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Τι είναι ο κανονισμός του IMO για τους πυροσβέστες;  
 

Ποιος επηρεάζεται από τον κανονισμό αυτό; 

Ο κανονισμός ΙΙ-2/10.10.4 ισχύει για όλα τα νέα πλοία της σύμβασης SOLAS που κατασκευάσθηκαν την 1η Ιουλίου 

2014 ή αργότερα. Τα υπάρχοντα πλοία πρέπει να συμμορφώνονται με την απαίτηση αυτή το αργότερο έως την 

πρώτη επιθεώρηση μετά την 1η Ιουλίου 2018. 

 

Γιατί θεσπίστηκε ο κανονισμός αυτός; 

Ο κανονισμός αυτός προτάθηκε στον απόηχο ενός συμβάντος που προκλήθηκε από πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο 

επί του σουηδικού δεξαμενόπλοιου «Ek-River» ενώ βρισκόταν σε δεξαμενισμό. Με βάση αυτό, προτάθηκαν 

αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας για την ομάδα πυρόσβεσης συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου 

εξοπλισμού, όπως ο συναγερμός έκτακτης ανάγκης «smoke diver», ο συναγερμός PASS και φώτα τοποθεσίας. 

 

Τι προβλέπει ο κανονισμός; 

Η MSC 91 ενέκρινε τροποποιήσεις του κανονισμού II-2/10 της σύμβασης SOLAS για την προσθήκη μιας νέας 

παραγράφου 10.4 για να διευκρινίσει ότι τουλάχιστον δύο αμφίδρομες φορητές συσκευές ραδιοτηλεφωνίας πρέπει 

να φέρονται επί του πλοίου για την επικοινωνία των ομάδων πυρόσβεσης για κάθε ομάδα. Αυτές οι συσκευές 

ραδιοεπικοινωνίας πρέπει να είναι τύπου ασφαλούς από έκρηξη ή εγγενώς ασφαλείς (Intrinsically Safe-IS). 

 

Σε τι είδους πλοία εφαρμόζεται ο κανονισμός αυτός; 

Ο κανονισμός δεν προσδιορίζει τον τύπο του πλοίου. Πρέπει να συμμορφώνονται όλα τα πλοία με πυροσβεστικές 

ομάδες επί του πλοίου. 

 

Τι σημαίνει IS; 

Το «IS» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε 

επικίνδυνες περιοχές (λόγω εκρηκτικών υλών). Πρόκειται για περιοχές όπου εύφλεκτα υγρά, ατμοί, αέρια ή 

εύφλεκτη σκόνη είναι πιθανό να προκύψουν σε ποσότητες επαρκείς για να προκαλέσουν φωτιά ή έκρηξη. 

 

Πού διαφέρουν οι ασύρματοι IS από τους συνήθεις ασυρμάτους; 

Στην κανονική χρήση, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μπορεί να δημιουργήσει μικροσκοπικούς εσωτερικούς σπινθήρες 

και θερμότητα. Και τα δύο μπορούν να γίνουν πηγή ανάφλεξης σε μια εύφλεκτη ατμόσφαιρα. 

Οι ασύρματοι IS δεν δημιουργούν σπινθήρες ή/και θερμότητα επαρκείς για την πρόκληση ανάφλεξης σε εκρηκτική 

ατμόσφαιρα. 

 

Πώς γνωρίζουμε ότι ένας ασύρματος είναι IS; 

Τα προϊόντα IS ελέγχονται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια βάσει συγκεκριμένων προτύπων ώστε να 

πιστοποιηθούν ως προϊόντα IS. Για παράδειγμα, το πρότυπο που ισχύει στην Ευρώπη ονομάζεται ΑΤΕΧ. Ο 

προμηθευτής σας πρέπει να είναι σε θέση να σας παρέχει ένα πιστοποιητικό έγκρισης με το εμπορικό σήμα και τον 

αριθμό μοντέλου του ασυρμάτου. 

 

Πώς μπορώ να ξέρω ποιο πρότυπο IS να χρησιμοποιήσω για τα πλοία μου; 

Οι προδιαγραφές εξαρτώνται από την εκάστοτε Σημαία του σκάφους. Για παράδειγμα, για ευρωπαϊκές εταιρείες και 

πλοία υπό ευρωπαϊκή σημαία, είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός πιστοποιημένος κατά ATEX.   

 

Τι είναι η οδηγία ATEX; 

Η οδηγία ATEX είναι μια οδηγία της ΕΕ σχετικά με τον ηλεκτρικό εξοπλισμό για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. 

Κατηγοριοποιεί το επικίνδυνο περιβάλλον σε τρεις Ομάδες Αερίων: IIA, IIB και IIC (το «II» είναι λατινικός αριθμός). 

Η Ομάδα IIC είναι η πιο σοβαρή ομάδα, το οποίο σημαίνει ότι τα αέρια/ατμοί σε αυτήν την ομάδα μπορούν να 

αναφλεγούν πολύ εύκολα. 
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Τα εύφλεκτα υλικά κατηγοριοποιούνται επίσης ανάλογα με τις θερμοκρασίες ανάφλεξής τους, που ονομάζονται 

κατηγορίες θερμοκρασίας. Οι ασύρματοι της Entel έχουν κατηγορία θερμοκρασίας Τ4 ή 135oC, δηλαδή η 

θερμοκρασία ενός ασυρμάτου της Entel δεν θα αυξηθεί πέρα από τους 135oC σε περίπτωση ηλεκτρονικής 

αστοχίας. 

 
Με ποιο πρότυπο IS συμμορφώνονται οι ασύρματοι της Entel; 

Οι ασύρματοι IS της Entel συμμορφώνονται με τρία πρότυπα: 

 

• IIC Εγκεκριμένο κατά ATEX  

• ΙΙΑ Εγκεκριμένο κατά ATEX  

• Έγκριση IECEx  

 

Ποιες πληροφορίες πρέπει να παράσχω κατά την παραγγελία; 

Πρέπει να ελέγξετε δύο βασικά σημεία: 

• Το απαιτούμενο πρότυπο IS (ΑΤΕΧ ή IECEx) 

• Τη ζώνη συχνοτήτων (VHF ή UHF) 

 

Πώς να αποφασίσω ποια ζώνη συχνοτήτων να παραγγείλω για τους ασυρμάτους; 

Αυτό θα εξαρτηθεί από τη ζώνη συχνοτήτων που χρησιμοποιείται επί του παρόντος από το πλήρωμα του πλοίου 

σας για επικοινωνίες επί του πλοίου. Και οι δύο ζώνες VHF και UHF χρησιμοποιούνται ευρέως και η Entel διαθέτει 

μοντέλα για αυτές τις συχνότητες. 

 

Υπάρχει κάτι άλλο που χρειάζομαι; 

Οι ομάδες πυρόσβεσης χρησιμοποιούν μάσκες προσώπου και αναπνευστικές συσκευές που δυσχεραίνουν τη 

χρήση ασυρμάτων με συμβατικό τρόπο. Συνεπώς, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε εξειδικευμένα αξεσουάρ ήχου 

οστικής αγωγιμότητας. Η Entel είναι σημαντικός προμηθευτής πυροσβεστικών σωμάτων παγκοσμίως. 

Προσφέρουμε τις ακόλουθες επιλογές: 

• Μικρόφωνο και ακουστικό οστικής αγωγιμότητας 

• Μικρόφωνο και ακουστικό λάρυγγος 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το φυλλάδιο μας: Αξεσουάρ Ήχου Οστικής Αγωγιμότητας  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, επικοινωνήστε μαζί μας: 
+44 (0)20 8236 0032 | info@entel.co.uk | entel.co.uk  

http://www.entel.co.uk/downloads/datasheet/BCAA.pdf
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Ποια είναι τα οφέλη των προϊόντων της Entel; 
 

Σε τι διαφέρουν οι ασύρματοι της Entel από τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών; 

Η Entel είναι ο μόνος κατασκευαστής που παρέχει πλήρως αδιάβροχους ασυρμάτους κατά IP68, οι οποίοι 

αντέχουν συνολική βύθιση σε νερό σε βάθος 5 μέτρων για 1 ώρα. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύει έναντι των 

πιθανών κινδύνων που συναντώνται σε κάθε τομέα λειτουργίας.  

 

Καθώς υπερβαίνει την αξιολόγηση MILSTD 810C/D/E/F για σκληρή διαρκή απόδοση, η Σειρά 2.0 ΗΤ είναι 

σχεδιασμένη να αντέχει σε κραδασμούς, δονήσεις, σκόνη και υγρασία, εξασφαλίζοντας πολλά χρόνια 

απροβλημάτιστης χρήσης στα πιο εχθρικά περιβάλλοντα.  

 

Επιπλέον, η Entel προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αξεσουάρ ήχου που εξυπηρετούν τις εφαρμογές 

πυρόσβεσης και διάσωσης. 

 

Πόσο καιρό κατασκευάζει ασυρμάτους η Entel; 

Η Entel ιδρύθηκε το 1995 και διατηρεί γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Κορέα και τις Φιλιππίνες. Διαθέτει 

επίσης ένα εμπορικό δίκτυο σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα της Entel είναι άκρως 

επιτυχημένα και χρησιμοποιούνται εκτενώς σε πολυάριθμους τομείς της βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένης της 

πυρόσβεσης και διάσωσης, των πετροχημικών και της ναυτιλίας, τροφοδοτώντας μεγάλους οργανισμούς υψηλής 

κεφαλαιοποίησης σε όλο τον κόσμο. Διαθέτουμε μια αυξανόμενη λίστα πελατών που έχουν εναποθέσει την 

εμπιστοσύνη τους στο εμπορικό μας σήμα και είναι πλήρως ικανοποιημένοι με το προϊόν.  

 

Η Entel κατανοεί τις ανάγκες των πελατών αυτών για έναν εύρωστο και αξιόπιστο ασύρματο. Με την ευρεία γκάμα 

ναυτικών εγγενώς ασφαλών (Intrinsically Safe I/S) φορητών συσκευών VHF και UHF που παρέχει, η Entel μπορεί 

να σας βοηθήσει στην επιλογή της πιο ανταγωνιστικής και κατάλληλης λύσης με σκοπό τη συμμόρφωση με τους 

νέους κανονισμούς της σύμβασης SOLAS για τους πυροσβέστες. 

 

Υπάρχουν ειδικές προσφορές; 

Αν αποφασίσετε να εξοπλίσετε το πλήρωμα πυρόσβεσής σας σε όλο τον στόλο με τα προϊόντα Entel, μπορούμε 

να κρατήσουμε σταθερές τις τιμές για εσάς μέχρι τη λήξη προθεσμίας του κανονισμού αυτού. Αυτό σημαίνει ότι 

μπορείτε να μοιράσετε το κόστος σε βάθος χρόνου, ενώ επωφελείστε από μια σταθερή τιμή. 

 

Η Entel δεν βρίσκεται στην ίδια χώρα με την εταιρεία μου. Είναι ακριβή η παράδοση των προϊόντων; 

Η Entel έχει τρεις κόμβους διανομής σε όλο τον κόσμο (Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλιππίνες, Νότια Κορέα), από τους 

οποίους μπορούμε να παραδώσουμε άμεσα στο πλοίο σας. Μπορούμε να αποστείλουμε στην πλειοψηφία των 

προορισμών στον κόσμο εντός ενός χρόνου μετακίνησης 48 ωρών.  

 

Λόγω της λειτουργίας παγκόσμιας διανομής που παρέχουμε, έχουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές από τις DHL και 

FedEx και μεταφέρουμε αυτές τις εκπτώσεις στους πελάτες μας. 

 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους ασυρμάτους της Entel με ακουστικά άλλων προμηθευτών; 

Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται σε επικίνδυνα και εκρηκτικά περιβάλλοντα, ως εκ τούτου η συνολική λύση, 

δηλαδή ο ασύρματος και τα αξεσουάρ, πρέπει να είναι εγγενώς ασφαλή. Το πιστοποιητικό έγκρισης κατά 

ATEX/IECEx της Entel διατίθεται τόσο για ασυρμάτους όσο και για αξεσουάρ. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι 

η συνολική λύση επικοινωνίας είναι εγγενώς ασφαλής και πιστοποιημένη από ένα κορυφαίο ανεξάρτητο 

διαπιστευμένο εργαστήριο.  

 

Πώς λειτουργεί το οστικής αγωγιμότητας ακουστικό κεφαλής σας; 

Το ακουστικό κεφαλής είναι ένα υψηλής απόδοσης μικρόφωνο οστικής δόνησης που παρέχει καθαρή λήψη ήχου 

σε θορυβώδες περιβάλλον. 
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Για τη μετάδοση του μηνύματός σας, ένα χαμηλής κατανομής μικρόφωνο οστικής αγωγιμότητας τοποθετείται στην 

κορυφή του κεφαλιού ή γύρω από το λαιμό και το ακουστικό βρίσκεται πάνω από το ένα αυτί. 

 

Ένα βαρέως τύπου καλώδιο εξέρχεται από το μικρόφωνο και συνδέεται μέσω ενός ποιοτικού σειριακού συνδέσμου 

(serial connector) με ένα μεγάλο ανθεκτικό αδιάβροχο πιεστικό διακόπτη ομιλίας (press to talk), ο οποίος μπορεί να 

προσαρτηθεί σε μια ζώνη ή μια άλλη κατάλληλη θέση χρησιμοποιώντας τον ανθεκτικό περιστροφικό στερεωτή. Ο 

πιεστικός διακόπτης ομιλίας είναι εύκολος στη χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομο που φορά γάντια ή 

κάτω από τα ρούχα. 

 

Το πλήρωμα πυρόσβεσής μου διαθέτει ήδη μια αναπνευστική συσκευή. Πρέπει η οστικής αγωγιμότητας 

λύση σας να ενσωματωθεί σε αυτή; 

Όχι, η οστικής αγωγιμότητας λύση μας μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τη μάσκα προσώπου και την 

αναπνευστική συσκευή. Το πλήρωμά σας θα πρέπει να αποφασίσει αν το μικρόφωνο οστικής αγωγιμότητας (το 

οποίο εφαρμόζει στο εσωτερικό του κράνους) ή το μικρόφωνο λάρυγγος είναι καταλληλότερο για τις ανάγκες του.  

 

Σε περίπτωση που η εφαρμογή απαιτεί ένα σύστημα επικοινωνίας ενσωματωμένο με την αναπνευστική συσκευή, η 

Entel έχει εγκρίνει δύο από τα κορυφαία εμπορικά σήματα αναπνευστικών συσκευών στο πιστοποιητικό της κατά 

ATEX. 

 

Ποια είναι τα βασικά εξαρτήματα που παρέχονται με τους ασυρμάτους; 

Ο ασύρματος παρέχεται με τα ακόλουθα: 

• Μπαταρία 

• Κεραία 

• Φορτιστή 

• Στερεωτή (κλιπ) ζώνης 

 

Οι ασύρματοί σας κυκλοφορούν σε εκδοχές με οθόνη και χωρίς οθόνη. Ποια από τις δύο πρέπει να 

χρησιμοποιήσω; 

Και οι δύο ασύρματοι πληρούν την απαίτηση SOLAS. Η επιλογή μεταξύ της επιλογής με οθόνη και χωρίς οθόνη θα 

εξαρτηθεί από τις προτιμήσεις του πληρώματος σας. Οι επιλογές με οθόνη παρέχουν πληροφορίες επί της οθόνης 

για τη ζωή της μπαταρίας, την ισχύ του σήματος, τις ενεργοποιημένες επιλογές κ.λπ. Είναι επίσης εύκολες στη 

χρήση σε σκοτεινά περιβάλλοντα καθώς ο αριθμός του καναλιού εμφανίζεται σε φωτεινή οθόνη οπίσθιου 

φωτισμού. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, επικοινωνήστε μαζί μας: 
+44 (0)20 8236 0032 | info@entel.co.uk | entel.co.uk 
 
Αποποίηση ευθυνών 
Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
Ο κατασκευαστής δεν εγγυάται (σιωπηρά ή γενικότερα) ή κάνει οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με την ακρίβεια 
και την πληρότητα του παρόντος εγγράφου και σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια 
κέρδους ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική ζημία, όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ειδική, αποθετική, 
παρεπόμενη ή άλλη ζημία που προκύπτει από τη χρήση του παρόντος εγγράφου. 


