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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 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 : Γ. ΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
2. ∆/νση κατασκευαστή : 6Ο χλµ Θεσ/κης – Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσσαλονικης
3. Τύπος δεξαµενής :
Παραλλαγές:

ZG-131-84-ΧΧΧΧ-ΧΧΧ
(1) ZG-131-84-2034-Z01
(2) ZG-131-84-2269-Z01
(3) ZG-131-84-2505-Z01

Κωδικός τύπου δεξαµενής σύµφωνα µε ADR : LGBF
4. ∆ιαστάσεις δεξαµενής (Μήκος x Πλάτος x Υψος

- πάχος περιβλήµατος σε mm) :

(1) 2300 x 1310+2e x 840+2e - e

( όπου e=4 mm, ή,

(2) 2550 x 1310+2e x 840+2e - e

e=4,8 mm µόνο για το

(3) 2800 x 1310+2e x 840+2e - e

EN AW 5083 0/H 111 * )

5. Χωρητικότητα δεξαµενής (lt ) : (1) 2034 (1008+1026) (2) 2269 (1083+1186) (3) 2505 (1271+1234)
6. Κωδικός τύπου δεξαµενής σύµφωνα µε ADR: LGBF
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∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει
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7. Υλικά κατασκευής περιβλήµατος δεξαµενής : Κράµα αλουµινίου EN AW 5083 0/H 111 *,
EN AW 5186 0/H 111 *, EN AW 5182 0/H 111 *, EN AW 5088 0/H 111 Xtral 728 **
8. Μεταφερόµενες ύλες ή οµάδες υλών (χηµικό όνοµα ή αντίστοιχη συνεκδοχική επικεφαλίδα στον
κατάλογο υλών)
Αριθµός
UN
είδους

Περιγραφή

Κλάση

Κωδικός
ταξινόµησης

Οµάδα
συσκευασίας

1202

ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΤΗΖΕΛ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του EN 590:1993
ή ΓΚΑΖΟΙΛ (ΑΕΡΙΕΛΑΙΟ) ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΦΡΟ µε
σηµείο ανάφλεξης όπως αυτό προσδιορίζεται στο EN 590:1993
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F1

III

Ακάθαρτη δεξαµενή

–

–

–

–

9. Μέσα πρόσδεσης περιβλήµατος : Ελάσµατα κραµάτων αλουµινίου
10. Εξοπλισµός:
Ανθρωποθυρίδες
Στην οροφή κάθε στεγανού διαµερίσµατος τοποθετείται ανθρωποθυρίδα και µε δικαιολογηµένες
µικροαποκλίσεις 100 mm από τη θέση που φαίνεται στο σχέδιο, η οποία θα φέρει τα κατάλληλα
πιστοποιητικά και στο καπάκι της υπάρχει άνοιγµα για την τοποθέτηση της ογκοµετρικής βέργας,
καθώς και το κλείστρο της.
Εσωτερικές δικλείδες (Ποδοβαλβίδες)
Στο κάτω µέρος κάθε στεγανού διαµερίσµατος τοποθετείται ποδοβαλβίδα στερεωµένη απ’
ευθείας στο κέλυφος και µε δικαιολογηµένες µικροαποκλίσεις 100 mm από τη θέση που φαίνεται στο
σχέδιο.
Λοιπός εξοπλισµός
(Όπως στα συνηµµένα σχέδια).
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.

11. Πινακίδιο µε τα χαρακτηριστικά στοιχεία αναγνώρισης δεξαµενής και θέση του επ΄ αυτής :
Στο πίσω τµήµα της δεξαµενής και εξωτερικά της σκάφης συλλογής των όµβριων,
τοποθετείται πινακίδα του εργοστασίου κατασκευής. (Η µορφή του πινακιδίου φαίνεται στα
επισυναπτόµενα της παρούσης).
- Σηµειώνεται ότι υπάρχει χαραγµένος ο αριθµός έγκρισης της δεξαµενής και ο αριθµός
παραγωγής της, σε ενισχυµένο σηµείο, στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της εµπρόσθιας βάσης
στήριξης της δεξαµενής, (όπισθεν θέσης οδηγού) σύµφωνα µε τη µε αρ. πρωτ. 57481/3545/1711-2009 εγκύκλιό µας.
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12. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για τη διεξαγωγή επιθεώρησης και έκδοσης πρακτικού
1

δοκιµών/ Χώρα χορήγησης έγκρισης δεξαµενής :
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
13. Αριθµός και ηµεροµηνία πρακτικού δοκιµής της δεξαµενής που εκδόθηκε από την
προαναφερόµενη Υπηρεσία/Αριθµός και ηµεροµηνία έγκρισης τύπου δεξαµενής 1 :
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΩΝ : ADR-AUTH ML-09 V-135 JAN-11
14. Ο λειτουργικός εξοπλισµός της δεξαµενής θα πρέπει να καλύπτει την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία
2
(πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.8.2.6. της ADR 2009).
15.

Η κατασκευή της δεξαµενής ικανοποιεί τις απαιτήσεις του EN 13094:2008

16. Λόγοι επέκτασης: Επέκταση του ADR από 2007 σε 2009, συµµόρφωση µε την εγκύκλιο
57481/3545 (17/11/2009) του ΥΜΕ. Η παρούσα έγκριση ισχύει για τις δεξαµενές που η αρίθµησή
τους θα ξεκινάει από 0002.
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Ακριβές Αντίγραφο

Ο ∆/ντής

Κ. Μπακούλας

Π. Λυµπερόπουλος

Ο έλεγχος των πιστοποιητικών για τον λειτουργικό εξοπλισµό ανήκει αποκλειστικά στον Φορέα ελέγχου
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