
ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ & ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ RFS-iSAFE  ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΟΣΒΕΣΗΣ ΧΟΑΝΩΝ – ΕΣΤΙΩΝ 

 

ΣΚΟΡΟΣ: 

Το ςφςτθμα χρθςιμοποιείται για τθν άμεςθ προςπάκεια πυρόςβεςθσ ςε κουηίνεσ και 

μαγειρεία. Καλφπτει τισ καυτζσ επιφάνειεσ, τισ φριτζηεσ, κακϊσ και τα φίλτρα, το χϊρο 

πάνω από αυτά και τον καπναγωγό. 

ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το ςφςτθμα κα είναι πιςτοποιθμζνο ςτο ςφνολό του (Συγκρότθμα Φιάλθσ – Βαλβίδασ - 

Καταςβεςτικό Υλικό – Σωλθνϊςεισ Δικτφου Ακροφυςίων & Εξαρτιματα), ςφμφωνα με τθν 

Οδθγία 97/23/ΕΚ και κα ςυνοδεφεται απαραιτιτωσ από τθ ςχετικι Διλωςθ Συμμόρφωςθσ. 

 

ΑΧΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ: 

Το ςφςτθμα ζχει ςχεδιαςτεί ςφμφωνα με: 

- το πρότυπο NFPA 17A, που προβλζπει τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων Wet Chemical 

για τθν προςταςία των χοανϊν των μαγειρείων. 

- τθν 15/2014 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ (ΦΕΚ 3149/Β/24.11.2014), παράγραφοσ 3.6, 

που αφορά τα Συςτιματα Τοπικισ Εφαρμογισ 

Χρθςιμοποιεί καταςβεςτικό υλικό BIOVERSAL QF-R ςε ανάμιξθ 6%, και ςυνάδει με το 

Ραράρτθμα Β’ τθσ εγκυκλίου 61047 Φ.701.6 τθσ 27/11/2009 του Αρχθγείου Ρυροςβεςτικοφ 

Σϊματοσ και λαμβάνει υπόψθ τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ. 

Η λειτουργία του ςυςτιματοσ βαςίηεται ςτθν ειδικι βαλβίδα που βρίςκεται ςτο πάνω 

μζροσ τθσ φιάλθσ με το καταςβεςτικό υλικό. Η βαλβίδα διακζτει ειδικό μθχανιςμό, μζςω 

του οποίου εξιςορροπείται θ πίεςθ ςτο κάτω μζροσ με τθν πίεςθ που χειροκίνθτα 

διοχετεφεται ςτο πάνω μζροσ τθσ.  

Πταν θ πίεςθ ςτο πάνω μζροσ μειωκεί απότομα εξαιτίασ τθσ κραφςθσ του ειδικοφ 

κερμοςωλινα λόγω αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ι τθσ κροφςθσ του κομβίου χειροκίνθτθσ 

ενεργοποίθςθσ, θ πίεςθ από τθ φιάλθ ανοίγει τθ βαλβίδα διοχετεφοντασ το καταςβεςτικό 

υλικό ταυτόχρονα προσ τισ εςτίεσ, τον καπναγωγό και το χϊρο πάνω από τα φίλτρα μζςω 

των ειδικϊν ακροφυςίων. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ: 

Ο ειδικόσ κερμοςωλινασ που τοποκετείται εντόσ τθσ χοάνθσ, βρίςκεται υπό μόνιμθ πίεςθ 

15 - 18 bar και διακζτει άπειρα – πρακτικά - ςθμεία ανίχνευςθσ. Σε αυτι τθν πίεςθ, θ 

κερμοκραςία διάρρθξθσ ανζρχεται ςε περίπου 160-1800C. Σε περίπτωςθ απότομθσ ανόδου 

τθσ κερμοκραςίασ ςτισ ανωτζρω τιμζσ, προκαλείται διάρρθξθ ςτο ςωλινα, με αποτζλεςμα 

τθν άμεςθ πτϊςθ τθσ πίεςθσ.  

Η πτϊςθ τθσ πίεςθσ προκαλεί με τθ ςειρά τθσ τθν πνευματικι ενεργοποίθςθ τθσ βαλβίδασ – 

κλείςτρου που βρίςκεται ςτθ φιάλθ με το καταςβεςτικό υλικό με ςυνζπεια τθν άμεςθ 

απελευκζρωςθ αυτοφ προσ τα ακροφφςια εκτόξευςθσ που καλφπτουν όλθ τθ χοάνθ, τουσ 

καπναγωγοφσ και τισ εςτίεσ. 

Στθν περίπτωςθ που εξετάηουμε, το μικοσ τθσ χοάνθσ είναι  …m, και δεδομζνθσ τθσ κζςθσ 

τθσ φιάλθσ, επιλζγεται θ χρθςιμοποίθςθ περίπου ………..m του ειδικοφ κερμοςωλινα. 

 

Απαιτιςεισ  Σχεδιαςμοφ Συςτιματοσ: 

Η ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ πραγματοποιείται χειροκίνθτα μζςω απομακρυςμζνου 

από τισ εςτίεσ μθχανιςμοφ, κακϊσ και αυτόματα, μζςω του πνευματικοφ κερμικοφ ςωλινα 

(ανιχνευτι), ο οποίοσ είναι αποδεκτόσ μθχανιςμόσ. Βάνεσ και άλλα μζςα αςφαλίςεωσ ςτθν 

αυτόματθ ενεργοποίθςθ δεν επιτρζπονται. 

Το καταςβεςτικό υλικό δεν βρίςκεται υπό πίεςθ εντόσ των ςωλθνϊςεων. Κατά ςυνζπεια, θ 

ςωλινωςθ (ο πνευματικόσ κερμικόσ ςωλινασ δθλαδι) του ςυςτιματοσ περιζχει μόνο 

προωκθτικό αζριο.  

Το καταςβεςτικό υλικό εμπεριζχεται αποκλειςτικά εντόσ του δοχείου υπό πίεςθ.  

Η μζγιςτθ απόςταςθ από το δοχείο υπό πίεςθ του ςυςτιματοσ τοπικισ κατάςβεςθσ μζχρι 

τθν πλζον απομακρυςμζνθ ςυςκευι του προςτατευόμενου εξοπλιςμοφ, δεν πρζπει να είναι 

μεγαλφτερθ από εννζα (9) μζτρα. 

Η ελάχιςτθ απόςταςθ από το δοχείο υπό πίεςθ του ςυςτιματοσ τοπικισ κατάςβεςθσ μζχρι 

τισ καυτζσ επιφάνειεσ είναι ζνα (1) μ.. 

Τα ακροφφςια τοποκετοφνται ςε κατάλλθλο φψοσ από τισ προςτατευόμενεσ ςυςκευζσ και 

πάντα ςφμφωνα με το εγχειρίδιο του καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ. 

Η απόςταςθ μεταξφ των ακροφυςίων κα είναι επίςθσ ςφμφωνθ με το εγχειρίδιο του 

καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ. 

Η απόςταςθ τοποκζτθςθσ των ακροφυςίων από τθ βάςθ του αεραγωγοφ – καπναγωγοφ να 

είναι μζχρι 0,30 μ.. 

 

 

 



ΧΕΙΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ: 

Η πίεςθ με το χζρι του κόκκινου κομβίου που κα τοποκετθκεί ςε εμφανζσ ςθμείο, προκαλεί 

τθν άμεςθ πτϊςθ τθσ πίεςθσ ςτον ειδικό κερμοςωλινα, με αποτζλεςμα τθν ενεργοποίθςθ 

τθσ βαλβίδασ - κλείςτρου και τθν εκτόνωςθ του υλικοφ. 

 

Τρόποσ υπολογιςμοφ των ακροφυςίων και τησ ποςότητασ του υλικοφ Wet Chemical 

Σφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο πρότυπο NFPA 17A, πρζπει τα ακροφφςια να καλφπτουν 

όλεσ τισ εςτίεσ, τουσ καπναγωγοφσ και το χϊρο πάνω από τα φίλτρα (plenum).  

Ο ςχεδιαςμόσ προβλζπει τθν κάλυψθ των εςτιϊν ανάλογα με το είδοσ τουσ, και ωσ εκ 

τοφτου κα χρθςιμοποιθκοφν ακροφφςια διαφορετικϊν δεικτϊν ροισ (Flow Points), 

ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα επιλογισ ακροφυςίων. 

Επίςθσ απαιτοφνται: 

- Ακροφφςια για τθν κάλυψθ των καπναγωγϊν, ζνα (1) ςε κάκε αγωγό, 

τοποκετθμζνο 5-20cm εντόσ. 

- Ακροφφςια για τθν κάλυψθ του plenum (φοφςκα – χϊροσ πάνω από τα φίλτρα) 

οριηόντιασ τοποκζτθςθσ. 

Η ποςότθτα του καταςβεςτικοφ υλικοφ Wet Chemical, απορρζει από τθ ςυνολικι ποςότθτα 

και τφπο των ακροφυςίων, τα οποία διακζτουν διαφορετικό ςυντελεςτι ροισ ανάλογα τον 

κίνδυνο που προςτατεφουν (βλζπε «ΡΙΝΑΚΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΑΚΟΦΥΣΙΩΝ»), ςφμφωνα με τον 

κατωτζρω τφπο : 

Qwet Chemical = Flow Point / 0,8 

(ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ) 

Υπολογιςμόσ Ροςότθτασ Καταςβεςτικοφ Υλικοφ: 

 

Μικοσ Χοάνθσ:   2,50 m 

Αρ. Καπναγωγϊν:  2 

Διάμετροσ Καπναγωγϊν: <400mm 

Εςτίεσ:    1 x Εςτία  4  Ματιϊν 

    1 x Φριτζηα 20λτ 

                                                          1 x Ρλάκα ψθςίματοσ  

     

 

 

 



 

 

 

Με βάςθ τα ανωτζρω και ςφμφωνα με τον πίνακα επιλογισ ακροφυςίων, κα 

χρθςιμοποιθκοφν: 

 

- Ζνα (1) ακροφφςιο για τθν προςταςία του κάκε καπναγωγοφ 

               οπότε ζχουμε ςφνολο 2 Ακροφυςια  

- Ζνα (1) ακροφφςιο  για τθν Εςτία  4 Ματιϊν  

- Ζνα (1) ακροφφςιο για τθν φριτζηα  

-              Ζνα (1) ακροφφςιο για τθν Ρλάκα ψθςίματοσ 

 

Το ςφνολο των ακροφυςίων είναι (5) με ςφνολο μονάδων ροισ = 8,00 

 

Συνεπϊσ θ απαιτοφμενθ ελάχιςτθ ποςότθτα είναι: 

 

Q = 8,00 / 0,80 = 10 lt=12 lt καταςβεςτικό υλικό 

 

Επιλέχθηκε η χρηςιμοποίηςη μιασ  φιάλησ χωρητικότητασ 12λίτρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΚΡΟΦΤΙΩΝ 

 

ΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΕΓΙΣΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΑΚΡΟΦΤΙΑ ΜΟΝΑΔΕ ΡΟΗ 

ΑΔΡΑΓΩΓΟ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ 

Γιάμετρος 122 cm 3 x 11983 (3 x 1,5) 4,5 

Γιάμετρος 81 cm 2 x 11983 (2 x 1,5) 3 

Γιάμετρος 41 cm 1 x11983 (1 x 1,5) 1,5 

ΑΔΡΑΓΩΓΟ ΟΡΘΟΓΩΝΗΟ 

Περίμετρος 381 cm 3 x 11983 (3 x 1,5) 4,5 

Περίμετρος 254 cm 2 x 11983 (2 x 1,5) 3 

Περίμετρος 127 cm 1 x11983 (1 x 1,5) 1,5 

ΦΟΤΚΑ Μήκος 305 cm 1 x11982 (1 x 1) 1 

1 ΔΣΗΑ 45 x 45 cm 1 x11984 (1 x 0,5) 0,5 

2 ΔΣΗΔ 35 x 70 cm 1 x11982 (1 x 1) 1 

4 ΔΣΗΔ 70 x 70 cm 1 x14178 (1 x 2) 2 

ΠΛΑΚΑ ΨΖΗΜΑΣΟ 

76 x 122 cm 1 x14178 (1 x 2) 2 

76 x 107 cm 1 x13729 (1 x 2) 2 

76 x 91 cm 1 x11982 (1 x 1) 1 

ΦΟΤΡΝΟ 77 x 72 cm 2x11984 (2 x 0,5) 1 

ΜΠΗΦΣΔΚΗΔΡΑ 77 x 72 cm 2x11984 (2 x 0,5) 1 

ΨΖΣΗΔΡΑ 52 x 61 cm 1 x11982 (1 x 1) 1 

ΦΡΗΣΔΕΑ 48 x 64 cm 1 x13729 (1 x 2) 2 

ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗ 35 x 61 cm 1 x11982  (1 x 1) 1 

ΨΖΣΑΡΗΑ ΜΔ ΚΑΡΒΟΤΝΑ 61 x 72 cm 1 x11983 (1 x 1,5) 1,5 

ΨΖΣΑΡΗΑ ΜΔ ΞΤΛΑ 61 x 72 cm 1 x11983 (1 x 1,5) 1,5 

ΨΖΣΑΡΗΑ ΜΔ ΚΟΤΣΟΤΡΑ 61 x 72 cm 1 x11983 (1 x 1,5) 1,5 

ΓΤΡΟ Ύψος 120 cm 1 x11982 (1 x 1) 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ: 

Φιάλθ: Χωρθτικότθτασ 6 λίτρων  Θα φζρει εςωτερικι πλαςτικοποίθςθ και κα είναι 

πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 97/23/ΕΚ (CE) 

Βάςθ φιάλθσ Σιδθροκαταςκευι βαρζωσ τφπου που εξαςφαλίηει τθν ορκι ςτιριξθ τθσ 

φιάλθσ 

Καταςβεςτικό  Υλικό BIOVERSAL QF-R Solution ςε ανάμιξθ 6%, αποδεκτό από τθν 

Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία για φωτιζσ κλάςθσ “F”  

Αρ. Αποδοχισ: 59948 Φ.701.6 (14-11-2013) 

Βαλβίδα Ενεργοποίθςθσ Φιάλθσ Ειδικοφ τφπου, με πιςτοποίθςθ 35/2010 ADR (π), για 

ςυςτιματα πυρόςβεςθσ ζμμεςθσ κατάςβεςθσ χαμθλισ πίεςθσ. Διακζτει μανόμετρο 

ζνδειξθσ τθσ εςωτερικισ πίεςθσ τθσ φιάλθσ. 

Θερμικόσ Σωλινασ Ανίχνευςθσ Του Οίκου FiWaRec Γερμανίασ. Θερμικό, εφκαμπτο, αντοχισ 

ςε ζκκεςθ χθμικϊν κακαριςτικϊν και ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ καταπόνθςθσ.  

Θερμοκραςία κραφςθσ ~1600 - 1800C ςε πίεςθ 15 bar. 

Ακροφφςια Ειδικοφ τφπου για εκτόξευςθ υλικοφ Wet Chemical, που δθμιουργοφν 

εκνζφωςθ του καταςβεςτικοφ υλικοφ. Διακζτουν ειδικι τάπα για προςταςία από τουσ 

ατμοφσ και διάφορα ςωματίδια που κα μποροφςαν να προκαλζςουν φραγι των οπϊν. 

Επίςθσ διακζτουν χαραγμζνουσ κωδικοφσ αναγνϊριςθσ 

Μονάδα Χειροκίνθτθσ Ενεργοποίθςθσ:  

 Βαλβίδα με μανόμετρο και κομβίο χειροκίνθτθσ ενεργοποίθςθσ. Διακζτει 

ανεπίςτροφθ βαλβίδα ςτο μανόμετρο και χρθςιμοποιείται και για τθν πλιρωςθ του 

κερμικοφ ςωλινα ανίχνευςθσ με πίεςθ αηϊτου 

Σωλθνϊςεισ: Οι ςωλθνϊςεισ δικτφου κα είναι από χαλκοςωλθνα βαρζωσ τφπου, 

διαμζτρου ½’’, ι κοχλιωτι ςιδθροςωλινα ίδιων διαςτάςεων. 

 

 

Ο Μελετθτισ / Μθχανικόσ 


