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ΕΚ-0000/2000

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ- ∆ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
1
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ
[ σύµφωνα µε την αριθµ. 76389/3344/00/21-2-2001 (Β΄ 254/01)
απόφαση του Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών ]

1. Κατασκευαστής: ΧΡ. ΝΕΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
2. ∆/νση κατασκευαστή: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΠΑΤΗΜΑ

3. Τύπος δεξαµενής, παραλλαγές, εκδόσεις
3.1 Τύπος δεξαµενής: ΝΕ-2450-1550-$$$$$-###
ΝΕ  Κωδικός εργοστασίου κατασκευής
2450  Εσωτερικό πλάτος διαφράγµατος δεξαµενής
1550  Εσωτερικό ύψος διαφράγµατος δεξαµενής
$$$$$  Συνολική χωρητικότητα δεξαµενής σε lt
###  Κωδικός τύπου οχήµατος
Παραλλαγές

3.2

α) ΝΕ-2450-1550-22556-Ν01
β) ΝΕ-2450-1550-22556-Ν02
γ) ΝΕ-2450-1550-22556-Ν03
δ) ΝΕ-2450-1550-21902-Ν01
ε) ΝΕ-2450-1550-21247-Ν01
3.3 Εκδόσεις
1: ΑL 5083 O/H111 – πάχος 6,5mm
2: AL 5186 O/H111 – πάχος 5,5mm
3: AL 5182-O/H111 – πάχος 5,0mm
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1

∆ιαστάσεις δεξαµενής (Μήκος x Πλάτος x Ύψος

- πάχος περιβλήµατος, σε mm):

α), β), γ)

7080 x 2450+2t x 1550+2t - t

δ)

6880 x 2450+2t x 1550+2t - t

ε)

6680 x 2450+2t x 1550+2t - t

∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει
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όπου t=
6,5mm για Έκδοση 1: ΑL 5083 O/H111
5,5mm για Έκδοση 2: AL 5186 O/H111
5,0mm για Έκδοση 3: AL 5182-O/H111
5

Χωρητικότητα δεξαµενής (lt):
α)

22556 (4576-4413-4413-4413-4741)

β)

22556 (3367-3204-3220-3155-3236-3138-3236)

γ)

22556 (3302-4021-3628-3628-4021-3956)

δ)

21902 (2844-2942-3105-3596-3105-2942-3368)

ε)

21247 (3628+2615+3923+3825+2615+4641)
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Κωδικός τύπου δεξαµενής σύµφωνα µε ADR: LGBF

7

Υλικά κατασκευής περιβλήµατος δεξαµενής:
ΑL 5083 O/H111 – πάχος 6,5mm
AL 5186 O/H111 – πάχος 5,5mm
AL 5182-O/H111 – πάχος 5,0mm
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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

3

F1

III

1203

ΝΑΦΘΑ ή ΒΕΝΖΙΝΗ

3

F1

II

1223

ΚΗΡΟΖΙΝΗ

3

F1

III

1268

'ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, Ε.Α.Ο. ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,
Ε.Α.Ο. (τάση ατµών στους 50 °C όχι υψηλότερη από 110kPa)

3

F1

II

1863

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ, ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ (τάση ατµών στους
50°C όχι υψηλότερη από 110kPa)

3

F1

II

Ακάθαρτη δεξαµενή

–

–

–

–
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Μέσα πρόσδεσης περιβλήµατος: Σέλλες από κράµα αλουµινίου

10 Εξοπλισµός (αναγράφεται ο τύπος του εξοπλισµού και το πιστοποιητικό που καλύπτει το
κάθε µέρος του):
Περιγραφή εξοπλισµού
• Ανθρωποθυρίδες µε:
- Βαλβίδα αερισµού – εξαερισµού – ανατροπής και εκτόνωσης της δεξαµενής
- Βαλβίδα ανάκτησης ατµών
- Βυθοµετρική ράβδο
• Ποδοβαλβίδες
• Εξαεριστικά
• Σύστηµα ανάκτησης ατµών
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• Αισθητήρας πλήρωσης
Λοιπός εξοπλισµός, όπως στην τεχνική περιγραφή και 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.
11. Πινακίδιο µε τα χαρακτηριστικά στοιχεία αναγνώρισης δεξαµενής και θέση του επ΄ αυτής:
Τοποθετείται πινακίδιο αλουµινίου στο οπίσθιο τµήµα της δεξαµενής,
εξωτερικά της σκάφης συλλογής οµβρίων. (Η µορφή του πινακιδίου φαίνεται στα
επισυναπτόµενα της παρούσης).
- Σηµειώνεται ότι υπάρχει χαραγµένος ο αριθµός έγκρισης της δεξαµενής, ο αριθµός
παραγωγής της και η σφραγίδα του πραγµατογνώµονα, σε ενισχυµένο σηµείο, στην
αριστερή ή δεξιά πλευρά της εµπρόσθιας βάσης στήριξης της δεξαµενής, ή στο οπίσθιο
τµήµα της σκάφης οµβρίων οροφής (ανάλογα µε την περίπτωση), σύµφωνα µε την αρ.
πρωτ. 57481/3545/17-11-2009 εγκύκλιό µας.
12. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για τη διεξαγωγή επιθεώρησης και έκδοσης πρακτικού
δοκιµών/ Χώρα χορήγησης έγκρισης δεξαµενής:
Πανεπιστήµιο Πατρών
Εργαστήριο τεχνικής µηχανικής & ταλαντώσεων
Πανεπιστηµιούπολη Ρίου Πατρών
265 00 Πάτρα
13. Αριθµός και ηµεροµηνία πρακτικού δοκιµής της δεξαµενής που εκδόθηκε από την
προαναφερόµενη Υπηρεσία/Αριθµός και ηµεροµηνία έγκρισης τύπου δεξαµενής:
ΑDR-AML-CEGA-09-0007 add01 rev01
14. Ο λειτουργικός εξοπλισµός της δεξαµενής θα πρέπει να καλύπτει την εκάστοτε ισχύουσα
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νοµοθεσία (πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.8.2.6. της ADR 2009).
15. Η κατασκευή της δεξαµενής ικανοποιεί τις απαιτήσεις του EN 13094:2004
16. Λόγοι διόρθωσης: ∆ιαφοροποίηση του µήκους της παραλλαγής δ) από αυτό της ε) σε
6680mm αντίστοιχα (από 6880mm που ήταν και για τις δύο παραλλαγές, λόγω
τυοπγραφικού λάθους). Τα παραπάνω εφαρµόζονται και για την έγκριση Ε- 0160/2009
Ext.1

2

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ∆/ντής

K. Mπακούλας

Παν. Λυµπερόπουλος

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