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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο αριθμός και ο τύπος των φωτιστικών ασφαλείας που 
επιλέγεται πληροί τους κανονισμούς του ΠΔ 71/88 για 1 
lux στο δάπεδο και τους κανονισμούς σήμανσης του 
ίδιου διατάγματος. Τα φωτιστικά που επιλέχτηκαν 
κατόπιν μελέτης, ώστε να επιτευχθεί 1 lux στο πάτωμα 
και να ταιριάζουν στον κάθε χώρο, είναι:

Φωτιστικά ασφαλείας για τις αίθουσες του κτιρίου και 
για τους διαδρόμους διαφυγής (GR-9/leds μη 
συνεχούς λειτουργίας*).

Πινακίδες σήμανσης και κατεύθυνσης στις εξόδους 
διαφυγής και στο διάδρομο διαφυγής για να δοθεί η 
κατεύθυνση προς την έξοδο (MLD-28D/w συνεχούς 
λειτουργίας*).

Ο αριθμός των απαραίτητων φωτιστικών ασφαλείας 
για τον βρεφονηπιακό σταθμό φαίνεται με κίτρινο 
χρώμα στην κάτοψη του βρεφονηπιακού σταθμού που 
ακολουθεί. Με πράσινο χρώμα ορίζεται ο αριθμός των 
επιπλέον φωτιστικών ασφαλείας που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε όλους τους 
χώρους, συμπληρωματικά του απαραίτητου φωτισμού 
ασφαλείας. Είναι στην επιλογή του ιδιοκτήτη το αν θα 
καλύψει χώρους όπως πλυντήρια, αποθήκες και 
γραφεία με φωτισμό ασφαλείας, ενώ είναι 
υποχρεωμένος να εγκαταστήσει φωτισμό ασφαλείας σε 
αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνες, WC και διαδρόμους 
διαφυγής.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εξασφαλισμένη διάρκεια λειτουργίας 
με εφεδρική πηγή θα πρέπει να είναι 
κατ' ελάχιστον 3 ώρες.

Επάνω από κάθε πόρτα εξόδου 
διαφυγής πρέπει να τοποθετείται 
πινακίδα σήμανσης εξόδου.

Σε κάθε θέση όπου η κατεύθυνση της 
όδευσης διαφυγής προς την 
πλησιέστερη έξοδο δεν είναι δυνατή 
πρέπει να τοποθετείται πινακίδα 
σήμανσης διεύθυνσης που οδηγεί 
στην έξοδο διαφυγής.

Ο φωτισμός ασφαλείας πρέπει να 
τροφοδοτείται από αξιόπιστη εφεδρική 
πηγή ενέργειας, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται σε όλα τα σημεία του 
δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής η 
ελάχιστη τιμή του 1 lux μετρούμενη στη 
στάθμη του δαπέδου.

Οι βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί εντάσσονται πλέον στην κατηγορία «Κτίρια Υγείας και 
κοινωνικής πρόνοιας» στο Π.Δ. 71//88 - Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, σύμφωνα με 
το ΦΕΚ 1519/Β΄/4.12.2002 για τους παιδικούς σταθμούς και όχι στην κατηγορία 
«Εκπαιδευτήρια». Το Π.Δ. 71/88 αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 15/2014, το οποίο είναι πλήρως 
εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τον ΕΛΟΤ ΕΝ 54.

*Φωτιστικά μη συνεχούς λειτουργίας.                                      
Το φωτιστικό ανάβει μόνο σε διακοπή της τάσης του 
δικτύου.

*Φωτιστικά συνεχούς λειτουργίας.                                            
Το φωτιστικό είναι μόνιμα αναμμένο. 



GR-9/leds

Σύγχρονης τεχνολογίας LED

Εύκολης εγκατάστασης / 
τοποθέτησης

Χαμηλού προφίλ

Υψηλής αισθητικής

Ελάχιστης αυτονομίας 3 ωρών

LED φωτιστικό ασφαλείας
συνεχούς & μη συνεχούς
λειτουργίας

MLD-28D/W

Σύγχρονης τεχνολογίας LED

Εύκολης εγκατάστασης / 
τοποθέτησης

Χαμηλού προφίλ

Υψηλής αισθητικής

Ελάχιστης αυτονομίας 3 ωρών

LED φωτιστικό ασφαλείας
σήμανσης συνεχούς
λειτουργίας



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Ανιχνευτές καπνού πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε 
ξεχωριστό χώρο. Η μέγιστη επιφάνεια κάλυψης τους είναι τα 

250m  και η μέγιστη απόσταση μεταξύ 2 ανιχνευτών δεν 
πρέπει να ξεπερνάει τα 15m (μέγιστη ακτίνα κάλυψης 
ανιχνευτή τα 7,5 m σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 54 με το 
οποίο συμμορφωνόμαστε). 

Στις κουζίνες λόγω των υδρατμών και του καπνού που 
αναπτύσσονται τοποθετούνται θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές 
ώστε να αποφεύγονται οι λανθασμένοι συναγερμοί.

Τα κομβία χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς 
τοποθετούνται κοντά στις εξόδους, στα κλιμακοστάσια και 
στους διαδρόμους διαφυγής, ούτως ώστε σε περίπτωση 
φωτιάς να μην χρειαστεί να διανύσει οποιοσδήποτε 
απόσταση μεγαλύτερη των 30m για να ενεργοποιήσει το 
κομβίο. 

Οι φαροσειρήνες εγκαθίστανται σε σημεία, ώστε να είναι 
δυνατή η ηχητική κάλυψη όλου του κτιρίου, σε περίπτωση 
συναγερμού.

O στεγανός ανιχνευτής γκαζιού με ρελέ τοποθετείται στον 
χώρο της κουζίνας, ώστε να ανιχνεύσει οποιαδήποτε 
διαρροή γκαζιού. Η τοποθέτηση του γίνεται σε απόσταση 
30 εκατοστών από το δάπεδο, μακριά από ρεύματα αέρα 
και υγρασία. Ο ανιχνευτής γκαζιού συνδέεται με τον 
κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης.

Ο πίνακας πυρανίχνευσης τοποθετείται στο γραφείο του 
διευθυντή, ώστε να έχει την επίβλεψη του κτιρίου μαζί με ένα 
κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Σε κτίρια όπου στεγάζονται παιδιά κάτω 
των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες, 
σε όλες τις οδεύσεις διαφυγής, στις 
αίθουσες και στους επικίνδυνους 
χώρους πρέπει να τοποθετείται 
αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης.

Σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς 
και σε όλα τα κτίρια με παιδιά μικρότερα 
των 6 ετών πρέπει να εγκαθίσταται 
αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης σε 
όλη την έκταση του κτιρίου.

Σε όλα τα κτίρια εκπαίδευσης και υγείας 
είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση 
χειροκίνητου συστήματος συναγερμού.

Στα κτίρια υγείας είναι απαραίτητη η 
αυτόματη ειδοποίηση της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 
τηλεφωνητή.   

Η επιλογή για το αν θα εγκατασταθεί 
διευθυνσιοδοτούμενο ή συμβατικό 
σύστημα πυρανίχνευσης εξαρτάται από 
το μέγεθος της εγκατάστασης και από 
την επιλογή του μελετητή σε 
συνεργασία με τον ιδιοκτήτη. 



BS-655

18V - 30V DC

IP 20

Ανιχνευτής
ορατού καπνού

BS-660

18V - 30V DC

IP 20

Θερμοδιαφορικός
ανιχνευτής

BS-531

88dB

IP 42 C

Φαροσειρήνα για
πίνακα πυρανίχνευσης

BS-1632

Εναρμονισμένος με τον νέο 

κανονισμό CPR

Ρελέ συναγερμού, ρελέ σφάλματος 

&  προγραμματιζόμενο βοηθητικό ρελέ 

2 έξοδοι σειρηνών

Συμβατικός πίνακας
πυρανίχνευσης 2 ζωνών

BS-536

Χειροκίνητη ενεργοποίηση

IP 20

Μπουτόν πυρανίχνευσης
με κλειδί TEST RESET

BS-685

10 - 30V AC - DC

IP 65

Στεγανός ανιχνευτής
υγραερίου-LPG

1010c/01

1010b/02
1010d/01

1010b/02
1010d/01

Οι βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί εντάσσονται πλέον στην κατηγορία «Κτίρια Υγείας και 
κοινωνικής πρόνοιας» στο Π.Δ. 71//88 - Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, σύμφωνα με 
το ΦΕΚ 1519/Β΄/4.12.2002 για τους παιδικούς σταθμούς και όχι στην κατηγορία 
«Εκπαιδευτήρια». Το Π.Δ. 71/88 αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 15/2014, το οποίο είναι πλήρως 
εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τον ΕΛΟΤ ΕΝ 54.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κομβίο
χειροκίνητης αναγγελίας

Οπτικός ανιχνευτής καπνού

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής

Φαροσειρήνα

Πίνακας πυρανίχνευσης

Φωτισμός σήμανσης στις
εξόδους διαφυγής
(MLD-28D/w)

Φωτιστικό ασφαλείας
(GR-9/leds)

Στεγανός Ανιχνευτής Γκαζιού

Προαιρετικό φωτιστικό ασφαλείας
(GR-9/leds)

προσωπικό
211m

γραφείο
212.60m

γραφείο
212m

χώρος
παιχνιδιού

238m

σύνολο εισόδου, διαδρόµων,
χώρου παιχνιδιού

297m

κάτοψη είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο 
ενός βρεφονηπιακού σταθμού, που 
πληροί τις προδιαγραφές σύμφωνα με 
την τελευταία νομοθεσία. Πάνω στην 

κάτοψη έχουμε σχεδιάσει το σύστημα φωτισμού 
ασφαλείας και το σύστημα πυρανίχνευσης του 
κτιρίου σαν παράδειγμα εγκατάστασης για 
όλους τους βρεφονηπιακούς παιδικούς 
σταθμούς. Έχει επιλεχθεί συμβατικό σύστημα 
πυρανίχνευσης στο συγκεκριμένο παράδειγμα, 
με βάση τις απαιτήσεις του κτιρίου.



κουζίνα,
αποθήκη τροφίµων

221m
πλυντήρια

29m

ακάθαρτα &
είδη καθαριότητας

26m

αποθήκη
212m

µόνωση
27.80m

wc κοινού
28.50m

wc νηπίων
216.50m

23 νήπια
246m

ξύλινος φράχτης
1.20m ύψος

είσοδος/
αναµονή

212m

σύνολο εισόδου, διαδρόµων,
χώρου παιχνιδιού

297m

ύπνος βρεφών
232m

20 νήπια
240m

απασχόληση
βρεφών

214.48m

αλλαγή
βρεφών

210m
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Αντιπρόσωπος
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