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Εισαγωγή
To Πρότυπο ΕΝ12845 ορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει συστάσεις για την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση μόνιμων 
πυροσβεστικών συστημάτων με “sprinkler” κατάσβεσης, που εγκαθίστανται σε κτίρια και βιομηχανικούς χώρους.

Introduction
The EN12845 standard defines the requirements and provides recommendations for the design, installation and 
maintenance of fixed firefighting systems equipped with “sprinkler” fire extinguishing systems installed in buildings and 
industrial plants

Πλεονεκτήματα
Επωφεληθείτε από τις 5 δεκαετίες συσσωρευμένης εμπειρίας, στην κατασκευή πυροσβεστικών συγκροτημάτων που 
διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα κατασκευής, τις συμπαγείς διαστάσεις και την λειτουργική αξιοπιστία, Παρέχονται 
πιστοποιήσεις ISO9001 & CE.

Advantages
You can benefit from 5 decades of accumulated experience, in design and manufacture of fire pump sets. Distinctive 
features of our  units are high quality of construction, compact dimensions and operational reliability. Fully certified 
ISO9001 & CE.

Επεξήγηση κωδικοποίησης / Product identification

RFF - EN - EDJ 25/28.5/3; 50-250

RFF - EN - EEJ 25/25/3; 32-250

RFF - ΕΝ = Πυροσβεστικό Συγκρότημα ΕΝ12845 / Fire Fighting Unit EN12845
 EDJ = 1 ηλεκτρική αντλία + 1 αντλία diesel + 1 αντλία jockey / 1 electric pump + 1 diesel pump + 1 jockey
  EEJ = 2 ηλεκτρικές αντλίες + 1 αντλία jockey / 2 electric pumps + 1 jockey
   25/28.5/3 = ισχύς σε ΗΡ αντλιών / rated pump power in HP
    32-250 = υδραυλικό μέγεθος αντλιών / size of hydraulic
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Κατασκευαστικές προδιαγραφές
1. Φυγοκεντρικές αντλίες, τυποποιημένες σύμφωνα με ΕΝ733, συζευγμένες σε κινητήριες μηχανές μέσο κόπλερ 
τύπου SAMIFLEX
2. Ηλεκτρικός κινητήρας Β3, 50Ηz, 2 πόλων, κατάλληλης ισχύος για να καλύψει τη μέγιστη απορροφημένη ισχύ της 
αντλίας
3. Κινητήρας diesel με αισθητήρια ΕΝ, ηλεκτρικό σβήσιμο, σετ μεταλλικά σωληνάκια και εξάτμιση, κατάλληλης ισχύος 
για να καλύψει τη μέγιστη απορροφημένη ισχύ της αντλίας
4. Ηλεκτρική monoblock αντλία jockey οριζόντιας ή κατακόρυφης διάταξης κατάλληλου μεγέθους
5. Κοινός συλλέκτης κατάθλιψης με διπλές φλάντζες εξόδου και μανόμετρο
6. Έκκεντρες συστολές αναρρόφησης για κάθε αντλία
7. Κοινή βάση έδρασης κατασκευασμένη από στραντζαριστά φύλλα χάλυβα (έως 22kW), από μορφοσίδηρο, με 
πλαίσιο στήριξης των ηλεκτρικών πινάκων
8. Αντικραδασμικοί σύνδεσμοι έδρασης κινητήρα diesel 
9. Αντικρασαμικοί σύνδεσμοι στην κατάθλιψη κάθε αντλίας 
10. Βάνα πεταλούδας τύπου LUG & βαλβίδες αντεπιστροφής σπαστού δίσκου για κάθε αντλία
11. Διπλοί πρεσσοστάτες για κάθε αντλία με κύκλωμα bypass
12. Μανόμετρο κατάθλιψης & κενόμετρο αναρρόφησης για κάθε αντλία
13. Διπλές μπαταρίες κατάλληλου μεγέθους
14. Δεξαμενή καυσίμου για 6h λειτουργίας, με δοχείο συγκράτησης
15. Ελαιολεκάνη συλλογής λιπαντικού κινητήρα diesel
16. Πίνακας ελέγχου αντλίας diesel, σύμφωνα με EN12845 10.9, προστασίας ΙΡ55, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 
με οθόνη LCD και ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη, γενικό διακόπτη, στροφόμετρο, ωρομετρητή, 2 βολτόμετρα, 2 
αμπερόμετρα για έλεγχο φόρτισης μπαταριών, κομβία χειροκίνητης έναρξης / παύσης λειτουργίας, επαφές ενδείξεων 
για λειτουργία, σφάλμα τάσης, αποτυχία εκκίνησης
17. Πίνακας ελέγχου ηλεκτρικής αντλίας, σύμφωνα με EN12845 10.9, προστασίας ΙΡ55, εκκίνησης DOL (έως 7.5kW) 
ή Υ/Δ, ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη, γενικό διακόπτη, ασφάλειες, αμπερόμετρο, κομβία χειροκίνητης έναρξης / 
παύσης λειτουργίας, επαφές ενδείξεων για λειτουργία, σφάλμα τάσης, αποτυχία εκκίνησης
18. Πίνακας ελέγχου ηλεκτρικής αντλίας jockey, σύμφωνα με EN12845 10.9, προστασίας ΙΡ55, εκκίνησης DOL, 
ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη, γενικό διακόπτη, ασφάλειες, αμπερόμετρο, κομβία χειροκίνητης έναρξης / παύσης 
λειτουργίας, επαφές ενδείξεων για λειτουργία, σφάλμα τάσης, αποτυχία εκκίνησης
19. Πιεστικό δοχείο κατάλληλου μεγέθους
20. Δεξαμενή πλήρωσης 500lt για υποβοήθηση αναρρόφησης (σε περίπτωση αρνητικής αναρρόφησης)
21. Κιτ παροχόμετρου στο κύκλωμα κατάθλιψης
22. Ποδοβαλβίδες αναρρόφησης για κάθε αντλία

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 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. Από την στιγμή 
που οι κύριες αντλίες εκκινήσουν, η λειτουργία τους μπορεί να τερματιστεί μόνο ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ. 

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 started, the fire pumps can only be stopped MANUALLY by means of the push button on the relative control panel. 
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Specifications
1. Centrifugal pumps, standardized as per ΕΝ733, coupled to appropriate drive through Samiflex type coupling
2. Electric motor Β3, 50Ηz, 2 pole, of appropriate power to cover the maximum absorbed pump power
3. Diesel engine with ΕΝ sensors, electric shut down, metallic hoses and exhaust, of appropriate power to cover the 
maximum absorbed pump power
4. Electric monoblock jockey pump of horizontal or vertical arrangement, adequately sized
5. Discharge manifold with double exit flanges and manometer
6. Eccentric suction cone for each pump 
7. Base frame in pressed steel (up to 22kW), in iron elements (over 22kW), featuring support frames for control panels 
8. Anti-vibration joints for diesel engine  
9. Anti-vibration joints at the discharge of each pump 
10. Butterfly LUG type valves & twin plate check valve for each pump 
11. 2 pressure switched for each pump, with integrated bypass
12. Discharge manometer and vaccum gauge for each pump 
13. Double batteries of appropriate size
14. Fuel tank for 6h operations, featuring leakage containment basin 
15. Dripping lubrication oil collecttion tank 
16. Diesel driven pump control panel, according to EN12845 10.9, ΙΡ55, electronic control board with LCD screen and 
indicator lights on the front, general switch, rpm counter, time counter, 2 voltmeters, 2 amp meters for baterry charge 
control, manual operation mode, contacts for operation, voltage & start failure
17. Electric driven pump control panel, according to EN12845 10.9, ΙΡ55, DOL (up to 7.5kW) or Υ/Δ, indicator lights on 
the front, general switch, fuses, amp meter, manual operation mode, contacts for operation, voltage & start failure 
18. Jockey control panel, according to EN12845 10.9, ΙΡ55, DOL, indicator lights on the front, general switch, fuses, 
amp meter, manual operation mode, contacts for operation, voltage & start failure
19. Expansion tank of adequate size
20. Prefil 500lt tank to assist pump prime in negative suction conditions
21. Flowmeter kit on the discharge circuit
22. Foot valves for each pump

Ηλεκτρονική μονάδα ηλεκτρικής αντλίας
Electric pump control board 

Ηλεκτρονική μονάδα diesel αντλίας
Diesel pump control board 

Διαθέσιμες εκδόσεις / Available versions

- RFF-EN-EDJ → 1 ηλεκτρική αντλία + 1 αντλία diesel + 1 αντλία jockey / 1 electric pump + 1 diesel pump + 1 jockey
- RFF-EN-EEJ → 2 ηλεκτρικές αντλίες + 1 αντλία jockey / 2 electric pumps + 1 jockey
- RFF-EN-EJ    → 1 ηλεκτρική αντλία + 1 αντλία jockey / 1 electric pump + 1 jockey 
- RFF-EN-DJ    → 1 αντλία diesel + 1 αντλία jockey / 1 diesel pump + 1 jockey
- RFF-EN-DDJ → 2 αντλίες diesel + 1 αντλία jockey / 2 diesel pump + 1 jockey
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