

Δήλωση για θέση εκτός λειτουργίας
πυροσβεστικών μέσων



Δήλωση για επαναφορά σε
λειτουργία πυροσβεστικών μέσων

Προς την ασφαλιστική εταιρεία μέσω του ενδεχόμενου διαμεσολαβητή
Διεύθυνση: ........................................................................................................................................................................................................
Υπεύθυνος: .......................................................................................................................................................................................................
Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου: .................................................................................................................................................................

Με το παρόν δηλώνεται ότι
 Το σύστημα καταιονισμού / sprinkler  To σύστημα πυρόσβεσης με αφρό  Το τοπικό σύστημα πυρόσβεσης τύπου: .....................
 Το τοπικό σύστημα πυρόσβεσης με αέριο (τύπο αερίου)
 Το σύστημα ψεκασμού νερού  Το σύστημα εκνέφωσης νερού
 Το σύστημα ανίχνευσης / πυρόσβεσης σπινθήρων  Το σύστημα πυρανίχνευσης  Το σύστημα πυρόσβεσης ξηράς σκόνης
 Το σύστημα περιορισμού οξυγόνου
 .........................................................................................................................................................................................................................
θα τεθεί εκτός λειτουργίας στις .......... /.......... /.......... με εκτιμώμενη περίοδο .......... ωρών / ημερών
είναι εκτός λειτουργίας από τις .......... /........../.......... και η επαναφορά του στην κατάσταση λειτουργίας εκτιμάται ότι θα γίνει
εντός ................................................................... ωρών w/ ημερών.
ετέθη σε λειτουργία στις .......... /.......... /.......... και ώρα: Το σύστημα μείωσης οξυγόνου θα φθάσει στην προκαθορισμένη τιμή
μείωσης στο .......... %
στις .......... /.......... /.......... και ώρα: .................................................................................................................................................................

Λόγος για την θέση εκτός λειτουργίας :
 Αλλαγή / επέκταση

 Συντήρηση

 Επισκευή

 Βλάβη

 Άλλος ........................................................................................

Περιοχή που επηρεάζεται από το πιο πάνω σύστημα (παρακαλώ αναφέρατε κλάδο σπρίνκλερ, εμβαδόν κτηρίου, αριθμό κεφαλών, κλπ) ...............
................................................................................................................................................................................................................

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης κατά την θέση εκτός λειτουργίας του συστήματος :
 Παραγωγικές διαδικασίες αυξημένου κινδύνου φωτιάς έχουν
ανασταλεί
 Απαγόρευση εκτέλεσης θερμών εργασιών
 Σήμανση σε κλειστές βαλβίδες
 Ορίσθηκε υπεύθυνος για την άμεση λειτουργία αντλιών νερού
και άνοιγμα κεντρικών βαλβίδων παροχής σε περίπτωση φωτιάς
 Απαγόρευση καπνίσματος στην περιοχή που καλύπτεται από
το σύστημα
 Ειδοποίηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 Ειδοποίηση Ομάδας Πυρόσβεσης
 Προσωρινοί διαχωρισμοί και παρόμοια είδη είναι διαθέσιμα
άμεσα

 Οι παραγγελθείσες εργασίες γίνονται χωρίς διακοπή
 Η περιοχή που επηρεάζεται από το σύστημα διατηρείται όσο
το δυνατό μικρότερη
 Πόρτες πυρασφαλείας και πυροφραγμοί αγωγών διατηρούνται
κλειστά
 Κατάλληλα εναλλακτικά συστήματα έχουν τεθεί σε λειτουργία
 Καθορισμός ατόμων πυροσβεστικής ομάδας για την περιοχή
 Πυροσβεστικοί κρουνοί και φωλιές είναι υπό πίεση, έτοιμοι για
άμεση χρήση
 Άλλα: ..............................................................................................

Παρατηρήσεις: .....................................................................................................................................................................................................
Ημερομηνία /υπογραφή: ......................................................................................................................................................................................

Επιπρόσθετα μέτρα κατά την επαναφορά του συστήματος:
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 Οπλισμοί, διακόπτες σε λειτουργική ετοιμότητα ελέγχονται και
όπου είναι αναγκαίο κλειδώνονται – ασφαλίζονται στην ανοικτή
θέση
 Οι σωληνώσεις έχουν ξεπλυθεί μετά την εκτέλεση των
εργασιών
 Δοκιμή πίεσης πραγματοποιήθηκε
 Προειδοποιητικές πινακίδες – σήματα για την εκτός
λειτουργίας κατάσταση συστήματος έχουν αφαιρεθεί

 Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων (ομάδα
πυροπροστασίας, εργαζόμενοι, πυροσβεστική υπηρεσία,
ασφαλιστικές εταιρείες – ασφαλιστικός μεσίτης)
 Το σύστημα συναγερμού – ειδοποίησης του συστήματος ετέθη
σε λειτουργία και το κέντρο λήψεως σημάτων ειδοποιήθηκε
 Η πλήρης λειτουργία του συστήματος επιβεβαιώθηκε με
έγγραφο από την εξωτερική εταιρεία εργολαβίας ή το τμήμα
εταιρείας που εκτέλεσε τις εργασίες επί του συστήματος
 Οι εργασίες έχουν καταχωρηθεί στο εγχειρίδιο λειτουργίας
 Άλλος: ...........................................................................................

Παρατηρήσεις: .....................................................................................................................................................................................................
Ημερομηνία /υπογραφ: .......................................................................................................................................................................................
Περισσότερες εξηγήσεις και παραδείγματα μέτρων προστασίας αναφέρονται στις οδηγίες Risk Engineering Guidelines με τίτλο
“Impairment of fire protection systems“
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