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Εγκύκλιος 06 – 2022  
  

ΔEΞAMENEΣ KAYΣIMΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AΠOΔEKTEΣ AΠO THΝ FIA 
Προδιαγραφές της FIA FT3 1999, FT3.5 ή FT5. 
 
Σήμανση και ισχύς των δεξαμενών: 
Κάθε δεξαμενή πρέπει να έχει σήμανση με την ακόλουθη πληροφορία:                                                                            
1. Πρότυπο της FIA  
2. Αριθμός αναγνώρισης από τη FIA  
3. Όνομα κατασκευαστή  
4. Σειριακός αριθμός  
5. Ημερομηνία λήξης ισχύος.  
 
Οι δεξαμενές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για περισσότερα από 5 χρόνια από την ημερομηνία 
κατασκευής τους εκτός εάν ελεγχθούν από τον κατασκευαστή και τους χορηγηθεί νέο πιστοποιητικό για 
περίοδο ως το πολύ δύο ακόμη χρόνων. Ένα στεγανό παράθυρο κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά 
πρέπει να υπάρχει στο προστατευτικό περίβλημα των δεξαμενών, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η 
ημερομηνία λήξης τους.  
 
Εφαρμογή των προδιαγραφών: 
Τα αυτοκίνητα των ομάδων Ν και Α πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μια δεξαμενή ασφαλείας FT3 1999, 
FT3.5 ή FT5. Οι απαραίτητες για την εγκατάσταση τροποποιήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 
επιτρεπόμενες από τα άρθρα 254 και 255 του Παραρτήματος J 2019.  
 
Για όλα τα αυτοκίνητα, στις δεξαμενές FT3 1999, FT3.5 ή FT5 συνιστάται η χρήση αφρού ασφαλείας.   
 
Δεξαμενές καυσίμου με λαιμό (πλήρωσης): 
Εφαρμογή: Ομάδες Α και Ν, Ομάδες R1, R2, R3, Rally5/4/3   
 
Όλα τα αυτοκίνητα που έχουν δεξαμενή καυσίμου με λαιμό πλήρωσης που περνά μέσα από το θάλαμο 
επιβατών, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ανεπίστροφη βαλβίδα αναγνωρισμένη από τη FIA (Τεχνική 
λίστα Αρ. 18). H βαλβίδα αυτή, τύπου "ενός ή δύο πτερυγίων" πρέπει να είναι τοποθετημένη στο λαιμό 
πλήρωσης στη πλευρά της δεξαμενής. 
Λαιμός πλήρωσης είναι το μέσον που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της οπής πλήρωσης καυσίμου του 
οχήματος με την ίδια τη δεξαμενή καυσίμου.   
 
 

Η παρούσα εγκύκλιος ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη εγκύκλιο που αφορά δεξαμενές καυσίμων.  
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