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Εγκύκλιος 07 – 2022
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ FIA
Σε αγώνες ράλλυ υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει και χειροκίνητη και αναγνωρισμένη εγκατεστημένη
πυρόσβεση. Σε αγώνες αναβάσεων και ταχύτητας υποχρεωτικά ένα από τα δύο ή και τα δύο. (Βλέπε
σχετικές κατηγορίες αγώνων)
Εγκατεστημένη πυρόσβεση:
Η αναγνωρισμένη εγκατεστημένη πυρόσβεση πρέπει να είναι σύμφωνη με το αντίστοιχο πρότυπο της FIA
του 1999 (τεχνική λίστα FIA 16) ή σύμφωνη με το πρότυπο 8865/2015 (τεχνική λίστα FIA 52).
Η πλήρης εγκατάσταση αναγνωρισμένης εγκατεστημένης πυρόσβεσης περιλαμβάνει τον πυροσβεστήρα ,
τις σωληνώσεις, τα μπεκ και το σύστημα ενεργοποίηση.
Δεν πρέπει να αναμειγνύονται εξαρτήματα από διαφορετικά συστήματα.
Προσοχή στο σύστημα ενεργοποίησης:
• Αν είναι μηχανικό, να μην έχουν συνδεθεί ανάποδα τα σύρματα δηλ. όταν τραβιούνται να πατιέται η
σκανδάλη του πυροσβεστήρα και όχι η σταθερή λαβή του,
• Αν είναι ηλεκτρικό, να έχει φορτισμένη μπαταρία και θα ζητείται από τον διαγωνιζόμενο να επιδείξει την
ορθή λειτουργία της, με χρήση του πλήκτρου “Test” (προσοχή να μην ενεργοποιηθεί κατά λάθος η
κανονική λειτουργία της πυρόσβεσης),
• Και να έχει κολληθεί το στρογγυλό άσπρο-κόκκινο αυτοκόλλητο “E” για την εξωτερική ενεργοποίηση.
Η εγκατεστημένη πυρόσβεση πρέπει να έχει υλικό, πίεση και ποσότητα όπως προβλέπονται στο δελτίο
αναγνώρισης της πυρόσβεσης.
Σε περίπτωση αναγνωρισμένης εγκατεστημένης πυρόσβεσης, η συντήρηση /έλεγχος γίνεται από τον
κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Χειροκίνητη πυρόσβεση:
Η χειροκίνητη πυρόσβεση μπορεί να είναι ένας ή δύο πυροσβεστήρες, σε εύκολα προσβάσιμες από το
πλήρωμα βάσεις με δύο απασφαλιζόμενα τσέρκια (απαγορεύονται χταπόδια, ιμάντες κτλ.) και συνολικά
οι πυροσβεστήρες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 Kg υλικό (πχ. σκόνη) ή 2.4 Lt προκειμένου για AFFF.
Προδιαγραφές:
Όλοι οι πυροσβεστήρες πρέπει να έχουν ετικέτες, όπου να αναγράφεται η ημερομηνία αναγόμωσης
(ισχύει για 2 έτη), το υλικό και, προκειμένου για εγκατεστημένο σύστημα, ο αριθμός του δελτίου
αναγνώρισης (πχ. “Ex.002.98”). Επίσης πρέπει να ελέγχεται και η πίεση από το πιεσόμετρο, όπου η ένδειξη
πρέπει να είναι στο πράσινο ενώ οποιαδήποτε κόκκινη ένδειξη (είτε ανεπαρκής είτε υπερβολική πίεση)
δεν είναι αποδεκτή.
Η δυνατότητα η συντήρηση να γίνεται από τρίτο πρόσωπο (πχ. αναγομωτή συμβατικών πυροσβεστήρων)
είναι αποδεκτή, αν και εφόσον η εταιρία συντήρησης είναι πιστοποιημένη και αναγνωρισμένη από την
Κυπριακή Δημοκρατία. Όλοι οι πυροσβεστήρες πρέπει να έχουν ετικέτα της εταιρίας συντήρησης.
Απαγορεύεται η συντήρηση από μη εξουσιοδοτημένες και πιστοποιημένες εταιρείες. Η ισχύς αυτής της
πυρόσβεσης θα είναι για ένα χρόνο μόνο.
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Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση του αναγομωτή η οποία να
αναγράφει τον αριθμό του ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ και το serial number του πυροσβεστήρα.
Στερέωση:
H εγκατεστημένη πυρόσβεση πρέπει να στηρίζεται με δύο μεταλλικά ελάσματα με ασφάλιση με βίδα, τα
οποία να αντέχουν σε 25g. Όχι απασφαλιζόμενα ελάσματα σε εγκατεστημένη πυρόσβεση.
Και οι χειροκίνητοι και ο εγκατεστημένοι πυροσβεστήρες πρέπει να έχουν στη βάση τους εξαρτήματα
προστασίας από μετακίνηση αριστερά-δεξιά (anti-torpedo tabs).
Τα μπεκ της εγκατεστημένης πυρόσβεσης πρέπει να στηρίζονται στη θέση τους με κάποιο μπράτσο,
ιδανικά μεταλλικό ή έστω και με tie-wrap, δεν πρέπει να συγκρατούνται απλά από τη σωλήνωση.
Επιτρεπόμενα υλικά πυρόσβεσης:
AFFF, 4F UNIVERSAL, FX G-TEC, Viro 3, σκόνης ή οποιανδήποτε υλικό αναγνωρισμένο από την FIA.
Ελάχιστη ποσότητα υλικού:
- AFFF 2.4 litres
- 4F UNIVERSAL 2.4 litres
- FX G-TEC 2.0 kg
- Viro 3 2.0 kg
- Novec 1230 2.0 kg
- Zero 360 2.0 kg
- Powder 2.0 kg (ελαχ. 8 bar , μεγ. 13.5 bar)
Οι πάρα κάτω πληροφορίες πρέπει να είναι εμφανείς πάνω σε κάθε φιάλη πυροσβεστήρα:
- Χωρητικότητα
- Τύπος υλικού πυρόσβεσης
- Βάρος ή όγκος υλικού πυρόσβεσης
- Ημερομηνία ελέγχου

Η παρούσα εγκύκλιος ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη εγκύκλιο που αφορά πυροσβέσεις.

Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου
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