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ΕΚ-0000/2000 1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ- ∆ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1
[ σύµφωνα µε την αριθµ. 76389/3344/00/21-2-2001 (Β΄ 254/01)
απόφαση του Υπ. Μετ/ρών & Επικ/νιών ]
1. Κατασκευαστής : ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΙΑ ‘’ΕΛΒΙΟΘΕΡΜ‘’
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΜΠΟΥΦΟΣ
2. ∆/νση κατασκευαστή : ΚΑΝΑΡΗ 5 (ΘΕΣΗ ΧΑΣΑΠΙΚΑ) –Τ.Κ. 57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τύπος δεξαµενής : ΜΝ-1290-868-2070-1920-2
∆ιαστάσεις δεξαµενής (Μήκος x Πλάτος x Υψος - πάχος περιβλήµατος σε mm) :
2070 x 1290 x 868 - 4,6
Κωδικοποίηση δεξαµενής : LGBF
3. Χωρητικότητα δεξαµενής (Lt) : 1920 (950+970)
4. Υλικά κατασκευής περιβλήµατος δεξαµενής: EN AW-5186 (ΕΛΟΤ ΕΝ 14286)
5. Μεταφερόµενες ύλες ή οµάδες υλών (χηµικό όνοµα ή αντίστοιχη συνεκδοχική επικεφαλίδα στον
κατάλογο υλών) Κλάση : 3
Αριθµός
UN
είδους

Περιγραφή

Κλάση

Κωδικός
ταξινόµησης

Οµάδα
συσκευασίας

1202

ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΤΗΖΕΛ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του EN 590:2004
ή ΓΚΑΖΟΙΛ (ΑΕΡΙΕΛΑΙΟ) ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΦΡΟ µε
σηµείο ανάφλεξης όπως αυτό προσδιορίζεται στο EN 590:2004
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∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει
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6. Μέσα πρόσδεσης περιβλήµατος : Ελάσµατα EN AW-5186 (ΕΛΟΤ ΕΝ 14286)
7. Εξοπλισµός (αναγράφεται ο τύπος του εξοπλισµού και το πιστοποιητικό που καλύπτει το κάθε
µέρος του):
• Ανθρωποθυρίδες στην οροφή της δεξαµενής (µία σε κάθε διαµέρισµα).
• Πυθµενοβαλβίδες, στο κάτω µέρος της δεξαµενής (µία σε κάθε διαµέρισµα).
• Λοιπός εξοπλισµός, όπως στα συνηµµένα κατασκευαστικά σχεδιαγράµµατα
Ο λειτουργικός εξοπλισµός της δεξαµενής θα πρέπει να καλύπτει την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία
(οδηγίες και κανονισµούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς, που απαιτούνται για τον εξοπλισµό της
δεξαµενής). Ο έλεγχος των πιστοποιητικών για το λειτουργικό εξοπλισµό, ανήκει αποκλειστικά στο
Φορέα Ελέγχου.
9. Πινακίδιο µε τα χαρακτηριστικά στοιχεία αναγνώρισης δεξαµενής και θέση του επ΄ αυτής:
∆ίπλα από την πρώτη ανθρωποθυρίδα της δεξαµενής τοποθετείται αντιοξειδωτικό µεταλλικό
πινακίδιο, µόνιµα προσαρτηµένο πάνω στη δεξαµενή. (Η µορφή του πινακιδίου φαίνεται στα
επισυναπτόµενα της παρούσης).
- Σηµειώνεται ότι υπάρχει χαραγµένος ο αριθµός παραγωγής, έγκρισης της δεξαµενής και η
σφραγίδα του πραγµατογνώµονα, στο µέσο του κάθετου µπροστινού µέρους του περιβλήµατος
της δεξαµενής κοντά στο κουβούκλιο και από την πλευρά του οδηγού, σύµφωνα µε την αρ. πρωτ.
57481/3545/17-11-2009 εγκύκλιό µας.
10. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για τη διεξαγωγή επιθεώρησης και έκδοσης πρακτικού
δοκιµών/ Χώρα χορήγησης έγκρισης δεξαµενής :
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Εργαστήριο Οχηµάτων
Πολυτεχνειούπολη, 15780 Αθήνα
11. Αριθµός και ηµεροµηνία πρακτικού δοκιµής της δεξαµενής που εκδόθηκε από την
προαναφερόµενη Υπηρεσία/Αριθµός και ηµεροµηνία έγκρισης τύπου δεξαµενής :
Αριθµός πιστοποιητικού ελέγχου ADR-NTUA-TA-09-0001
12. Ο λειτουργικός εξοπλισµός της δεξαµενής θα πρέπει να καλύπτει την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία (πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.8.2.6. της ADR 2007).2
13. Η κατασκευή της δεξαµενής ικανοποιεί τις απαιτήσεις του EN 13094:2004.
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Ο έλεγχος των πιστοποιητικών για τον λειτουργικό εξοπλισµό ανήκει αποκλειστικά στον Φορέα ελέγχου
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14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 18805/1182/23-6-2009 (Ε-0154/2009)
Η παρούσα έγκριση (Ε-0154/2009 Ext.1), αποτελεί επέκταση της εν λόγω έγκρισης τύπου και
συγκεκριµένα επεκτείνει τον παραπάνω τύπο δεξαµενής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη Συµφωνία
ADR 2009. Για την έκδοσή της λήφθηκε υπ’ όψη το παραπάνω πιστοποιητικό ελέγχου του
Εργαστηρίου Οχηµάτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Η παρούσα έγκριση ισχύει
για τις δεξαµενές που η αρίθµησή τους θα ξεκινάει από 2000. Επιπλέον, συµπληρώνεται η Ε0154/2009 µε το παραπάνω πρακτικό δοκιµής, το οποίο παραλήφθηκε να επισυναφθεί σε αυτή και
επισυνάπτεται στην παρούσα. Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούµενη έγκριση.
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΠΑΝ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Εµ. Παπαδάκης

Επισυνάπτεται
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ: ADR-NTUA-TA-09-0001/1-4-2009
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