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Οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για το σύστημα ανίχνευσης υδρογονανθράκων περιγράφονται 
στο άρθρο 25 – «Διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων και αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών 
καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με 
ορόφους»:

 «Εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ανίχνευσης υδρογονανθράκων σε θέσεις που 
καθορίζονται σε σχετική, υποχρεωτικών υποβαλλόμενη, μελέτη από τον κατά τον νόμο αρμόδιο 
μηχανικό ο οποίος φέρει και την ευθύνη της σύνταξης αυτής, το οποίο πρέπει να εγκατασταθεί 
τουλάχιστον στις εξής περιοχές του πρατηρίου ή του σταθμού με αντλίες υγρών καυσίμων:

I) στον ισόγειο χώρο του,

ii) εντός των φρεατίων των αντλιών – διανομέων υγρών καυσίμων,

iii)στο χώρο των φρεατίων δεξαμενών καυσίμων,

iv) στο χώρο στάθμευσης του βυτιοφόρου κατά τον ανεφοδιασμό του πρατηρίου ή του 
σταθμού και v) σε δύο τουλάχιστον σημεία των υπόγειων χώρων του πρατηρίου ή του 
σταθμού, εφόσον το πρατήριο ή ο σταθμός διαθέτει υπόγειους χώρους.

Σε περίπτωση ανίχνευσης υδρογονανθράκων στις παραπάνω περιπτώσεις, 
πραγματοποιούνται με αυτόματη διαδικασία τα εξής:

i)Διακόπτεται η τροφοδοσία ηλεκτρικής ισχύος στον χώρο των αντλιών και των διανομέων 
υγρών καυσίμων (emergency shut down)

ii)Ενεργοποιείται το σύστημα συναγερμού 

iii)Ενεργοποιείται η σειρήνα και ο φάρος.

Οι ανιχνευτές του ανωτέρω συστήματος είναι αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΝ60079-29-1 και 2, τοποθετούνται και ελέγχονται ως προς την ορθή λειτουργία τους με ευθύνη 
του εκμεταλλευτή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του προτύπου, τηρώντας 
παράλληλα και αρχείο για την διαδικασία και για τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου, το 
οποίο πρέπει να βρίσκεται στο πρατήριο ή στον σταθμό, προκειμένου να είναι διαθέσιμο σε 
κάθε τυχόν έλεγχο.

Επιπροσθέτως, ανά τριετία, πρέπει να υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών υπεύθυνη δήλωση του διενεργούντος τον έλεγχο, με την οποία 
βεβαιώνονται τα αποτελέσματα ελέγχου και η ορθή λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης.

γ)Σύνταξη Μελέτης και σχεδιαγράμματος ΑΤΕΧ από αρμόδιο μηχανικό για όλη την έκταση του 
πρατηρίου ή του σταθμού με αντλίες υγρών καυσίμων.

Στη μελέτη ΑΤΕΧ αναφέρονται κατ' ελάχιστον, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που λήφθηκαν υπόψη για 
την αντιεκρηκτική προστασία, οι προτεινόμενοι τρόποι ηλεκτρολογικών αντιεκρηκτικών 
συνδέσεων, οι οδεύσεις των καλωδίων και των σωληνώσεων. Οι αντιεκρηκτικές περιοχές 
περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού. Ειδικότερα, εντός 
των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αντιεκρηκτικότητας, δεν πρέπει να υφίσταται 
επιπλέον καύσιμη ύλη εκτός του καυσίμου το οποίο προορίζεται για τη λιανική διάθεση και 
διακίνησή του από το πρατήριο ή το σταθμό αυτοκινήτων.

Στα σχεδιαγράμματα ΑΤΕΧ πρέπει να αποτυπώνεται η προτεινόμενη θέση του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, ο αναλυτικός τύπος της αντιεκρηκτικής προστασίας του, πλήρης λίστα του 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου ή του σταθμού, καθώς και οι ζώνες αντιεκρηκτικής 
προστασίας. Πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα της προστασίας του 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ανάλογα με την θέση του στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα των ζωνών 
αντιεκρηκτικής προστασίας.»

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ



Το σύστημα ανίχνευσης υδρογονανθράκων της Olympia Electronics A.E. είναι ένα σύστημα 
που εξασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση οποιασδήποτε διαρροής υδρογονανθράκων 
που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή φωτιά σε μια εγκατάσταση πρατηρίου καυσίμων. 

Το συγκεκριμένο σύστημα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του νόμου υπ' αριθμόν 4439, τεύχος 
Α'222/30.11.2016, για την διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων και αδειοδότηση νέων 
πρατηρίων καυσίμων  και πληροί όλα τα πρότυπα αντιεκρηκτικότητας (ΑΤΕΧ).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το σύστημα ανίχνευσης υδρογονανθράκων αποτελείται από:

α) Τον πίνακα ανίχνευσης αερίων 4 – 16 εισόδων/ ανιχνευτών 
αερίων 4-20mA ανάλογα με τις απαιτήσεις και το μέγεθος του 
πρατηρίου καυσίμων

β)Τους αντιεκρηκτικού τύπου ανιχνευτές εξανίου 

γ)Τα οπτικά και ακουστικά μέσα, όπως φαροσειρήνες συναγερμού

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 4 ΩΣ 16 ΕΙΣΟΔΩΝ 4-20 mA

Ο πίνακας ανίχνευσης αερίων BS-31x κατασκευάζεται σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις, με τη 
δυνατότητα σύνδεσης 4 ανιχνευτών αερίων, 8, 12 και 16. Οι ανιχνευτές αερίων που μπορούν να 
συνδεθούν είναι 2 επαφών ή 3 επαφών. Κάθε πίνακας έχει τη δυνατότητα ρύθμισης 3 επιπέδων 
συναγερμού και διαθέτει 3 ρελέ συναγερμού, ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευαισθησία και 
έλεγχος της εγκατάστασης.

Στον πίνακα 16 εισόδων, υπάρχουν 17 προγραμματιζόμενα ρελέ εξόδου ώστε να μπορεί να 
δοθεί ανάλογα με το επίπεδο συναγερμού η ανάλογη εντολή ώστε να διακοπεί η τροφοδοσία με 
ηλεκτρική ισχύ στον χώρο των αντλιών και στον χώρο διανομέων υγρών καυσίμων στα 
πρατήρια καυσίμων. Κάθε πίνακας έχει τον ανάλογο αριθμό προγραμματιζόμενων ρελέ εξόδου 
ανάλογα με τον αριθμό εισόδων.

Κάθε πίνακας έχει επίσης μια έξοδο ΑUX όπου μπορούν να συνδεθούν οπτικοακουστικά μέσα 
όπως φάροι, σειρήνες, κουδούνια, κόρνες, φαροσειρήνες.

Σε κάθε πίνακα ανίχνευσης αερίων μπορούν να τοποθετηθούν ανιχνευτές διαφορετικών αερίων 
και να οριστεί το επιθυμητό επίπεδο ευαισθησίας σε κάθε ανιχνευτή από τον πίνακα, αυτό στην 
περίπτωση όπου έχουμε μεικτό πρατήριο υγρών καυσίμων και LNG ή CNG, υδρογόνου  κ.α.

Κάθε εγκατάσταση ανίχνευσης αερίων γίνεται βάση της μελέτης και του σχεδιαγράμματος ΑΤΕΧ, 
στο οποίο βασίζεται η σωστή επιλογή των ανιχνευτών αερίων, η σωστή τοποθέτηση των 
ανιχνευτών αερίων όπως και η επιλογή της σωστής καλωδίωσης, η οποία πρέπει να είναι 
εγκεκριμένη αντιεκρηκτικού τύπου.

Η μελέτη και το σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ γίνονται βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 60079-10-1, 
ΕΝ 60079-10-2 & ΕΝ 60079-14 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Παρακάτω παρατίθενται σχεδιαγράμματα σύνδεσης τόσο των ανιχνευτών στον πίνακα 
ανίχνευσης αερίων όσο και του οπτικοακουστικών μέσων στην έξοδο του πίνακα.

Περιγραφή των εσωτερικών εξαρτημάτων του πίνακα.
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1. Κλέμες ρελέ
2. Κλέμες αισθητήρων
3/4/5/6. Θέσεις στήριξης του πίνακα
7. Σύνδεση παροχής ρεύματος
8. Κλέμα γείωσης



Συνδεσμολογία φαροσειρήνας στην έξοδο AUX του πίνακα ανίχνευσης αερίων.

Η σύνδεση των 
ανιχνευτών με 3 
επαφές 4+20 mA, 
πρέπει να είναι 
μεταξύ «+», «-» και 
«S» του ανιχνευτή 
που αντιστοιχεί στα 
«+», «-» και «S» του 
πίνακα.

Διάγραμμα σύνδεσης ανιχνευτών με τρεις επαφές.
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Οι αντιεκρηκτικού τύπου ανιχνευτές βενζίνης BS-385/petrol 
είναι 3 επαφών 4-20mA ανιχνευτές αερίων και διαθέτουν 
καταλυτικού τύπου αισθητήρα ανίχνευσης βενζίνης, ο 
οποίος μπορεί να μετατρέψει την συγκέντρωση αερίου σε 
ψηφιακό σήμα και να μεταδώσει τις ανάλογες 
πληροφορίες στον πίνακα. Είναι πιστοποιημένοι κατά 
ΑΤΕΧ (II 2G Ex d IIC T6) για χρήση σε ζώνες 1 & 2 και 
κλάση θερμοκρασίας Τ6 < 85˚C.

Η τοποθέτηση των συγκεκριμένων ανιχνευτών γίνεται σε 
ύψος 20-30 εκ. από το έδαφος, καθώς το εξάνιο είναι 
αέριο βαρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ – ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 ΕΠΑΦΩΝ 4-20 mA

Οι φαροσειρήνες συναγερμού 

ΒS-531/1/WP που συνδέονται στον πίνακα ανίχνευσης 
αερίων για να δώσουν τα σήματα συναγερμού, είναι 
αδιάβροχου τύπου ΙΡ65 και έχουν τη δυνατότητα 
επιλογής 8 διαφορετικών τόνων και συχνοτήτων. Η 
μέγιστη ένταση της σειρήνας είναι στα 94dB ενώ η 
μέγιστη απόσταση θέασης του φάρου είναι 6 μέτρα 
περιμετρικά της φαροσειρήνας σε άνοιγμα 180˚. Το 
μέγιστο ύψος τοποθέτησης είναι στα 2,4μ από το 
έδαφος και ο μέγιστος όγκος κάλυψης του χώρου είναι 
στα 86,4m3. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΩΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ



Η τοποθέτηση του συστήματος ανίχνευσης αερίων γίνεται βάση της μελέτης και του 
σχεδιαγράμματος ΑΤΕΧ που έχει υλοποιηθεί από τον υπεύθυνο μηχανικό της εγκατάστασης και 
είναι βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 60079-10-1 , ΕΝ 60079-10-2 & ΕΝ 60079-14. Ο 
πίνακας ανίχνευσης αερίων BS-316 τοποθετείται εσωτερικά του πρατηρίου καυσίμων, σε 
προστατευμένο μέρος, όπου υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης οποιασδήποτε ένδειξης 
από το προσωπικό του πρατηρίου καυσίμων. 

Η εγκατάσταση των ανιχνευτών εξανίου BS-385/petrol πρέπει να γίνει στις εξής περιοχές του 
πρατηρίου: α)στον ισόγειο χώρο του πρατηρίου, β)εντός των φρεατίων των αντλιών – 
διανομέων υγρών καυσίμων, γ)στο χώρο των φρεατίων δεξαμενών καυσίμων, δ)στο χώρο 
στάθμευσης του βυτιοφόρου κατά τον ανεφοδιασμό του πρατηρίου ή του σταθμού και ε)σε 
δύο τουλάχιστον σημεία των υπογείων χώρων του πρατηρίου ή του σταθμού με αντλίες υγρών 
καυσίμων, εφόσον το πρατήριο ή ο σταθμός διαθέτει υπόγειους χώρους.

Oι BS-385/petrol τοποθετούνται στον ισόγειο χώρο δίπλα από τις αντλίες εφοδιασμού οχημάτων 
σε ύψος 20-30cm από το έδαφος, ώστε να ανιχνεύσουν εγκαίρως μια πιθανή διαρροή εξανίου 
και να διακόψουν την παροχή με υγρό καύσιμο στις αντλίες εφοδιασμού οχημάτων.

Ομοίως, στον χώρο των φρεατίων των αντλιών, όπου υπάρχει ενδεχόμενη ένωση και επομένως 
μεγαλύτερη πιθανότητα ρωγμής και επομένως διαρροής καυσίμου.

Στο χώρο των φρεατίων δεξαμενών καυσίμων τοποθετούνται σε ύψος 20-30cm από το έδαφος, 
σε διάφορα σημεία ώστε να ανιχνεύσουν μια διαρροή από πιθανή ρωγμή της δεξαμενής 
καυσίμου.

Τέλος, στον χώρο στάθμευσης του βυτιοφόρου κατά τον ανεφοδιασμό με υγρά καύσιμα του 
πρατηρίου ή του σταθμού, ώστε να ανιχνεύσει μια πιθανή διαρροή είτε κατά τον ανεφοδιασμό ή 
κατά την άντληση των υγρών καυσίμων από βυτιοφόρα.

Τέλος οι αδιάβροχες φαροσειρήνες συναγερμού τοποθετούνται σε σημεία εντός του πρατηρίου 
καθώς και σε μερικά σημεία περιμετρικά του πρατηρίου, ώστε να καλύψουν την απαραίτητη 
ηχητική ένταση και να ειδοποιήσουν εγκαίρως το προσωπικό του πρατηρίου, τους πελάτες 
όπου βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στον χώρο του πρατηρίου, τους διερχόμενους καθώς και τους 
κατοίκους της οικοδομής στης οποίας στεγάζεται στο ισόγειο το πρατήριο καυσίμων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ
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