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Καταστήματα Συνεργάτες

Ελλάδα | Κύπρος | Αλβανία | Βουλγαρία

4  Χώρες

Ο Όμιλος ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

στην Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ

Τίρανα

Σόφια

Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Πάτρα | Καλαμάτα | Ρόδος 

| Ηράκλειο | Κως | Κέρκυρα | Λάρισα | Ξάνθη | 

Ιωάννινα

Ελλάδα – παρουσία σε 11 πόλεις

Καστοριά | Κατερίνη | Κοζάνη | Θάσος | Μυτιλήνη 

Χίος | Χανιά | Ζάκυνθος | Κεφαλονιά

Συνεργάτες

Λευκωσία



 Ειδικές Απαιτήσεις 
Συστημάτων στη 
Βιομηχανία

• Εξοπλισμός
• Διαδικασίες

 Εξειδικευμένες λύσεις

 Παραδείγματα Έργων

Περιεχόμενα



 Τομέας ενέργειας & 
αποθήκευσης

 Διυλιστήριο

 Μετρητικός Σταθμός Φυσικού 
Αερίου

 Γραμμή Παραγωγής

 Οποιοδήποτε περιβάλλον με 
αντίξοες συνθήκες και κρίσιμη 
λειτουργία

Βιομηχανία



Ποιες είναι οι ειδικές απαιτήσεις;

Συστήματα στη Βιομηχανία



Ειδικές Απαιτήσεις Συστημάτων

→ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

• Προσωπικού –
Εργαζομένων

• Προστασία εξοπλισμού

• Εγκαταστάσεις 
Πιστοποιημένων 
συστημάτων Πυρασφάλειας



 Ανθεκτικός περιφερειακός εξοπλισμός 
(Heavy-duty),
IP, IK, SIL

 «Διπλή Διαθεσιμότητα» κεντρικού 
εξοπλισμού (Redundancy, hot 
standby) – Πυρανίχνευση / CCTV

 Περιφερειακός εξοπλισμός 
αντιεκρηκτικού τύπου για επικίνδυνες 
περιοχές (ATEX)

Ειδικές Απαιτήσεις Συστημάτων

→ Εξοπλισμός Πυρανίχνευσης

A

B



 Μέτρα προστασίας προσωπικού

 Πρωτόκολλα δοκιμών παράδοσης (commissioning protocols)

 Σχέδια as-built (red-marked)

Ειδικές απαιτήσεις εκτέλεσης

βιομηχανικών έργων



Εξειδικευμένες λύσεις → Εξοπλισμός

Συστήματα δειγματοληψίας  Αέρα 

«Ειδικοί» ανιχνευτές (φλόγας, αερίων, κλπ)

Ανιχνευτές τύπου δεσμών διπλής 
τεχνολογίας

Θερμικό καλώδιο ανίχνευσης



Έλεγχος Λειτουργίας συστημάτων 

Κατάσβεσης 

• Σύστημα ολικής κατάκλισης:
Σύστημα κατάσβεσης με αέριο παράγοντα τύπου “clean agent” NOVEC, INERGEN, 

ARGONITE

• Door Fan Test - DFT Ορισμός

Διαδικασία ελέγχου της στεγανότητας και της δομικής ακεραιότητας ενός χώρου.

• Χρησιμότητα DFT:

59% των συστημάτων ολικής κατάκλισης ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ 1989 -
1999 μελέτη FACTORY MUTUAL (FM)

• Νομοθεσία – Πρότυπα

1984: NFPA 12A – «Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing Systems»

2000: ISO 14520 – «Fire Extinguishing Systems: gas extinguishing systems»

2016: EN 15004 – «Fire Extinguishing Systems: gas extinguishing systems»



Εξοπλισμός - διαδικασία

• Ανεμιστήρας – μοτέρ –

κάλυμμα πόρτας – λογισμικό 

σε Η/Υ



Παραδείγματα Έργων

Συστήματα στη Βιομηχανία



Εργοστάσιο 
Παραγωγής 

βιομηχανικών 
μπαταριών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
SUNLIGHT 

ABEE

Δίκτυο 5 πινάκων
πυρανίχνευσης

REDUNDANT και 
πάνω από 500 
περιφερειακά 

υλικά

Ειδικοί ανιχνευτές 
(τύπου δεσμών, 

σταθερής 
θερμοκρασίας
IP65, γραμμικό 

καλώδιο 
ανίχνευσης)

Συστήματα 
Αυτόματης 

Κατάσβεσης σε 
Η/Μ χώρους με 

30 πίνακες

Ανιχνευτές 
εκρηκτικών 

αερίων σημειακής 
τεχνολογίας



ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΕΚΑΠ

• Δίκτυο 3 πινάκων πυρανίχνευσης REDUNDANT 

• Προστασία αποθηκευτικών Χώρων με ανιχνευτές 
τύπου δεσμών

• Σύστημα γραφικών απεικόνισης υλικών σε
κατόψεις

• Προστασία χώρου παραγωγής με σύστημα 
δειγματοληψίας αέρα



Σύστημα δειγματοληψίας αέρα

Στο χώρο παραγωγής

• Total area: ~ 2.400m2

• Air changes / h: ~ 15 

• (2 HVAC units with 160.000m3/h  supply)

• Room height: ~  6 – 8,5 m

• 2 aspiration units required:

• total of 6 branches (3 per unit)

• at 6m height

• length of ~73m 

2 aspiration units required:

• total of 6 branches (3 per unit)

• at 6m height

• length of ~73m 

• Properly positioned right next to air ducts 

sucking air and in between air ducts bringing 

air



ΟΜΙΛΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΘΡΑΚΗΣ

• Δίκτυο 3 πινάκων πυρανίχνευσης (σύνδεση μέσω Modbus-tcp)

• Προστασία αποθηκευτικών χώρων με ανιχνευτές τύπου 
δεσμών διπλής τεχνολογίας

• Συστήματα Αυτόματης Κατάσβεσης σε Η/Μ χώρους

• Σύστημα γραφικών απεικόνισης υλικών σε κατόψεις (Software 
Arena MX)



• Σύστημα πυρανίχνευσης με ανιχνευτές τύπου δεσμών

• Σύνδεση συστήματος πυρανίχνευσης στο ΚΛΣ

• Ανίχνευση υψηλής θερμοκρασίας σε επικίνδυνους 
χώρους συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών με 
θερμικές κάμερες

Κ.Δ.Α.Υ. ΞΑΝΘΗΣ
Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης

(ΕΕΑΑ)



Παραδείγματα Έργων

Έργα της Ζαριφόπουλος στο Εξωτερικό



ΜΕΤΚΑ

Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με πετρέλαιο & φυσικό 

αέριο (Αλγερία, Ιορδανία, Γκάνα, κ.α.)

• Συστήματα Πυρανίχνευσης και 
BMS, σε ακραίες συνθήκες 
θερμοκρασίας

• Συστήματα διευθυνσιοδοτημένης
πυρανίχνευσης-κατάσβεσης, 
μεγαφωνικό, (Γκάνα-σε εξέλιξη) 



Έργα σε εξέλιξη

• Pharmathen International SA 
Επέκταση συστήματος 
Πυρανίχνευσης σε χώρους 
παραγωγής με ειδικούς ανιχνευτές

• Όμιλος Πλαστικά Θράκης 
Σύστημα ανίχνευσης αερίου σε 
μηχανή με ανιχνευτές ATEX & πίνακα 
ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων

• BIOS AGROSYSTEMS SA
Αναβάθμιση συστήματος 
πυρανίχνευσης με προσθήκη 
Περιστροφικών Φ/Σ Εξ. Χώρου



• Δυνατότητα πλήρους κάλυψης αναγκών 
“Safety & Security” και με ενοποίηση 
λειτουργίας των συστημάτων

• Εξειδικευμένη γνώση

• Έργα …με την εγγύηση της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

Ένα μήνυμα :
Προστιθέμενη αξία από την ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ



Ευχαριστούμε ! 


