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Εισαγωγή
Αυτόματα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατάλληλα για μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με πυροσβεστικούς 
κρουνούς και “sprinkler” κατάσβεσης, που εγκαθίστανται σε κτίρια και βιομηχανικούς χώρους. Πρόκειται για plug & 
play συγκροτήματα, αφού απαιτείται μόνο η υδραυλική συνδεσμολογία του συλλέκτη αναρρόφησης & κατάθλιψης με το 
δίκτυο και η ηλεκτρική συνδεσμολογία του ηλεκτρικού πίνακα με την παροχή ρεύματος. 

Introduction
Fully automatic firefighting units, designed for permanent fire extinguishing systems with fire hoses and “sprinkler”; 
typically installed in buildings and industrial plants. Plug & Play units only requiring hydraulic connection of suction and 
discharge manifolds and electrical connection of the control panel to the mains. 

Πλεονεκτήματα
Συσσωρευμένη εμπειρία 5 δεκαετιών στην κατασκευή πυροσβεστικών συγκροτημάτων, εγγυάται εργονομική σχεδιάση, 
ανώτατη ποιότητα κατασκευής, λειτουργική αξιοπιστία. Έχουμε την ευελιξία και τα τεχνικά μέσα να μελετήσουμε και να 
κατασκευάσουμε συγκροτήματα σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις 
οπιουδήποτε έργου. Παρέχονται πιστοποιήσεις ISO9001 & CE.

Advantages
Accumulated experience of 5 decades in the construction of firefighting units, guarantees ergonomic design, top quality 
construction, functional reliability. We have the flexibility and the technical means to study and build groups according to 
specific requirements and specifications to meet the peculiarities of any project. Fully certified ISO9001 & CE.

Επεξήγηση κωδικοποίησης / Product identification

RFF D 25/27/3; 50/B1-B

RFF E 30/30/3; 50-200AR

RFF =Πυροσβεστικό Συγκρότημα / Fire Fighting Unit
 D = 1 ηλεκτρική αντλία + 1 αντλία diesel + 1 αντλία jockey / 1 electric pump + 1 diesel pump + 1 jockey
  E = 2 ηλεκτρικές αντλίες + 1 αντλία jockey / 2 electric pumps + 1 jockey
   25/27/3 = ισχύς σε ΗΡ αντλιών / rated pump power in HP
    50/B1-B ή / or 50-200AR = υδραυλικό μέγεθος αντλιών / size of hydraulic
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Κατασκευαστικές προδιαγραφές
1. Φυγοκεντρικές αντλίες, συζευγμένες σε κινητήριες μηχανές μέσο κόπλερ
2. Ηλεκτρικός κινητήρας 50Ηz, 2 πόλων, κατάλληλης ισχύος
3. Κινητήρας diesel αερόψυκτος ή υδρόψυκτος, με ηλεκτροβαλβίδα και εξάτμιση, κατάλληλης ισχύος
4. Ηλεκτρική monoblock αντλία jockey οριζόντιας ή κατακόρυφης διάταξης κατάλληλου μεγέθους
5. Κοινός συλλέκτης αναρρόφησης & κατάθλιψης
6. Κοινή βάση έδρασης κατασκευασμένη από φύλλα χάλυβα ή από μορφοσίδηρο, με πλαίσιο στήριξης πίνακα
7. Αντικραδασμικοί σύνδεσμοι έδρασης κινητήρα diesel  
8. Βάνες & βαλβίδες αντεπιστροφής για κάθε αντλία
9. Πρεσσοστάτες για κάθε αντλία
10. Μανόμετρο κατάθλιψης
11. Μπαταρία κατάλληλου μεγέθους
12. Δεξαμενή καυσίμου για λειτουργία κινητήρα diesel
13. Πίνακας ελέγχου, αυτοματισμού & προστασίας, προστασία IP55, από χαλυβδοέλασμα DKP με αντισκωριακή  
βαφή, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας, ρελέ ζεύξης, αυτόματους διακόπτες, ασφάλειες, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 
του πετρελαιοκινητήρα, διάταξη φόρτισης συσσωρευτή, επαναλαμβανόμενες εντολές εκκίνησης πετρελαιοκίνητης                           
αντλίας
14. Πιεστικό δοχείο κατάλληλου μεγέθους

Αρχή λειτουργίας
Εάν ανιχνευτεί πτώση πίεσης στο δίκτυο, το πυροσβεστικό συγκρότημα εκκινεί αυτόματα την αντλία jockey, εάν η πτώση 
πίεσης είναι μικρή τότε το jockey θα επαναφέρει την πίεση στο δίκτυο και αυτόματα θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Αν όμως  
η ζήτηση νερού είναι υψηλή (ενεργοποίηση κρουνών ή sprinklers) και η πίεση στο δίκτυο εξακολουθεί να πέφτει, τότε 
αυτόματα τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρική αντλία. Εάν υπάρχει αποτυχία εκκίνησης της ηλεκτρικής αντλίας (διακοπή 
ρεύματος ή βλάβη) τότε αυτόματα δίνεται εντολή εκκίνησης της αντλίας diesel ή της δεύτερης ηλεκτρικής αντλίας. Μόλις 
επανέλεθει η πίεση στο δίκτυο η λειτουργία των αντλιών τερματίζεται αυτόματα. 

Operating principle
A reduction of pressure in the plant will cause the jockey pump to start up. If the required capacity of water is low, the 
jockey pump will be able to restore the original pressure in the plant after which it will stop automatically. However, if the 
flow demand is high (opening of sprinklers) the pressure drops until causing automatic start up of the electrically-driven 
fire pump. If the electrically-driven fire pump fails to start (due to a mains power failure or any type of electrical fault) the 
line pressure will continue to fall until the second electrically-driven or engine-driven fire pump is started automatically. 
Once the pressure is restored the pump(s) are automatically shut down.  



 
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
  FIREFIGHTING UNITS 
                  ΣΕΙΡΑ / SERIES RFF

       www.rotex.gr                www.rotex.gr
  

Specifications
1. Centrifugal pumps, coupled to appropriate drive through flexible coupling
2. Electric motor 50Ηz, 2 pole, of appropriate power 
3. Diesel engine aircooled or watercooled, electric valve and exhaust of appropriate power 
4. Electric monoblock jockey pump of horizontal or vertical arrangement, adequately sized
5. Discharge & suction manifold 
6. Base frame in pressed steel or iron elements, featuring support frame for control panel 
7. Anti-vibration joints for diesel engine   
8. Valves and non return valves for each pump 
9. Pressure switches for each pump
10. Discharge manometer 
11. Battery of appropriate size
12. Fuel tank for diesel engine 
13. Control panel for automated operation, IP55 made in DKP steel with anti-rust coating, indicator lights on front 
door, appropiate relais, switches, electronic control board for diesel engine with repetitive start command and battery 
charger.
14. Expansion tank of adequate size

Σχηματικό διάγραμμα πυροσβεστικού αντλιοστασίου / Firefighting pumping station schematic
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