ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Π.∆. 420/20-10-1987 (ΦΕΚ 187/Α/20-10-87)
Προβλέπει ότι η εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου είναι υποχρεωτική για κάθε
νέα οικοδοµή που αναγείρεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής και προορίζεται για
χρήση κατοικίας, προσωρινής διαµονής, συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας
και κοινωνικής πρόνοια, γραφείων, εµπορική και επαγγελµατική χρήση
οποιασδήποτε µορφής και για στέγαση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.
Η κεντρική παροχή σε αέριο πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες της οικοδοµής για
θέρµανση χώρων, θέρµανση νερού χρήσης, παρασκευή φαγητών και επαγγελµατική
χρήση (ανάλογα µε τη χρήση της οικοδοµής...)
Tο Π.∆. 321/08-07-1988 (ΦΕΚ 150/Α/08-07-88) συµπλήρωσε τις περιοχές που
περιλάµβανε το Π.∆. 420/87 µε δήµους και κοινότητες των νοµών Αττικής, Βοιωτίας,
Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Μαγνησίας και Λαρίσης.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε
πίεση λειτουργίας έως και 1bar (Υπουργική Απόφαση ∆3/Α/11346, ΦΕΚ 963/Β/1507-03)
Ν.3175 ΦΕΚ Α' 207/29.08.2003
Συµπληρώνει τις περιοχές που περιλάµβανε το Π.∆.420 µε δήµους των νοµών
Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Ευβοίας, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλης,
Πιερίας, Σερρών, ∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου και Ροδόπης.
Προβλέπει µεταξύ άλλων:
- την υποχρέωση εγκατάστασης εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του
δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, σε οικοδοµές που προορίζονται για
βιοµηχανική ή βιοτεχνική χρήση, σε εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος άνω των 400
kW.
- τη δυνατότητα λήψης απόφασης για τη µετατροπή µιας εγκατάστασης κεντρικής
θέρµανσης σε φυσικού αερίου και αποδέσµευσης διαµερίσµατος από την κεντρική
θέρµανση µε πλειοψηφία του 50% των ιδιοκτητών συν µία ψήφο.
Επίσης ορίζει τις ΕΠΑ και τη ∆ΕΠΑ (στις περιοχές όπου δεν υφίσταται ΕΠΑ) ως
αρµόδιες υπηρεσίες για τη θεώρηση της µελέτης και µετέπειτα τον έλεγχο της
εσωτερικής εγκατάστασης τόσο για τις νέες οικοδοµές (πριν τη σύνδεση τους µε τα
δίκτυα κοινής ωφέλειας) όσο και για τις υφιστάµενες.
Η Εγκύκλιος 27 (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε , 4-03-2004, Αριθ. Πρωτ. 10733 ) δίνει
διευκρινήσεις για την εφαρµογή του Τεχνικού Κανονισµού.
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας
έως και 1bar (Υπουργική Απόφαση ∆3/Α/11346, ΦΕΚ 963/Β/15-07-03)
• ΥΛΙΚΑ
Ο τεχνικός κανονισµός είναι συµβατός µε τις ελάχιστες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού
πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1775 “ ∆ιανοµή αερίου. Σωληνώσεις αερίου για κτίρια - ΜΟΡ
≤ 5 bar. γενικές λειτουργικές υποδείξεις”.
Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα τους θεωρούνται ασφαλείς, αν µπορούν να
αντέξουν σε θερµοκρασία 650 οc για τουλάχιστον 30 λεπτά.
Όλοι οι χάλυβες εφ’ όσoν πληρούν τις προϋποθέσεις για τα πάχη των αντίστοιχων
προτύπων του ΦΕΚ 963/Β/15.07.03
(µεσαίου η βαρέως τύπου, γαλβανισµένοι, ανοξείδωτοι, µε η χωρίς ραφή, αυλακωτός
ανοξείδωτος χάλυβας …).
Χαλκοσωλήνες βαρέως τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057, ελάχιστο πάχος τοιχώµατος
1mm.
Σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) µόνο εκτός κτιρίου εντός εδάφους (σταµατούν 1m
πριν την είσοδο στο κτίριο). ΡΕ 80 / 100

• ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
ΧΑΛΥΒΑΣ
- Βιδωτές:
MOP≤ 100mbar ως DN 100
MOP >100 mbar ως DN 50
Όχι στις χαλυβδσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 269 (ή χαλυβδοσωλήνες ιδίου πάχους) εντός
εδάφους.
Σπείρωµα κυλινδρικό εσωτερικό- κωνικό εξωτερικό (whitworth).
Στεγανοποιητικά : πάστα, κανάβι, τεφλόν.
- Συγκολλητές (παντού)
Ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, ΤΙG, MIG…
Ηλεκτρόδια και µέθοδοι τυποποιηµένα.
Για πίεση > 100 mbar απαιτείται πιστοποιηµένος συγκολλητής.
-Φλαντζωτές : (µόνο για εγκατάσταση οργάνων σε µεγάλες διαµέτρους).
Φλάντζες συγκολλητές µε λαιµό ή ελεύθερες
Προσοχή στα πρότυπα για τις τσιµούχες – αν εντός ή εκτός εδάφους.
Οι αυλακωτοί ανοξείδωτοι χάλυβες συνδέονται µε ειδικά ρακόρ.
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ΧΑΛΚΟΣ
- Σκληρές κολλήσεις (τριχοειδής κόλληση).
- Μηχανική σύσφιξη (µόνο εκτός εδάφους).
- Φλαντζωτές και κοχλιωτές µόνο για όργανα.
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ)
- Συγκόλληση ηλεκτροσύντηξης.
- Φλαντζωτή (µόνο σε σύνδεση οργάνων).
PE metal εξάρτηµα για συνδέσεις ΡΕ µε µεταλλικές σωλήνες.

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
-Σωλήνες εκτός κτιρίου- εντός εδάφους
Προστασία έναντι διάβρωσης
Για χαλκοσωλήνες και σιδηροσωλήνες επιτρέπονται επίδεσµοι προστασίας έναντι
διάβρωσης και συρρικνούµενοι εύκαµπτοι σωλήνες κατά din 30672.
∆ιαδικασία: primer – αντιδιαβρωτική ταινία (50 % υπερκάλυψη)- primer
20- 30 cm πριν από την είσοδο στο έδαφος και µετά την έξοδο από το έδαφος.
Επιπρόσθετα η σωλήνωση µπορεί να βρίσκεται σε χιτώνιο από PVC
στεγανοποιηµένο στα άκρα.
Οι αυλακωτοί ανοξείδωτοι χάλυβες τοποθετούνται εντός προστατευτικής σωλήνας.
Εναλλακτικά: υπενδεδυµένη χαλκοσωλήνα. / σωλήνα PE.
Μονωτικά στοιχεία κατά DIN 3389 αν to συνολικό µήκος του θαµµένου αγωγού >
5m , κατά προτίµηση µέσα στο κτίριο.
Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός θαµµένα τµήµατα µε το συνολικό µήκος έκαστου
θαµµένου τµήµατος < 5m πρέπει µεταξύ τους να παρεµβάλλεται ένας µονωτικός
σύνδεσµος.
Αν το συνολικό µήκος θαµµένου τµήµατος > 20m

καθοδική προστασία.

Προστασία έναντι µηχανικής καταπόνησης.
Υπερκάλυψη:
ΜΟΡ ≤100mbar µεταξύ 0,5m και 1,0 m
100 mbar < ΜΟΡ ≤ 1 bar µεταξύ 0,7m και 1,0 m
10 cm περιµετρικά της σωλήνας άµµος λατοµείου - συµπιεσµένη.
Κίτρινο πλέγµα καθ’ όλο το µήκος περίπου 30 cm πάνω από τη σωλήνα.
Ανάλογα µε το χώρο τοποθέτησης του δικτύου…
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- Σωλήνες εκτός κτιρίου-εκτός εδάφους
Χαλυβδοσωλήνες : επιψευδαργυρώσεις (ΕΛΟΤ ΕΝ 10240), βαφές.
Χαλκοσωλήνες : υπενδεδυµένες ή όχι, κυρίως απαιτήσεις σε διαβρωτικό περιβάλλον
ή από µηχανικές καταπονήσεις.
Προστασία έναντι µηχανικών καταπονήσεων, π.χ. οδεύσεις σε ταράτσα ή σε
δάπεδο…προστασία και έναντι µηχανικών καταπονήσεων κ έναντι διάβρωσης.

- Σωλήνες εντός κτιρίου
Χαλυβδοσωλήνες : επιψευδαργυρώσεις (ΕΛΟΤ ΕΝ 10240), βαφές.
Χαλκοσωλήνες επενδεδυµένες ή ακάλυπτες (ανάλογα µε το χώρο εγκατάστασης).
Ακάλυπτοι αγωγοί σε ξηρούς χώρους γενικά δεν απαιτούν προστασία.
Αν εγκατάσταση σε χώρο µε υγρασία τότε προστασία έναντι διάβρωσης.
Όπου κριθεί απαραίτητο µπορεί να ζητηθεί επιπλέον από την προστασία διάβρωσης
να χρησιµοποιηθεί περίβληµα προστατευτικό έναντι υγρασίας.
Αν τοποθετηθούν κάτω από σοβά τότε κάλυψη µε σοβά 15mm και προστασία έναντι
διάβρωσης όπως στους θαµµένους.

• Ο∆ΕΥΣΕΙΣ
Οδεύσεις µόνο από κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους (Ν. 2364 / 1995, ΦΕΚ
Α/252/6-12-1995).
Αλλαγή κατεύθυνσης µόνο µε εξαρτήµατα. Απαγορεύεται η καµπύλωση.
Στα ξετρυπήµατα πάντα φουρό (χαλκός η χάλυβας) να προεξέχει από τις δυο πλευρές
αρκετά ώστε να προστατεύει τη σωλήνα (π.χ. δάπεδο…)
Οι αγωγοί αερίου δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε:
• φρεάτια ανελκυστήρων
• αγωγούς αερισµού
• αποθήκες στερεών καυσίµων
• εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων
• ψυκτικούς χώρους
• χώρους από τους οποίους µπορούν να υποστούν βλάβη.
Απαγορεύεται να διέρχονται µέσα από καπνοδόχους ή να εισέρχονται στις παρειές
των καπνοδόχων.
Οι σωληνώσεις να µη στηρίζονται πάνω σε άλλους αγωγούς.
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Όταν οδεύουν παράλληλα σωλήνες αερίου και νερού, οι σωλήνες αερίου να είναι
πάνω από τις σωλήνες του νερού. Ελάχιστη απόσταση 5cm.
Ελάχιστη απόσταση σωλήνων φυσικού αερίου από ηλεκτρικά καλώδια:
- 10 cm αν είναι εξωτερικές
- 5 cm αν είναι εντοιχισµένες.
Στα υπόγεια τµήµατα αγωγών φυσικού αερίου πρέπει η απόσταση από άλλα δίκτυα
να είναι 20cm διαφορετικά µε κάποιο τρόπο να αποµονωθούν.
Σε διασταυρώσεις πρέπει να αποκλειστούν επαφές.
Στηρίγµατα πυράντοχα σε αποστάσεις ανάλογα µε τη διατοµή και το είδος του
σωλήνα (βλ. πίνακα 5.1 ΦΕΚ 963/Β/15.07.03)
Εντός κτιρίου οι αγωγοί τοποθετούνται:
•
ακάλυπτοι σε απόσταση από τον τοίχο
•
κάτω από σοβά
•
σε φρεάτια και κανάλια µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 min.
Τα φρεάτια πρέπει να εξαερίζονται πάνω από την οροφή και εισροή νωπού αέρα µόνο
από το πόδι του φρεατίου.
Στα κανάλια προσαγωγή και απαγωγή είτε τµηµατικά είτε στο σύνολο.
Έκαστο άνοιγµα αερισµού (προσαγωγής ή απαγωγής) στα φρεάτια και κανάλια
πρέπει να έχει ελάχιστο εµβαδόν 10 cm2 όχι προς τα κλιµακοστάσια και τις εξόδους
τους στο ύπαιθρο.
Όµως ελάχιστο συνολικό εµβαδόν αερισµού (προσαγωγής η απαγωγής) ≥ 150 cm2.
Σε πυροπροστατευόµενες οδεύσεις διαφυγής η εγκατάσταση σωληνώσεων γίνεται
µόνο σε φρεάτια και κανάλια και κάτω από το επίχρισµα.
Σε φωταγωγούς οδεύσεις σωληνώσεων µόνο σε φρεάτια και κανάλια.
Σε µη αεριζόµενους / κλειστούς χώρους σε προστατευτική σωλήνα ανοιχτή στα άκρα.
Σε οικοδοµικά διάκενα (π.χ. ψευδοροφές ή στρώµατα ηχοµόνωσης) ο κενός χώρος
πρέπει να αερίζεται
∆ε συνίσταται «υπόγεια» είσοδος αγωγού αερίου στο κτίριο.
Αν είναι αναπόφευκτο τότε η είσοδος πρέπει να γίνεται µέσα από στεγανό φρεάτιο
από µπετόν που θα αερίζεται ή θα πληρωθεί µε άµµο.
Σε στοιχεία φέροντος οργανισµού του κτιρίου το τρύπηµα και η διέλευση σωλήνων
επιτρέπεται µόνο µε έγγραφη άδεια του µελετητή υπεύθυνου για τα στατικά του
κτιρίου.
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• ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΙ
Συσκευές Τύπου Α
Χωρίς εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων.
Παροχή αέρα από τον χώρο εγκατάστασης.
(κουζίνες αερίου, θερµοσίφωνες ροής µικρής ισχύος…).
Συσκευές Τύπου Β
Με θάλαµο καύσης, λαµβάνει τον αέρα καύσης από το χορό εγκατάστασης
(εξαρτώµενη από τον αέρα του χώρου) και συνδέεται µε σύστηµα απαγωγής
καυσαερίων.
Τύπου C (κλειστού φλογοθαλάµου)
Λαµβάνουν τον αέρα καύσης από το ύπαιθρο µέσω ενός κλειστού συστήµατος
(συσκευές ανεξάρτητες απ’ τον αέρα του χώρου).
Απάγουν τα καυσαέρια στο ύπαιθρο.
Περαιτέρω διάκριση ανάλογα µε την κατασκευαστική τους διαµόρφωση, την ύπαρξη
η µη ανεµιστήρα καθώς και την σχετική θέση του ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα ή
µετά τον εναλλάκτη θερµότητας µε το συνδυασµό των δυο αριθµών ως δείκτες ( για
τις συσκευές τύπου Α δεν υφίσταται ο πρώτος δείκτης).
Πρώτος δείκτης : είδος σχεδιασµού εγκατάστασης προσαγωγής αέρα- απαγωγής
καυσαερίων.
∆εύτερος δείκτης : θέση ανεµιστήρα
1 συσκευή χωρίς ανεµιστήρα
2 ανεµιστήρας µετά τον καυστήρα/ εναλλάκτη θερµότητας
3 ανεµιστήρας πριν τον καυστήρα.
π.χ Β23 συσκευή χωρίς ασφάλεια ροής, προσαγωγή αέρα από τον χώρο εγκατάστασης
και ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα.

Χώροι εγκατάστασης συσκευών
Χώρος καταρχήν σύµφωνος µε τις κατασκευαστικές οδηγίες εκάστης συσκευής.
Ελάχιστος όγκος χώρου 6m3.
Άµεσα προσβάσιµος χώρος.
Αν η συνολική ονοµαστική θερµική ισχύς των συσκευών (εξαιρουµένων των
συσκευών τύπου Α) που έχουν εγκατασταθεί σε ένα χώρο είναι > 50 kW τότε
λεβητοστάσιο
Απαιτήσεις όπως και στον κτιριοδοµικό εκτός αερισµού: 2 ανοίγµατα αντιδιαµετρικά.
Αν στον ίδιο χώρο εγκατασταθούν συσκευές τύπου Α και τύπου Β τότε αθροίζουµε
την ισχύ και αντιµετώπιση όπως συσκευές τύπου Β.
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Αν ο χώρος εγκατάστασης είναι το δεύτερο υπόγειο, ή αν η εγκατεστηµένη θερµική
ισχύς είναι > 200kW τότε πρέπει οι καυστήρες των συσκευών (του χώρου) να
εξοπλιστούν µε µια αυτόµατη διάταξη ελέγχου στεγανότητας ή να τοποθετηθεί
ανιχνευτής αερίου.

Aπαγορευµένοι χώροι εγκατάστασης συσκευών
Κοινόχρηστα κλιµακοστάσια – διάδροµοι.
Λουτρά και τουαλέτες χωρίς εξωτερικά παράθυρα, τα οποία εξαερίζονται µέσω
συλλεκτηρίων φρεατίων και καναλιών χωρίς µηχανική βοήθεια, για συσκευές τύπου
Β.
Χώρος µε τζάκι χωρίς δική του τροφοδοσία αέρα καύσης για συσκευές τύπου Β.
Χώροι µε εύφλεκτες / εκρηκτικές ουσίες.
Χώροι µε αναρρόφηση αέρα µε ανεµιστήρες εκτός αν:
-εξασφαλίζεται ότι ο ανεµιστήρας δεν επηρεάζει την λειτουργία
- µόνιµα ανοίγµατα προς το ύπαιθρο
- διατάξεις ασφαλείας εξασφαλίζουν άτι δε λειτουργούν ταυτόχρονα ο ανεµιστήρας
και οι συσκευές.
∆ωµάτια που προορίζονται ως χοροί ύπνου- εξαίρεση studios (όγκος > 90 m3) µε
επαρκή αερισµό.
Μη άµεσα προσβάσιµοι χώροι.
Πατάρια ( εκτός αν Η ≥ 1,8 m ).

Αερισµός για συσκευές τύπου Α
Για συσκευές τύπου Α- 11 kW σε χώρο όγκου ≥ 20m3 µε πόρτα ή παράθυρο που να
µπορεί να ανοιχθεί προς το ύπαιθρο δεν απαιτείται αερισµός.
Αν ο όγκος του χώρου < 20 m3 τότε αερισµός ή ανοίγµατα προς άλλο χώρο ώστε να
πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Αν δεν υπάρχει επιτηρητής φλόγας πρέπει η συσκευή να µανδαλωθεί µε ανεµιστήρα
µε παροχή αέρα > 100m3/h.
Για θερµαντήρες ροής πρέπει µια ιδιαίτερη διάταξη ασφαλείας να εξασφαλίζει ότι η
συσκευή µπορεί να λειτουργήσει µόνο αν σε 1m3 αέρα του χώρου δεν περιέχονται
περισσότερα από 30 cm3 µονοξειδίου του άνθρακα (30 ppm CO).
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Αερισµός για συσκευές τύπου Β
Ισχύος ως και 50 kW: 1 άνοιγµα ενεργού εµβαδού ≥150 cm2 η δυο ≥75 cm2 ή
αεραγωγοί αντίστοιχης διατοµής (διάγραµµα 8.3 ΦΕΚ 963/β/15.07.03).
Ισχύος > 50 kW: 2 ανοίγµατα, αντιδιαµετρικά, ψηλά – χαµηλά από εξίσωση
Α = 150 + 2 (ΣPn - 50) (δυσµενέστερη περίπτωση).
εναλλακτικά:
Αεραγωγοί αντίστοιχης διατοµής (διάγραµµα 8.3 ΦΕΚ 963/Β/15.07.03).
Συνιστάται οι αγωγοί να έχουν µικρό µήκος και να οδεύουν οριζόντια και
κατακόρυφα.
Αν ο αερισµός λεβητοστασίου προς φωταγωγό τότε ανιχνευτής στο λεβητοστάσιο.

Αερισµός για συσκευές τύπου C
Λαµβάνουν τον αέρα καύσης από το ύπαιθρο µέσω ενός κλειστού συστήµατος.
Προσοχή στη θέση των συσκευών.

Απαγωγή καυσαερίων συσκευών τύπου Α
Μόνο για επαγγελµατικές µαγειρικές συσκευές απαγωγή µε χοάνες η παρόµοιες
κατασκευές (βλ. κεφ.13 ΦΕΚ 963 Β/ 15/07/03).

Aπαγωγή καυσαερίων για συσκευές τύπου B
Tύπου Β1 ΚΑΙ Β2 απλή σύνδεση υπολογισµός από ΕΝ 13384-1 ή βοηθητικές εικόνες
από το ΦΕΚ 963 Β/ 15/07/03.
Προσοχή: ποτέ συσκευές διαφορετικού τύπου σε κοινή καπνοδόχο. Προσοχή στις
διαστάσεις καπνοδόχου, επειδή η θερµοκρασία καυσαερίων είναι χαµηλότερη από
αυτή των καυσαερίων του πετρελαίου η καπνοδόχος είναι µικρότερη σε διάµετρο.
Προσοχή στα υλικά τοιχώµατος.
Τύπου Β1 ΚΑΙ Β2 ως και τρεις σε διαφορετικό όροφο (υπολογισµός από ΕΝ 13384-2.
για συσκευές τύπου Β χωρίς ανεµιστήρα υπολογισµός και από βοηθητική εικόνα.
Τύπου Β1 και Β2 ως και δυο συσκευές στο ίδιο επίπεδο σε κοινή καπνοδόχο µε κοινό
καπναγωγό (εικόνα 9.3).
Τύπου Β3 πολλαπλή σύνδεση-ως και 5 συσκευές- (εναλλάξιµη µε C8) από
παράρτηµα 7 ΦΕΚ 963 Β/ 15/07/03.
Προσοχή η ισχύς των συσκευών ≤ 30 kW και η καπνοδόχος πρέπει να διέρχεται µέσα
από το κτίριο.
Τύπου Β4 και Β5 κατακόρυφος αγωγός αντί καπνοδόχου- πιστοποίηση µαζί µε τη
συσκευή.
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Απαγωγή καυσαερίων για συσκευές τύπου C
Τύπου C1 (υφιστάµενα κτίρια) πιστοποίηση µαζί µε τη συσκευή.
Τύπου C3 πιστοποίηση µαζί µε τη συσκευή.
Τύπου C5 πιστοποίηση µαζί µε τη συσκευή.
Τύπου C6 υπολογισµός από ΕΝ 13384-1.
Τύπου C8 ισχύει ότι και για Β3.
Προσοχή στη θέση των συσκευών π.χ. η καπνοδόχος στις νεόδµητες οικοδοµές θα
πρέπει να µπορεί µελλοντικά να απάγει καυσαέρια χωρίς να δηµιουργεί όχληση
στους ανωτέρω ορόφους.

• ∆ΟΚΙΜΕΣ
∆οκιµή αντοχής (δίκτυα µε πίεση λειτουργίας µέχρι 100 mbar).
Η δοκιµή αντοχής γίνεται σε αγωγούς χωρίς εξαρτήµατα και µετρητές και µε τα
ανοίγµατα ταπωµένα. ∆οκιµή µε αέρα ή αδρανές αέριο -άζωτο ή διοξείδιο του
άνθρακα, όχι όµως µε οξυγόνο µε πίεση δοκιµής 1 bar -προσοχή όχι µεγαλύτερη!
Χρόνος δοκιµής και χρόνος θερµοκρασιακής εξισορρόπησης 10 λεπτά.

∆οκιµή στεγανότητας (δίκτυα µε πίεση λειτουργίας µέχρι 100 mbar).
Η δοκιµή γίνεται σε αγωγούς µαζί µε τα εξαρτήµατα, χωρίς βέβαια τις συσκευές και
τους ρυθµιστές. ∆οκιµή µε αέρα ή αδρανές αέριο -άζωτο ή διοξείδιο του άνθρακα, όχι
όµως µε οξυγόνο µε πίεση δοκιµής 110 mbar -προσοχή όχι µικρότερη!
Προσοχή στους εντός εδάφους ή στους κάτω από το επίχρισµα αγωγούς – και γενικά
στους αγωγούς που είναι προστατευµένοι έναντι διάβρωσης, οι δοκιµές πρέπει να
γίνουν πριν την κάλυψη των σωλήνων µε οποιοδήποτε προστατευτικό.
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Σηµεία Ελέγχου Μελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
Οδεύσεις (από κοινόχρηστους ή ιδίας ιδιοκτησίας χώρους, σωληνώσεις «εύκολα»
προσβάσιµες καθ’όλο το µήκος τους- όσο είναι εφικτό… σωληνώσεις που
στηρίζονται καθ’ όλο το µήκος τους.)
Θέσεις συσκευών / καπνοδόχων (προσοχή π.χ. στις καπνοδόχους συσκευών τύπου C3
και C5) ανοίγµατα αερισµού
Θέση Μετρητών (στη Ρ.Γ.)
Στάθµες (συχνό λάθος για τα υψοµετρικά)
Συµφωνία Τυποποιηµένων φύλλων 1 και 2 τόσο µεταξύ τους όσο και µε το
αξονοµετρικό.
Βάνες, γωνίες εξαρτήµατα ( Σζ)
Επιµέρους υψοµετρικά και µήκη δικτύου
(συχνό λάθος…καλό είναι σε µια µελέτη καθ’όλο το µήκος της όδευσης να
διευκρινίζεται πως οδεύει το δίκτυο – π.χ. εντός εδάφους, ψηλά στο ύψος της
δοκού…)
Έλεγχος ταχύτητας και ανηγµένης πτώσης πίεσης.
Υπολογισµός καπνοδόχων (συχνά λάθη και προσοχή στο ενεργό ύψος σε περίπτωση
σύνδεσης σε κοινή καπνοδόχο συσκευών σε διαφορετικούς ορόφους)
Αναφορά στις δοκιµές αντοχής και στεγανότητας (συχνό λάθος στις πιέσεις δοκιµής
και συχνό λάθος στο πρεσάρισµα, δε πρέπει να πρεσάρουµε µε πιέσεις πάνω από 1bar
– αναφορά σε περίπτωση χαλυβδοσωλήνων µε βιδωτές συνδέσεις) .
Παραδοχές υπολογισµών και τυπολόγιο.
Τεχνική περιγραφή (πρότυπα υλικών, εξαρτηµάτων, συνδέσεις)
Κάλυψη όλων των χρήσεων που µπορούν να γίνουν µε φυσικό αέριο.
Πυροπροστασία
Τεχνική περιγραφή για τυχόν τµήµα σωληνώσεων εντός του εδάφους
Τεχνικές – κατασκευαστικές λεπτοµέρειες (αν χρειάζονται…)
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