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ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ 

               

Κύξηνη όζν αθνξά ηελ ζπληήξεζε – αλαγόκωζε ηωλ ππξνζβεζηήξωλ,  ζαο γλωξίδνπκε ηα θάηωζη: 

1νλ    Όινη νη θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο (μεξάο θόλεωο , αθξνύ θαη CO2) ρξήδνπλ ειέγρνπ – ζπληήξεζεο (κία θνξά 

ην ρξόλν) 

2νλ    Δηδηθά γηα ηηο θηάιεο CO2 πνπ ππάξρνπλ ζε ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο (ζπλήζωο ηωλ 45 kg), δελ απαηηείηαη 

ηδηαίηεξνο έιεγρνο – ζπληήξεζε, αιιά ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη καδί κε ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο γηα ηελ πιεξόηεηα 

ηνπο .  

3νλ   Βάζεη ηεο λέαο Κ.Τ.Α  618/43 ΦΔΚ 52/β 20-1-2005, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη νη ππξνζβεζηήξεο εηεζίωο ωο 

πξνο ηελ ζωζηή γόκωζε, ην ζωζηό βάξνο θαη ηελ ζωζηή πίεζε πνπ πξέπεη λα έρνπλ. Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο ζα 

ηνπνζεηείηαη πηλαθίδα ειέγρνπ θαηά ΔΝ ζηνλ ππξνζβεζηήξα, κε εκεξνκελία, θαη ζα ζπλνδεύνληαη νη 

ππξνζβεζηήξεο κε ππεύζπλε δήιωζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

4νλ    ε πεξίπηωζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ππξνζβεζηήξαο θαη είλαη πιένλ άδεηνο, ηόηε γίλεηαη πιήξεο αλαγόκωζε 

ηνπ ππξνζβεζηήξα, νπόηε ε ηηκή είλαη ζπλάξηεζε ηωλ kg ηνπ πιηθνύ πνπ πεξηέρεη ν ππξνζβεζηήξαο. 

5νλ  Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο γηα έιεγρν – ζπληήξεζε, πεξηιακβάλνπλ θαη ηα κεηαθνξηθά, δειαδή ηελ παξαιαβή 

θαη παξάδνζε ηωλ ππξνζβεζηήξωλ ζηελ έδξα ζαο . 

6νλ    Οη ππξνζβεζηήξεο είλαη ζύκθωλνη θαηά ΔΝ3 θαη CE. 

7νλ    Η εηαηξεία καο έρεη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 

8
νλ

 Βάζεη ηεο ΚΤΑ 17230/671/2005 νη ππξνζβεζηήξεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ εγράξαθηα ηελ έλδεημε CE,ην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαζώο θαη ηελ ρξνλνινγία θαηαζθεπήο. ε αληίζεηε πεξίπηωζε ζα πξέπεη λα απνζπξζνύλ . 

9
ον

 Δθόζον έσει παπέλθει η πενηαεηία από ηην ηελεςηαία αναγόμωζη ηος πςποζβεζηήπα ή από ηην ημεπομηνία 

καηαζκεςήρ ηος , ηόηε ςποσπεωηικά γίνεηαι αναγόμωζη ζηον πςποζβεζηήπα. 

 

 

Ο έλεγσορ – ζςνηήπηζη πςποζβεζηήπα πανηόρ ηύπος πεπιλαμβάνει: 

- Μαθξνζθνπηθό έιεγρν θπιίλδξνπ, θιείζηξνπ, καλνκέηξνπ 

- Αλακόριεπζε θαη θηιηξάξηζκα μεξάο ζθόλεο 

- Πιήξωζε ηνπ ππξνζβεζηήξα κε μεξά ζθόλε θαη πξνωζεηηθό αέξην (άδωην) 

- Γνθηκή ζηεγαλόηεηαο θιείζηξνπ θαη αθξίβεηαο καλνκέηξνπ 

- ήκαλζε ηνπ ππξνζβεζηήξα θαηά ΔΝ 

 

- Πηζηνπνηεηηθά πιηθώλ θαηά ΔΝ 

- Τπεύζπλε δήιωζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

- Σνπνζέηεζε δαθηπιίνπ ζην θιείζηξν ηνπ ππξνζβεζηήξα κε ην έηνο ζπληήξεζεο – αλαγόκωζεο  

Η αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα εθηόο ηωλ αλωηέξω πεξηιακβάλεη θαη ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ ππξνζβεζηήξα κε λέν 

πιηθό (μεξά ζθόλε ,αθξό ή CO2) αλαιόγωλ kg. 

Ο έιεγρνο – ζπληήξεζε ππξνζβεζηήξα παληόο ηύπνπ ΓΔΝ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηωλ πιηθώλ πνπ ηπρόλ απαηηεζεί 

λα αληηθαηαζηαζνύλ. ηελ πεξίπηωζε απηή ζαο επηζηξέθνληαη ηα παιηά αληηθαηαζηαζέληα πιηθά: 
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Σα ςλικά αςηά και η αξία ηοςρ είναι ηα κάηωθι: 

- Κιείζηξν ππξνζβεζηήξα μεξάο θόλεωο       =  6,00 /ηεκ 

- Κιείζηξν ππξνζβεζηήξα CO2       =  10,00 /ηεκ 

- Μαλόκεηξν ππξνζβεζηήξα    =  2,00/ηεκ. 

- Λάζηηρν ππξνζβεζηήξα         =  2,50/ηεκ. 

- Λάζηηρν κε ρνάλε δηνμεηδίνπ =  9,00/ηεκ 

- Ικάληα ππξνζβεζηήξα            =  1,50/ηεκ 

- ηθώλη ππξνζβεζηήξα κε ζπείξωκα ζην έλα άθξν = ,050/ηεκ 

- Τδξαπιηθή δνθηκή (απαηηείηαη αλά 10εηία) = 5,00/ηεκ 

 

ΚΟΣΟ  ΔΛΔΓΥΟΤ - ΤΝΣΗΡΗΗ 

Γηα όινπο ηνπο ππξνζβεζηήξεο αλεμαξηήηνπ πιηθνύ θαη kg γόκωζεο, ην θόζηνο ζπληήξεζεο  είλαη  6,00 € / ηεκάρην. 

ΚΟΣΟ   ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

   Ξεξά ζθόλε ABCE  : 1,00  € / KG                     Αθξόο  :  1,00 € / KG                                   CO
2
 :  1,00  € / KG 

 

1) ΚΑΘΔ ΥΡΟΝΟ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

2) ΚΑΘΔ 5 ΥΡΟΝΙΑ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

3) ΚΑΘΔ 10 ΥΡΟΝΙΑ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΓΟΚΙΜΗ 
 

Παπάδειγμα για πςποζβεζηήπα 6 κιλών 

 

Απλή ςυντήρηςη                                                                

6 kg ------- 6 € ςυντήρηςη + φ.π.α. = 6 € + φ.π.α 

Συντήρηςη – Αναγόμωςη   

6 kg-------- 6 € ςυντήρηςη + 6 € (6 κιλά Χ 1 € / κιλό )η αναγόμωςη = 12 + φ.π.α. 

Συντηρηςη –Αναγόμωςη – Υδραυλική δοκιμή  

6 kg-------- 6 € ςυντήρηςη + 6 € (6 κιλά Χ 1 € / κιλό )η αναγόμωςη +   5 € υδραυλική δοκιμή = 17 + φ.π.α. 


