our high quality for your absolute safety

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ; ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ...

2
2

CLIMACO GASafe

GASafe

περιεχομενα

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΣ

4

ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ

5

ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΩ & ΝΑ ΘΥΜΆΜΑΙ

5

ΟΡΟΙ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)

6-7

ΟΡΟΙ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 8-9

www.climacoltd.com

ΟΡΟΙ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)

10-11

ΜΕΛΈΤΗ & ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

12

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

13

ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ & ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

14

ΠΡΏΤΕΣ ΒΟΉΘΕΙΕΣ

15

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΝΆΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΉΣ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ

15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

16

ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΎΤΗΚΑΝ

19

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ CLIMACO LTD

20-22

3

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Climaco ιδρύθηκε το 1997 από τον Κώστα Παπαχριστοφόρου με σκοπό
να προσφέρει στους καταναλωτές σε όλη την Κύπρο, υλικά άριστης ποιότητας
με σωστή εφαρμογή, αντοχή στο χρόνο και με εγγύηση. Είμαστε μια σύγχρονη
εξειδικευμένη επιχείρηση η οποία έχει εισαγάγει και εφαρμόσει στην Κύπρο τα
ευρωπαϊκά πρότυπα και νομοθεσίες που αφορούν τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου
από το 2004.
Η Climaco LTD αντιπροσωπεύει στην Κύπρο τη Γερμανική εταιρεία GOK η οποία
κατασκευάζει εξειδικευμένα εξαρτήματα για το υγραέριο τα οποία εξασφαλίζουν
απόλυτη ασφάλεια.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Climaco έγκειται σε τρεις βασικές αρχές: την
ποιότητα των προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση του
πελάτη πριν και μετά την πώληση και του μεγίστου οφέλους για τον πελάτη.
Η εταιρεία έχει ως κύριο όγκο εργασιών τη μελέτη, το σχεδιασμό αλλά και την
εγκατάσταση ΑΣΦΑΛΩΝ δικτύων υγραερίου τόσο στο βιομηχανικό τομέα όσο
και σε εγκαταστάσεις σε οικίες, εστιατόρια και ξενοδοχεία για θέρμανση και ζεστό
νερό. Εφαρμόζει πάντα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες όσον αφορά τις ασφαλείς
εγκαταστάσεις του υγραερίου.
Η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού και η ανάγκη για σωστές και ασφαλείς
εγκαταστάσεις, έδωσαν στην εταιρεία το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με
άλλες εταιρείες του κλάδου και την κατέστησαν πρωτοπόρο στην Κυπριακή αγορά
σε θέματα που αφορούν τη σωστή και ασφαλή χρήση του υγραερίου.
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ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ

• Μην πραγματοποιείς εργασίες ή τροποποιείς ο ίδιος την εγκατάστασή σου.
• Φρόντισε κάθε χρόνο να ελέγχεται η εγκατάσταση σου από αδειούχο τεχνικό
αερίων καυσίμων της Climaco, ο οποίος ευχαρίστως θα σε ενημερώσει για τη
συντήρηση και θα σε εφοδιάσει με το αντίστοιχο έντυπο συντήρησης επίσημα
συμπληρωμένο.
• Φρόντισε να υπάρχει επαρκής αερισμός στους χώρους όπου λειτουργούν
συσκευές υγραερίου.
• Ποτέ μην εισέρχεσαι σε χώρους στους οποίους υπάρχουν συσκευές υγραερίου
χρησιμοποιώντας πηγές ανάφλεξης π.χ. αναμμένο τσιγάρο, κερί κ.λ.π.
• Σύμφωνα με την ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία απαγορεύεται η χρήση και η
αποθήκευση υγραερίου σε υπόγειους χώρους. Το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον
αέρα και συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα μέρη.

ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΩ & ΝΑ ΘΥΜΆΜΑΙ
Οι δεξαμενές υγραερίου, ακόμη και αν βρεθούν σε φωτιά, δεν εκρήγνυνται, ακόμη
και αν θερμανθούν αρκετά, αφού είναι εξοπλισμένες με βαλβίδες ασφαλείας
αναλόγου μεγέθους με την επιφάνεια τους, εφ’ όσον το περιστατικό δε διαρκέσει
για μεγάλο διάστημα και χρησιμοποιούνται συστήματα ψύξης των δεξαμενών.
(Απαραίτητα στην περίπτωση υπέργειων δεξαμενών).
Η ξηρή σκόνη ή το διοξείδιο του άνθρακα των πυροσβεστήρων είναι τα κατάλληλα
πυροσβεστικά υλικά για την κατάσβεση πυρκαγιών από την καύση υγραερίου.
Απαραίτητη είναι η γνώση χειρισμού των πυροσβεστήρων. Το σταμάτημα της
παροχής καύσιμου προς τη φωτιά είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την
κατάσβεση της πυρκαγιάς καυσίμων.
www.climacoltd.com
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ΟΡΟΙ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΉΣ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ
• Η εγκατάσταση των δεξαμενών υπόκειται σε κανονισμούς ασφαλείας. Σε
περίπτωση μετατροπής ή επέκτασης ενός κτιρίου ή αλλαγής χρήσης του, είναι
πιθανόν να πρέπει να εφαρμοστούν διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας από τη
δεξαμενή. Συμβουλέψου την Climaco πριν σχεδιάσεις / πραγματοποιήσεις κάποιες
αλλαγές.
• Η περιοχή γύρω από τη δεξαμενή απαιτεί σήμανση που να αναγράφει: Προσοχή
υγραέριο, Απαγορεύεται το κάπνισμα, η χρήση κινητού τηλεφώνου και πάσα
χρήση πυρός.
• Φρόντισε ο χώρος γύρω από τη δεξαμενή να είναι καθαρός χωρίς εύφλεκτα
υλικά, ξερά χόρτα κ.λ.π.
• Ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να φέρει μεταλλικό κουβούκλιο ή περίφραξη
από βιομηχανικό πλέγμα ύψους 2m, ικανό να αποτρέπει την επέμβαση από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα και κατά τρόπο που να διασφαλίζει φυσικό αερισμό, στο
επίπεδο του εδάφους για διαφυγή του υγραερίου σε περίπτωση διαρροής.
• Ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα της δεξαμενής του υγραερίου, απαιτείται
γείωση της με χάλκινο αγωγό.
• Σε απόσταση 2 μέτρων περιμετρικά της δεξαμενής δεν πρέπει να υπάρχουν
φρεάτια αποχετεύσεων ή παραδεξάμενα.
• Εάν υπάρχει πιθανότητα να προκληθούν ζημιές σε εγκαταστάσεις υγραερίου από
την κυκλοφορία οχημάτων, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την
αποφυγή τους, π.χ. πάσσαλοι.
• Στην τοποθεσία των δεξαμενών θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα
καταιονισμού που είναι απαραίτητο όχι μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά και
για την ψύξη της δεξαμενής στην περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες
αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στην Κύπρο.
• Κανένα μέρος των δεξαμενών δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από
οποιοδήποτε μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων ή κάτω από προεκτάσεις
ορόφων, στέγαστρων αυτοκινήτων ούτε κάτω από προεξέχοντα κλαδιά δέντρων.

Ο ΙΣΧΥΡΌΤΕΡΟΣ ΣΎΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ!!!
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ΟΡΟΙ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ
• Οι σωληνώσεις που θα επιλεγούν για ένα δίκτυο υγραερίου πρέπει να πληρούν
τα ελάχιστα ονομαστικά πάχη τοιχώματος και όλα τα εξαρτήματα που θα
χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι πιστοποιημένα, κατάλληλα για τη χρήση που
προορίζονται.
• Οι εγκαταστάσεις ρύθμισης της πίεσης αερίου πρέπει να προστατεύονται μέσω
φίλτρων.
• Τόσο ο ρυθμιστής της υψηλής πίεσης, όσο και ο ρυθμιστής της χαμηλής πίεσης
πρέπει να διαθέτουν διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπίεσης (OPSO).
• Κοντά στη δεξαμενή θα πρέπει να υπάρχει πυροσβεστικός εξοπλισμός.
• Εάν ενσωματωθούν στο δίκτυο του υγραερίου ηλεκτροκίνητα μέσα λειτουργίας
π.χ. ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, τότε απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας
έναντι ηλεκτρικής συνέχειας δηλαδή διηλεκτρικοί σύνδεσμοι.
• Εκτός κτιρίου θα πρέπει να τοποθετείται ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα η οποία
διακόπτει αυτόματα την παροχή υγραερίου από το δίκτυο, όταν λάβει σήμα από
τους ανιχνευτές που βρίσκονται εντός του κτιρίου.
• Απαραίτητη είναι η προστασία του δικτύου έναντι υπερβολικής ροής με βαλβίδα
κατάλληλη ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου.
• Ο έλεγχος της πίεσης του αερίου στο δίκτυο χαμηλής πίεσης γίνεται με χρήση
μιλιμπαρομέτρου το οποίο πρέπει να φέρει δική του αποφρακτική διάταξη
(κρουνός).
• Προαιρετικά συστήνεται η τοποθέτηση βαλβίδας σεισμικής προστασίας που
στην περίπτωση σεισμού 5.2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ διακόπτει την παροχή
υγραερίου προς το δίκτυο.
• Πριν την είσοδο στο κτίριο τοποθετείται κεντρικός διακόπτης ο οποίος φέρει
ένδειξη ανοικτής και κλειστής θέσης.
• Η διέλευση του αγωγού υγραερίου μέσα από τοίχους, πρέπει να γίνεται μέσα από
προστατευτικό σωλήνα με εσωτερική διάμετρο κατά τουλάχιστον 20mm από την
εξωτερική διάμετρο του αγωγού.
• Οι εκτός εδάφους ακάλυπτες σωληνώσεις πρέπει να βάφονται με κίτρινο
χρώμα RAL 1021 και να σημαίνονται με πινακίδα με την ένδειξη «Υγραέριο» και τη
συντομογραφία «LPG».

ΓΙΑΤΊ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΆ!!!
www.climacoltd.com

9

ΟΡΟΙ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ
Ο ΒΑΘΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ ΕΊΝΑΙ ΑΥΞΗΜΈΝΟΣ
(ΛΕΒΗΤΟΣΤΆΣΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΜΑΓΕΙΡΕΊΑ)
Προσοχή στις παρακάτω οδηγίες:
• Σε κατάλληλο σημείο εντός κτιρίου πρέπει να τοποθετηθεί ένας κεντρικός
διακόπτης ο οποίος να φέρει ένδειξη ανοικτής και κλειστής θέσης.
• Το δίκτυο σωληνώσεων πρέπει να προστατεύεται από βαλβίδα πυροπροστασίας
η οποία ενεργοποιείται στους 100 βαθμούς Κελσίου.
• Εντός του κτιρίου θα πρέπει να τοποθετείται σύστημα με ανιχνευτές υγραερίου
(πλησίον των συσκευών κατανάλωσης) και εκτός του κτιρίου ηλεκτροβαλβίδα, έτσι
ώστε σε περίπτωση διαρροής να διακόπτεται αυτόματα η παροχή υγραερίου από
το δίκτυο.
• Σε βιομηχανίες και επαγγελματικά μαγειρεία συστήνεται η εγκατάσταση
συστήματος ανίχνευσης με κεντρικό πίνακα ελέγχου, φαροσειρήνα, ηλεκτρικό
διακόπτη παροχής του υγραερίου και ανιχνευτές αδιάβροχους.
• Οι σωληνώσεις μέσα στα κτίρια θεωρούνται δομικά στοιχεία του κτιρίου και κατά
συνέπεια δεν πρέπει να υποβαθμίζουν τη στατικότητα και την πυραντίσταση του
κτιρίου. Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματά του πρέπει να αντέχουν θερμοκρασία
650 βαθμούς για τουλάχιστον 30 λεπτά).
• Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι που είναι συνδεδεμένες οι συσκευές υγραερίου με την
κεντρική παροχή πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΝ14800.
• Συστήνεται μετά τον κεντρικό διακόπτη η εγκατάσταση να γίνεται με διακλάδωση
ανεξάρτητη για κάθε συσκευή μέσω πιστοποιημένου διανομέα ο οποίος φέρει σε
κάθε θέση ξεχωριστό διακόπτη και βαλβίδα υπερβολικής ροής.
• Οι σωλήνες υγραερίου δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται μέσα σε πλάκες από
σκυρόδεμα, ούτε σε δάπεδα και πατώματα.
• Απαγορεύεται η χρήση και η αποθήκευση υγραερίου σε υπόγειο χώρο.

ΓΝΩΡΊΖΕΙ & ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ!!!
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ΜΕΛΈΤΗ & ΤΕΧΝΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ

Πριν και μετά την εκτέλεση των εργασιών μιας εγκατάστασης
υγραερίου – Άδεια αποθήκευσης
• Για κάθε νέα εγκατάσταση απαιτείται η εκπόνηση μελέτης από το μελετητή
η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή, φάκελο υπολογισμών και
σχέδια κατασκευής.
• Οδηγίες για ασφαλή χρήση και ενδείξεις ετοιμάζονται από τον εγκαταστάτη και
παραδίδονται στον ιδιοκτήτη.
• Στο τέλος κάθε εγκατάστασης υγραερίου εκδίδεται από τον Εγκαταστάτη
Φάκελος Εγκατάστασης.
Τα πιο πάνω είναι προϋπόθεση για εξασφάλιση άδειας αποθήκευσης υγραερίου
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους. Η εταιρεία μας φροντίζει για τις παραπάνω
διαδικασίες.
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ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

• Φροντίστε για την ετήσια συντήρηση του λέβητα σας έγκαιρα. Η περίοδος
συντήρησης του συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα εκκινεί με το τέλος της
χειμερινής περιόδου (Απρίλιος - Μάιος). Με τον τρόπο αυτό, αφενός προστατεύετε
το λέβητα από διάβρωση αφού οι διαβρωτικές επικαθίσεις απομακρύνονται
έγκαιρα. Επίσης, η ποιότητα της εργασίας είναι σίγουρα πολύ καλύτερη αφού
ο εγκαταστάτης-συντηρητής την περίοδο αυτή έχει τη δυνατότητα καλύτερου
προγραμματισμού του χρόνου εργασίας του.
• Ζητάτε πάντα από τον εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων που θα σας
επισκεφθεί να σας δείξει το έντυπο της άδειάς του.
• Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αδειούχος εγκαταστάτης και συντηρητής
καυστήρων είναι υποχρεωμένος μετά από κάθε συντήρηση να εκδίδει φύλλο ελέγχου
καύσης και μετά από κάθε επίσκεψη να ενημερώνει το ημερολόγιο λεβητοστασίου
για το είδος της παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε στην εγκατάσταση.
• Στις καινούργιες δε εγκαταστάσεις αερίου, ο αδειούχος εγκαταστάτης και
συντηρητής καυστήρων εκδίδει επίσης και πιστοποιητικό εγκατάστασης και
πιστοποιεί ότι στη συγκεκριμένη εγκατάσταση τηρούνται οι απαιτούμενες
προδιαγραφές κατασκευής και ασφάλειας.
• Μην κάνετε καμία τσιγκουνιά στις προδιαγραφές ασφαλείας της εγκατάστασής
σας και μην αφήσετε και κανένα (τεχνίτη, μηχανικό ή έμπορο) να σας πείσει ότι η
χρήση κάποιων επιπλέον διατάξεων ασφαλείας στην κατασκευή του δικτύου σας
είναι υπερβολική.
• Επιλέξτε συσκευές οι οποίες είναι πιστοποιημένες και πληρούν τις Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές ασφαλείας (CE).

www.climacoltd.com
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ & ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Σωστή παραγγελία
• Ελέγχετε το μαγνητικό δείκτη στάθμης που βρίσκεται στο επάνω μέρος της
δεξαμενής. Ο δείκτης φέρει ένδειξη από 0-100 και δείχνει την περιεκτικότητα της
δεξαμενής σε υγραέριο σε ποσοστό (%).
• Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, πρέπει να παραγγείλετε
υγραέριο όταν ο δείκτης φτάσει στο 30%.
Σωστή παραλαβή
• Ο πελάτης ελέγχει το μαγνητικό δείκτη στάθμης της δεξαμενής.
• Σε όλη τη διάρκεια της παραλαβής δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στο χώρο της
παραλαβής εστίες εναύσεως (άτομα που καπνίζουν, συσκευές που λειτουργούν με
φλόγα, κινητά τηλέφωνα κ.λ.π.).
• Η παραδοθείσα ποσότητα υγραερίου προκύπτει από την ένδειξη του μετρητή
του βυτιοφόρου.
Γνωρίζετε αν η δεξαμενή σας είναι κατάλληλων προδιαγραφών;
• Η δεξαμενή θα πρέπει να έχει μεταλλική πινακίδα που να αναφέρει την ημερομηνία
κατασκευής, το σειριακό αριθμό, την εταιρεία κατασκευής, το θερμοκρασιακό
εύρος λειτουργίας (-20°C έως +50°C).
Πρέπει να γίνετε συντήρηση στη δεξαμενή;
• Κάθε πέντε (5) χρόνια πρέπει να γίνεται αλλαγή της ασφαλιστικής βαλβίδας,
κάθε δέκα (10) χρόνια πρέπει να γίνεται αλλαγή της ασφαλιστικής βαλβίδας και
επαναπιστοποίηση της δεξαμενής από ανεξάρτητο φορέα.
Η συντήρηση πώς γίνεται;
• Η συντήρηση γίνεται από εξουσιοδοτημένο και έμπειρο συνεργείο που είναι
εκπαιδευμένο.
Για την ασφάλεια σας πρέπει να προσέχετε:
• Η γείωση της δεξαμενής θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.
• Η πλήρωση της δεξαμενής δεν πρέπει να γίνεται πάνω από το 85% σύμφωνα με
το σχετικό δείκτη που είναι εφοδιασμένη.
Υπάρχουν κάποια επιπλέον μέτρα ασφαλείας;
• Πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική λειτουργία του καταιονισμού (νερό) στο
χώρο της δεξαμενής και επιπλέον να υπάρχει τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας
ξηρής σκόνης των 6kg. Ο χώρος περιμετρικά της δεξαμενής πρέπει να είναι πάντα
καθαρός και προσβάσιμος.

παγκύπρια εξυπηρέτηση
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ΠΡΏΤΕΣ ΒΟΉΘΕΙΕΣ

Εισπνοή
• Άμεση απομάκρυνση του
προσβληθέντος και μεταφορά του σε
μέρος με καλό αερισμό.

• Προσεκτικό πλύσιμο στο σημείο
επαφής με κρύο νερό και σαπούνι.

• Τοποθέτηση σε ύπτια θέση με τα
πόδια υψωμένα.

• Παροχή ζεστού ροφήματος.

• Άμεση κλήση ιατρικής βοήθειας.
• Χαλάρωμα της ζώνης, κολάρου.
• Σκέπασμα με κουβέρτα.
• Παροχή τεχνητής αναπνοής,
μαλάξεων στην καρδιά και οξυγόνου
είναι πιθανό να απαιτηθούν.
Επαφή με το δέρμα
• Άμεση απομάκρυνση του
προσβληθέντος και μεταφορά του σε
ζεστό μέρος.

• Αφαίρεση ρουχισμού.

• Άμεση κλήση ιατρικής βοήθειας.

Επαφή με τα μάτια
• Απομάκρυνση του προσβληθέντος
από την περιοχή του περιστατικού.
• Άνοιγμα των ματιών για τη γρήγορη
εξάτμιση του δεσμευμένου υγραερίου.
• Με ανοικτά βλέφαρα, πλύσιμο για 15
λεπτά με νερό.
• Κλήση ιατρικής βοήθειας.
• Κάλυψη των ματιών με
αποστειρωμένες γάζες.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΝΆΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΉΣ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ
• Μην καπνίζετε.
• Μη χρησιμοποιήσετε κανενός είδους φλόγα.
• Μη χειριστείτε κανένα διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος.
• Κλείστε αμέσως τους διακόπτες όλων των φιαλών υγραερίου.
• Ανοίξτε αμέσως πόρτες και παράθυρα ώστε να αεριστεί ο χώρος.
• Μη χρησιμοποιείτε σταθερά ή κινητά τηλέφωνα.
Μετά τις παραπάνω ενέργειες μπορείτε να εντοπίσετε το σημείο διαρροής
με ειδικό σπρέι και να ειδοποιήσετε την εταιρεία Climaco.

www.climacoltd.com
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εκπαιδευτικα σεμιναρια

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Climaco Ltd κ. Κώστας Παπαχριστοφόρου εκπροσωπεί
τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή CEN/
TC 286 “LIQUEFIED PETROLEUM GAS EQUIPMENT AND ACCESSORIES” από το
2007.

Από το 2004 η εταιρεία Climaco Ltd πρωτοπορεί και στον τομέα της εκπαίδευσης,
όσον αφορά τα αέρια καύσιμα, διοργανώνοντας με επιτυχία ημερίδες υγραερίου.
Ο επιστημονικός και τεχνικός κόσμος ενημερώνεται για τις απαιτήσεις ασφαλείας
οι οποίες επιβάλλονται τόσο από την ανάγκη όσο και νομοθετικά από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόντες στις ημερίδες μας ήταν επίσης εκπρόσωποι της
κυβέρνησης, των δήμων, της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, αξιωματικοί της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας,
των Ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών πετρελαιοειδών.
16
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OUR HIGH QUALITY FOR YOUR ABSOLUTE SAFETY

WOULD YOU GAMBLE
WITH YOUR LIFE?

p lay sa fe

26 Pafos Ave., 3052 Limassol, Cyprus | T. +357 25 562008
F.18
+357 25 560086 | E. mail@climacoltd.com
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ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΎΤΗΚΑΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Ρ.Ι.Κ
ΤΕΠΑΚ
Γ.Σ.Ο
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
MY MALL (ΛΕΜΕΣΟΣ)
ΤΡΑΚΑΣΟΛ (ΛΕΜΕΣΟΣ)
GALACTICA ENTERTAINMENT
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΟΝΗΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ S.I.S
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗΣ
FALOREMO
NI HAO TRADING LTD
UNITED OFFICE
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ATLANTICA PAPHOS HOTEL
ATLANTICA BAY HOTEL
ATLANTICA OASIS
ATLANTICA MIRAMARE HOTEL
THE MILL HOTEL
FOREST PARK HOTEL
ST. RAPHAEL HOTEL
CASALE PANAYIOTIS
COLUMBIA BEACH RESORT
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
WILTON ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
GALACTIKA PATISSERIE
EL-DE ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΑ
FRANKIES SOCIAL
MILK BAR
JIN FISH
TOKYO
K.O.T
MARZANO
LA BOCA
COMO
MARINA BREEZE
ΠΥΞΙΔΑ (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
COYA
PLUS C
COLUMBIA PLAZA
FALIRO
DRIFTERS
SAILOR CAFE
D-BLUE CAFE
IL CONTRO CAFE

www.climacoltd.com

LA MER
NOODLE HOUSE
CITY DINNERS
SΗIAMPELOS RESTAURANT
ΤΑ ΠΙΑΤΑΚΙΑ
CHRIS BLUE BEACH
ANDY’S PLACE
ΓΑΛΗΝΗ (ΠΥΡΓΟΣ)
ΤΑΒΕΡΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (ΟΜΟΔΟΣ)
ΤΟ ΚΑΤΩΙ (ΟΜΟΔΟΣ)
GYROS TOU COSMOU
GOSTIJO
BOVIDAE
LA BOCA
COLUMBIA BEACH
BUFFALO WINGS AND RINGS
BORDELLO
BISTROT 55
LA ISLA
ΠΟΛΥΦΑΓΑΔΙΚΑ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ
SOUVLAKI THOMAS (ΥΨΩΝΑΣ)
VASSOS SOUVLAKI
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΘΑΝΟΣ
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕΣΑΟΡΙΑ
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΟ ΝΟΣΤΙΜΟ
PIZZA EXPRESS
MARIOS SNACKS
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΜΙΡΟΥΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΑ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΑΛΑΜΙΟΥΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΟΝΑΓΡΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΣΧΟΛΕΙΑ
HARVARD UNIVERSITY LIMASSOL
CYPRUS COLLAGE
FOLEY’S SCHOOL
HERITAGE SCHOOL
AMERICAN ACADEMY
PASCAL SCHOOL
(ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ)
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β’
ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ
Α’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
B’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Γ’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΚΕ.ΠΑ. ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠ. ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ
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ΣΤΗΝ CLIMACO
ΕΊΜΑΣΤΕ ΠΕΡΉΦΑΝΟΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΣ
www.climacoltd.com
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ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ;

ΑΥΤΟΙ ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ. ..
Γνωρίζεις πως πρέπει να είναι
η εγκατάσταση υγραερίου στην
οικία/επιχείρηση σου σύµφωνα
µε την νοµοθεσία;
α) Το ∆εκέµβριο του 2010 έγινε ο κώδικας πρακτικής για τις εγκαταστάσεις
του Υγραερίου. Για τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις η αρµόδια αρχή έδωσε
προθεσµία προσαρµογής των εγκαταστάσεων µέχρι το ∆εκέµβριο του 2012.
Έχουν περάσει σχεδόν 4
7 χρόνια..........
Η εγκατάσταση σου είναι σύµφωνα µε τις νέες οδηγίες;
β) Έχεις στην κατοχή σου σε εντύπη µορφή το φάκελο εγκατάστασης Υγραερίου
µε όλες τις λεπτοµέρειες που αφορούν την εγκατάσταση;
γ) Έχεις άδεια αποθήκευσης Υγραερίου από την αρµόδια αρχή της κυβέρνησης;
δ) Ρώτησες την ασφαλιστική σου εταιρεία αν σε καλύπτει σε περίπτωση ατυχήµατος ;

Εάν οι απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήµατα είναι αρνητικές τότε
τηλεφωνήστε µας στο 25 562008
για να ελέγξουµε την υφιστάµενη σας εγκατάσταση και να σας
συµβουλεύσουµε για τα νέα δεδοµένα χωρίς καµία δέσµευση.

Η Υψηλή µας Ποιότητα για την Απόλυτη Ασφάλεια σας
Λεωφ. Πάφου 26, 3052 Λεµεσός, Κύπρος, Τηλ.: +357 25 562008, Φαξ: +357 25 560086, Ε-mail: mail@climacoltd.com

www.climacoltd.com
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Η Υψηλή μας Ποιότητα για την
Απόλυτη Ασφάλεια σας

ΤΗΛΕΦΩΝΉΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 25 562008 ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΈΓΞΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΎΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΈΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΙΆ ΔΈΣΜΕΥΣΗ
Λεωφ. Πάφου 26, 3052 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: +357 25 562008, Φαξ: +357 25 560086, Κιν.: +357 99 666253
Ε-mail: mail@climacoltd.com

www.climacoltd.com

