Εκρηκτικών Αερίων, αποτελείται από: 

- Πίνακα Ελέγχου Πυρανίχνευσης, συμβατικό, με πιστοποίηση EN54 

- Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού, με πιστοποίηση EN54 

- Φαροσειρήνα με πιστοποίηση EN54 

- Ανιχνευτές με πιστοποίηση EN60079 & ATEX 

Οι ανιχνευτές αυτοί έχουν output relays, που ρυθμίζονται στα επιθυμητά επίπεδα 

συναγερμού και μπορούν να εγκατασταθούν σε συμβατικό πίνακα Πυρανίχνευσης. 

Η μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με τους συνηθισμένους ανιχνευτές Εκρηκτικών Αερίων, 

είναι η δυνατότητα σύνδεσης πολλών ανιχνευτών σε μία ζώνη και όχι ένας (1) ανιχνευτής 

ανά ζώνη. 

Σημαντικό είναι επίσης ότι τα relays των ανιχνευτών αυτών, μπορούν απευθείας να κλείσουν 

τις βάνες ή γενικότερα να χρησιμοποιηθούν σε αυτοματισμούς με τάση 220VAC. 

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

σύστημα απλό, οικονομικό και αξιόπιστο. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Type of protection:    II 2G   

                      Ex d IIC T6            

                      Ex tD A21 IP65 T85°C  

Notified Body:         CESI S.p.A.         

EC Type Examination   CESI 03 ATEX 041X 
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