
1 

 

  ΕΡΓΟ          : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

                                  ∆ΙΚΤΥΟΥ 

          ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

          ΘΕΣΗ            : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ           
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Μόνιµο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο 

 
Μετά από υπόδειξη µέτρων της Π.Υ Προβλέπεται η εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτι-
κού πυροσβεστικού δικτύου, µε δεξαµενή νερού και πιεστικό συγκρότηµα, που θα κα-
λύπτει όλα τα επίπεδα του εν λόγω κτιρίου.. 

1.1 Απαιτήσεις ∆ικτύου 

Τύπος δικτύου 
Το δίκτυο προβλέπεται µε µόνιµη πίεση στη βάνα της πυροσβεστικής φωλιάς. 
 

Κατηγορία δικτύου 
Κατηγορία ΙΙ για την χρήση των ενοίκων ή της οµάδας πυροπροστασίας µέχρι την ά-
φιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, µε εύκαµπτους σωλήνες διαµέτρου 1 3/4" (45 
mm). 
 

Παροχή και πίεση δικτύου 
Παροχή αντλιών 380 Lt/min µε πίεση λειτουργίας στην ακραία πυροσβεστική φωλιά 
4,5 bar. 
 

Τροφοδοσία ∆ικτύου 
Η τροφοδοσία του δικτύου θα γίνεται από δεξαµενή νερού πυρόσβεσης, η οποία θα 
βρίσκεται στο Β’ υπόγειο του κτιρίου,  µε κατάλληλο αντλητικό συγκρότηµα.  

 

Πηγή νερού 
Το δίκτυο  υδροδοτείται από δεξαµενή νερού  η οποία τροφοδοτείται από το δίκτυο 
ύδρευσης της πόλης µε ανεξάρτητη παροχή DN50, µε πλωτηροδιακόπτη στάθµης. 
H δεξαµενή τροφοδοσίας του  µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, θα έχει 
ενεργή χωρητικότητα 12,0 m

3
. (4,0χ2,0χ1,5) 

1.2  Κατασκευή ∆ικτύου 

Το δίκτυο σωληνώσεων εντός του κτιρίου κατασκευάζεται από γαλβανισµένους χαλυ-
βδοσωλήνες, κατά DIN 2440 διαµέτρων DN 50 έως 100.  Όλα τα υλικά θα έχουν πι-
στοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα Πυρόσβεσης 
 
1.2.1. Κατασκευή δεξαµενής πυρόσβεσης 
 
Η κατασκευή της δεξαµενής νερού από µαύρη λαµαρίνα St 37.2, πάχους 4mm µε τις 
απαραίτητες ενισχύσεις από µορφοσίδηρο. Στην επάνω επιφάνεια θα έχει ανθρωπο-
θυρίδα επίσκεψης και καθαριότητας, 60x60 cm µε κάλυµµα. Το κάλυµµα της ανθρω-
ποθυρίδας θα είναι από λαµαρίνα µε περιµετρική ενίσχυση λάµας και θα προσαρµό-
ζεται στεγανά µέσω παρεµβύσµατος στην φλάντζα του ανοίγµατος της δεξαµενής. 
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Μετά τη δοκιµή στεγανότητας η δεξαµενή θα βαφεί  µε τις απαιτούµενες στρώσεις α-
ντισκωριακής προστατευτικής βαφής.. 
 
Η  δεξαµενή θα έχει διαστάσεις 4,0x2,5x1,5 m. 
Η δεξαµενή θα εδράζεται σε  βάση, κατασκευασµένη από πλαίσια µορφοσιδήρου.  
Η δεξαµενή θα φέρει τις απαραίτητες  συνδέσεις και εξαρτήµατα για την ορθή λει-
τουργία της εγκατάστασης. 
Επίσης θα υπάρχει µέριµνα για την αποχέτευση υδάτων λόγω υπερχείλησης κλ.π. 
 

`1.3  Πυροσβεστικό συγκρότηµα 

Tο πυροσβεστικό συγκρότηµα αποτελείται από δυο κύριες αντλίες, µια ηλεκτροκίνητη 
και µια πετρελαιοκίνητη, µια ηλεκτροκίνητη βοηθητική αντλία (jockey pump), πιεστικό 
δοχείο, καθώς και ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου λειτουργίας και όργανα ελέγχου και α-
σφαλείας. 
 

Οι αντλίες πυρόσβεσης και οι διατάξεις ελέγχου θα διαθέτουν πιστοποιητικό του 

κατασκευαστή τους ότι είναι κατάλληλες για να εγκατασταθούν σε πυροσβεστικό δί-

κτυο.  

 
 

Κύριες Αντλίες Πυρόσβεσης 
To σύστηµα περιλαµβάνει: 

 
α. Ηλεκτροκίνητη αντλία, παροχής 23,0 m

3
/h και µανοµετρικού 8,0 bar. 

 
β. Εφεδρικό αυτόνοµο ζεύγος αντλίας – πετρελαιοκινητήρα, µε παρόµοια χαρακτηρι-
στικά. 
 
Το σύστηµα  ηλεκτροδοτείται µέσω του γενικού πίνακα ∆ΕΗ.  
 

Βοηθητική Αντλία 
Εκτός των παραπάνω αντλιών προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτροκίνητης βοηθητι-
κής αντλίας (jockey) µε απαιτήσεις παροχής 0,5 m

3
/h. 

 

Πιεστικό δοχείο 
Θα εγκατασταθεί πιεστικό δοχείο χωρητικότητας 200 Lt, πίεσης λειτουργίας 10,0 bar. 
 
 

Πίνακας κίνησης και αυτοµατισµών 
Για τον αυτόµατο έλεγχο και το χειροκίνητο έλεγχο της λειτουργίας του πιεστικού συ-
γκροτήµατος καθώς και τις απαραίτητες ενδείξεις λειτουργίας και βλάβης, προβλέπε-
ται η εγκατάσταση πίνακα κίνησης και αυτοµατισµών.  
 

 Βαλβίδες ∆ιακοπής 

Όλες οι βαλβίδες διακοπής στο αντλιοστάσιο πυρόσβεσης θα είναι κινητού βάκτρου, 
προκειµένου να είναι δυνατός ο οπτικός έλεγχος της θέσης τους.  
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1.4  Πυροσβεστικές φωλιές 

Οι πυροσβεστικές φωλιές του κτιρίου τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις, που κα-
λύπτουν όλους τους προστατευόµενους χώρους του. Ο καθορισµός του αριθµού των 
πυροσβεστικών φωλεών έγινε µε µέγιστη ακτίνα 30,0 m. 
 
Oι πυροσβεστικές φωλιές είναι κατάλληλες για δίκτυο κατηγορίας ΙΙ και αποτελούνται 
από: 
α. Ερµάριο µεταλλικό. 
β. Βάνα ορθογωνικής κατασκευής DN 50 (2"). 
γ. Kορµό µε ηµισύνδεσµο τύπου STORTZ DN 50/45 (2"/ 1 3/4"). 
δ. Εύκαµπτο σωλήνα, µε εσωτερική επίστρωση ελαστικού DN 45 (1 3/4"),  µήκους 20 
m και τυλικτήρα. 
ε. Αυλό ρυθµιζόµενης διαµέτρου προστοµίου µε δυνατότητα εκτόξευσης ευθείας δέ-
σµης και προπετάσµατος νερού. 

1.5  ∆ίδυµο στόµιο τροφοδοσίας από πυροσβεστικά οχήµατα. 

Για την τροφοδότηση του πυροσβεστικού δικτύου µε νερό από πυροσβεστικά  οχήµα-
τα, σε περίπτωση ανάγκης, θα υπάρχει σύνδεση του κεντρικού δικτύου µετά τις αντλί-
ες που θα καταλήγει σε δύο στόµια παροχής εξωτερικά του κτιρίου, διαµέτρου 65 
mm. Ο σωλήνας σύνδεσης των στοµίων αυτών µε το κεντρικό δίκτυο θα έχει διάµετρο 
100 mm και θα φέρει βαλβίδα αντεπιστροφής και σύστηµα αυτόµατης αποστράγγι-
σης. Το δίκρουνο θα τοποθετηθεί έξω από το κτίριο για άµεση πρόσβαση από την 
Π.Υ. 

1.6 Μετρητές πίεσης 

Προβλέπονται µετρητές πίεσης στο πιεστικό συγκρότηµα και στις ακραίες πυροσβε-
στικές φωλιές. 

1.7 ∆οκιµή 

Το δίκτυο θα δοκιµασθεί υδροστατικά σε πίεση 10 bar. 
 

1.8 Λοιπά στοιχεία 

Κατά τα λοιπά στοιχεία το υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο θα είναι σύµφωνο µε τις 
απαιτήσεις της ΤΟ ΤΕΕ 2451/86 και το παράρτηµα Β της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 
3/81 "Βασικά στοιχεία υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου".  

2.  Πυροσβεστικά Εργαλεία 

• Σταθµοί Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων 

2.1 Σταθµοί Πυροσβεστικών Εργαλείων  

Προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων (4) ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. 

 
Σε  ειδικό ερµάριο µέσα στο οποίο θα βρίσκονται: 
    1. Ένας λοστός διάρρηξης. 
    2. Ένας πέλεκυς µεγάλος. 
    3. Μία αξίνα 



 4 

    4. Βαριοπούλα 
    5. Ένα σκεπάρνι 
    6. Ένα φτυάρι. 
    7. Ψαλίδι 
    8. Ατοµική προσωπίδα 
    9. Κράνος 
  10. Μία κουβέρτα διάσωσης δύσφλεκτη. 
  11. Αναπνευστική συσκευή 
  12. ∆ύο ηλεκτρικοί φανοί χειρός. 
  
  Στους σταθµούς ΠΣ1 ΚΑΙ ΠΣ4  θα προστίθενται στα παραπάνω: 

         Μία (1) αναπνευστική συσκευή 

∆ύο (2) ατοµικές προσωπίδες µε φίλτρο 

∆ύο (2) κράνη προστατευτικά 

 


