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Γενικές Οδηγίες μεηαθοράς, εγκαηάζηαζης & εκκίνηζης 

Σν πξντόλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηό ην θπιιάδην είλαη ζρεδηαζκέλν γηα εγθαηάζηαζε ζε ζύζηεκα ππξόζβεζεο βηνκεραληώλ, 

βηνηερληθώλ ρώξσλ, εξγαζηαθώλ ρώξσλ, ρώξσλ καδηθήο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, μελνδνρείσλ, λνζνθνκείσλ, θαηνηθηώλ θαη γεληθά 

όπνπ έλα ζύζηεκα ππξόζβεζεο είλαη απαξαίηεην.  

πλεπώο, κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί, ιεηηνπξγήζεη, ζπληεξεζεί  θαη επηζθεπαζζεί κόλν από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πνπ έρεη ηα 

απαξαίηεηα πξνζόληα θαη είλαη εθνδηαζκέλν κε επαξθή εξγαιεία. Σέηνην πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο πιήξσο 

εμνηθεησζεί κε ην πεξηερόκελν απηνύ ηνπ θπιιαδίνπ θαη κε ηα άιια έγγξαθα πνπ παξέρνληαη κε ην ππξνζβεζηηθό ζπγθξόηεκα.  

Πάληα αθνινπζείηε όιεο ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη ζ' απηό ην θπιιάδην θαη αθνξνύλ ηελ νξζή κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη 

εθθίλεζε γηα ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληίζηνηρε 

Ννκνζεζία. 

Ο θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη ππεύζπλνο γηα πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ από θαθή ή ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε ή/θαη 

ζπληήξεζε. Μόλν εθπαηδεπκέλνη ρεηξηζηέο-ζπληεξεηέο πξέπεη λα ρεηξίδνληαη ή λα ζπληεξνύλ ηα ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα . 

ΠΡΟΟΥΗ! 

• Σν ζπγθξόηεκα παξαδίδεηαη έηνηκν κε όια ηα απαξαίηεηα πγξά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Παξόια απηά, 

ειέγμηε ηε ζηάζκε ηνπο πξηλ ηελ πξώηε εθθίλεζε γηα ηπρόλ απώιεηά ηνπο, ιόγσ π.ρ. βιάβεο θαηά ηε 

κεηαθνξά.  

Γηα ηηο ζσζηέο ζηάζκεο πγξώλ, αλαηξέμηε ζηα αληίζηνηρα θπιιάδηα ησλ   θαηαζθεπαζηώλ ησλ επηκέξνπο κεραλώλ 

(π.ρ. ειαηνδνρείν αληιίαο, ειαηνδνρείν  πεηξειαηνθηλεηήξα, πγξά ζπζζσξεπηή, θαύζηκα πεηξειαηνθηλεηήξα, πγξά 

ςύμεο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα πδξόςπθην). 

Σν ζπγθξόηεκα αθνύ θαηαζθεπαζηεί ππόθεηηαη ζε πνηνηηθό έιεγρν γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαη παίξλεη έγθξηζε γηα ηελ 

απνδέζκεπζε ηνπ.  

Μεηαθορά 

Αλ ρξεηαζηεί λα κεηαθέξεηαη νη ίδηνη ην ζπγθξόηεκα, πξηλ από ηε κεηαθνξά , ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελόηεηα πνπ αλαθέξεη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, γηα ην βάξνο θαη ηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο. Υξεζηκνπνηήζηε θάπνην αλπςσηηθό κέζν δηόηη δελ είλαη 

δπλαηή ε αλύςσζε κε ηα ρέξηα. Βεβαιφθείηε όηι ηο ανσυφηικό μέζο έτει ηη απαραίηηηη ανσυφηική ικανόηηηα για ηην 

ανύυφζη ηοσ ζσγκροηήμαηος. 

πγθεθξηκέλα: 

• Γηα λα κεηαθεξζεί ην ζπγθξόηεκα, ρξεζηκνπνηείζηε ηα εηδηθά άγθηζηξα γηα αλύςσζε πνπ ππάξρνλ ζηε βάζε έδξαζεο  

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

• Πξνζέμηε ηε ζσζηή θαηαλνκή βάξνπο (δύγηζκα) ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε αιπζίδσλ ή ηκάλησλ γηα ηελ 

αλύςσζε: ηπρόλ ιαλζαζκέλν δύγηζκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα επηθέξεη ηελ ζηξέςε ηνπ, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί 

ζπλζήθεο πξόθιεζεο αηπρήκαηνο. 

Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε ηα άγθηζηξα ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ πρ ειεθηξνθηλεηήξα, γηα ηελ αλύςσζε νιόθιεξνπ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

ΠΡΟΟΥΗ! Βεβαησζείηε όηη ην ζπγθξόηεκα δελ εθηίζεηαη ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο από ηηο νπνίεο δελ κπνξνύλ λα πξνζηαηεπζνύλ ηα 

επηκέξνπο εμαξηήκαηα ηνπ π.ρ. ειεθηξηθόο πίλαθαο. 

 

ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΠΡΟΟΥΗ! Βεβαησζείηε όηη νη αληιίεο πεξηζηξέθνληαη κέζσ ηνπ πξνεθηεηλόκελνπ άμνλα. Φξνληίζηε λα απνθύγεηε ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπ, ζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο κεραληθώλ κέζσλ. 
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Βεβαησζείηε όηη: 

• Η πίεζε αλαξξόθεζεο ζηηο εηζόδνπο ησλ αληιηώλ  ζπκθσλεί κε ηηο ΝΡSΗ ζπλζήθεο. 

• Γελ πξνθαιείηαη ζρεκαηηζκόο ζπιάθσλ αέξα ζηνπο ζπιιέθηεο αλαξξόθεζεο - θαηάζιηςεο. 

• Οη ζπιιέθηεο θαη ε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε κεηά από απηνύο δελ πξνθαινύλ ππεξβνιηθέο απώιεηεο, εμ' αηηίαο π.ρ. κηθξώλ 

δηαηνκώλ, κεγάινπ κήθνπο ή πνιιώλ αιιαγώλ δηεύζπλζεο. 

• Τπάξρεη επαξθήο εμαεξηζκόο ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο γηα ηελ πξόιεςε ηεο επηθίλδπλεο αύμεζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα,   

γηα ηελ ζσζηή ςύμε ησλ θηλεηήξσλ θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα. 

• Τπάξρεη εύθνιε πξόζβαζε ζην ζπγθξόηεκα γηα ηπρόλ έιεγρν, ζπληήξεζε, επηζθεπή. 

• Τπάξρεη επαξθήο πξνζηαζία από παγεηό: δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ εθηεζεηκέλεο ζσιελώζεηο πνπ είλαη επηξξεπείο ζε πάγσκα, 

θαζηζηώληαο έηζη ην ζπγθξόηεκα άρξεζην γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη (άκεζε εθθίλεζε ηνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο) 

• ΠΡΟΟΥΗ! Η ζηεξέσζε ηεο βάζεο έδξαζεο πξέπεη λα γίλεη κε ηε βνήζεηα ησλ εηδηθώλ νπώλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί 

γη΄απηό ην ιόγν θαη ζε επηθάλεηα εληειώο επίπεδε, γηα λα επηηύρνπκε ζσζηή ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

εμαξηεκάησλ. Αλ παξόια απηά ππάξρνπλ θελά ζε νξηζκέλα ζεκεία, ρξεζηκνπνηείζηε θαηάιιειεο πξνζζήθεο κεηαμύ 

ησλ ζεκείσλ ζηεξέσζεο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ. 

Ηλεκηρολογικές ζσνδέζεις  

Όιεο νη ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο πξέπεη λα γίλνπλ από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη ζε ζπκθσλία κε όιεο ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ, ζύκθσλα κε ηα δηαγξάκκαηα ζπλδεζκνινγίαο ζην θπιιάδην θαη απηά πνπ πεξηθιείνληαη κε ηνπο 

πίλαθεο ειέγρνπ. 

ΠΡΟΟΥΗ !!  Μία ιαλζαζκέλε θνξά πεξηζηξνθήο ζα κπνξνύζε λα θαηαζηξέςεη αληιία εθόζνλ ε απνξξνθνύκελε ηζρύο 

είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηηο πξνβιεπόκελεο θαλνληθέο ηηκέο. 

Πξνζδηνξίζηε ηελ αθξηβή θνξά πεξηζηξνθήο ζπκβνπιεπόκελνη ην θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αληιηώλ θαη πξνρσξήζηε 

ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο : 

1. Γεκίζηε ηηο αληιίεο θαη θαη' επέθηαζε ηνπο αγσγνύο θαη ηνπο ζπιιέθηεο θαηάζιηςεο κε λεξό, ώζηε λα απνθύγεηε ηπρόλ ιεηηνπξγία ελ 

μεξώ. 

2. αλ ε θνξά πεξηζηξνθήο είλαη ιαλζαζκέλε, απνζπλδέζηε ηελ πεγή ηζρύνο θαη  αιιάμηε δύν από ηα ηξία θαιώδηα θάζεσο 

κεηαμύ ηνπο. 

Έλεγτοι - παραηηρήζεις 

 Διέγρεηε θάζε έμη κήλεο (άζρεηα από ηε ρξήζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ή όρη)  ηε ζηάζκε όισλ ησλ πγξώλ, (ιάδη  θηλεηήξα,  

ιάδη αληιηώλ, πγξό  ςύμεο θηλεηήξα, πγξά κπαηαξίαο) θαη πξνβείηε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο, αλ είλαη απαξαίηεην,  

ζύκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ησλ επηκέξνπο κεραλώλ 

 Διέγμηε ηηο ζηάζκεο ησλ πγξώλ (ιαδηνύ ιίπαλζεο, πγξνύ ςύμεο, πγξώλ κπαηαξίαο) 

 Πξηλ από θάζε εξγαζία ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνύ βεβαησζείηε όηη ην ζπγθξόηεκα δελ  είλαη ζε ιεηηνπξγία. 

 Μελ αθαηξείηαη ηηο απηνθόιιεηεο ζεκάλζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

ΠΡΟΟΥΗ! Μελ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζπγθξόηεκα ζαλ ζηήξηγκα ή ζαλ αλαβαζκίδα. Τπάξρεη θίλδπλνο πηώζεο θαη 

ηξαπκαηηζκνύ. 

ΠΡΟΟΥΗ! Όιεο νη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πξέπεη λα εθηεινύληαη ιακβάλνληαο ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

ΠΡΟΟΥΗ! Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ άηνκα ζε θνληηλή απόζηαζε από ην ζπγθξόηεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

ΠΡΟΟΥΗ! Αληηθαηαζηήζηε ηα κέξε πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο ή έρνπλ θζαξεί κόλν κε απζεληηθά αληαιιαθηηθά. 

Πξνηνύ ιεηηνπξγήζεηε ην ζπγθξόηεκα θαζ' νπνηνδήπνηε ηξόπν, πάληα ειέγρεηε ηα ειεθηξηθά κέξε ζηα νπνία πξόθεηηαη λα εξγαζζείηε, 

λα είλαη απνζπλδεδεκέλα από ηελ θεληξηθή παξνρή ηνπ ξεύκαηνο. 

 

 


