
FireFighter 

 

Σηηο 19/6/2020 ε Ππξνζβεζηηθή αλαθνίλωζε ηνπο θαλόλεο ρξεζηκνπνίεζεο ηωλ 

πιαζηηθώλ ζωιήλωλ ζε απηόκαηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνύ θαηαξγώληαο απόθαζε 

πνπ αθνξνύζε έγθξηζε πιαζηηθνύ ζωιήλα ηνπ 2014 θαη αθνξνύζε αληαγωλίζηξηα 

εηαηξεία. Δελ θαηαξγνύζε ην πξνϊόλ ηεο αιιά έζεηε θνηλνύο θαλόλεο γηα όια ηα 

αληίζηνηρα ζπζηήκαηα. 

Η απόθαζε είρε θαη ζπλερίδεη λα έρεη ηα παξαθάηω ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά: 

(1) Οη ζωιελώζεηο λα έρνπλ αληνρέο ζύκθωλα κε ην ΕΝ 15874 θαη ηαμηλόκεζε 

ζύκθωλα κε ην ΕΝ 13501, θάηη ην νπνίν ππεξθαιύπηνπκε. 

(2) Σε πεξίπηωζε πνπ ε ρξήζε πιαζηηθώλ ζωιήλωλ θαιύπηεηαη από ηερληθά θείκελα 

ή νδεγίεο νξγαληζκώλ (όπωο ηνπ FireFighter πνπ θαιύπηεηαη από ηηο νδεγίεο ηνπ 

AENOR) νη ζωιελώζεηο κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ εθεί πνπ ην επηηξέπνπλ νη ελ 

ιόγω νξγαληζκνί. Σηε δηθηά καο πεξίπησζε, ζύκθωλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7δ & 8 

ηεο απόθαζεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο αιιά θαη ηεο πηζηνπνίεζεο καο, νη ζσιελώζεηο 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζε εκθαλείο ή κε εκθαλείο εγθαηαζηάζεηο, ζε 

ζσιήλεο δηαλνκήο θαη ζε ζσιήλεο δηαλνκήο θιάδσλ, ζε όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο 

Χακεινύ Κηλδύλνπ θαη Μεζαίνπ Κηλδύλνπ, όπωο απηέο απνηππώλνληαη ζηηο 

ζειίδεο 150 έωο 153 ηνπ ΕΛΟΤ ΕΝ 12845 δειαδή ζε ζρνιεία, γξαθεία, μελνδνρεία, 

λνζνθνκεία, πνιπθαηαζηήκαηα, πάξθηλγθ απηνθηλήηωλ, κνπζεία, εξγνζηάζηα 

επεμεξγαζίαο μύινπ, εξγνζηάζηα ξαθήο, δπζνπνηίεο θ.η.ι. 

(3) Γηα ζωιελώζεηο πνπ δελ θαιύπηνληαη από θείκελα θαη νδεγίεο νξγαληζκώλ ε 

νπνία θπζηθά δελ καο αθνξά ηίζεληαη δηάθνξεο πξνϋπνζέζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζην εδάθην 7ε ηεο απόθαζεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο. 

(4) Σηηο 8/6/2022 θαη κεηά από αίηεκά καο, κε δηεπθξηληζηηθή εγθύθιην, ε 

Ππξνζβεζηηθή μεθαζαξίδεη όηη νη ζσιελώζεηο FireFighter θαιύπηνπλ ηηο 

απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο σο ελαιιαθηηθή επηινγή έλαληη ησλ κεηαιιηθώλ 

(εδάθην 7δ ηεο απόθαζεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο) ρσξίο ηνπο εηδηθνύο πεξηνξηζκνύο 

ηεο 7ε. 
Φπζηθά, όπωο αλαθέξνπκε παξαπάλω αιιά θαη ζε όιεο ηηο επηζηνιέο καο, ηζρύνπλ νη 

πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη από ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο (AENOR) θαη αθνξά ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηωλ ζωιελώζεωλ FireFighter ζε εγθαηαζηάζεηο ρακεινύ θαη 

Μεζαίνπ Κηλδύλνπ. 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλω ζηηο 26/5/2022 ην FireFighter αλαβαζκίζηεθε 

ζεκαληηθά. 
Tν ζύζηεκα ηαμηλνκήζεθε ζηελ θαηεγνξία B-s1,d0 θαηά EN 13501 απνζπώληαο 

ηελ πςειόηεξε δπλαηή θαηάηαμε πιαζηηθνύ πιηθνύ ζε αληίζηαζε θαηά ηεο 

θσηηάο.  

Σεκεηώζηε όηη ην ΕΝ 13501 απνηειεί κνλαδηθό απνδεθηό πξόηππν ηαμηλόκεζεο 

γηα ηελ ρώξα καο όπωο δηαηππώλεηαη ζηνπο Ειιεληθνύο Καλνληζκνύο όπωο ην Π.Δ. 

41/2018 αιιά θαη από ηελ απόθαζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηωλ 

πιαζηηθώλ ζωιήλωλ ζε απηόκαηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνύ. 

 


