ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΑΠΝΟΔΟΦΟΙ)
Γλωζηνπνηείηαη όηη ηα επξωπαϊθά πξόηππα πνπ κέρξη ζήκεξα έρεη πηνζεηήζεη ν
ΕΛΟΤ θαη κε ηα νπνία πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη νη θαπλνδόρνη, θαίλνληαη ζηνλ
ζπλεκκέλν πίλαθα:
Από ηελ κειέηε ηωλ πξνηύπωλ ηνπ πίλαθα πξνθύπηνπλ ηα θάηωζη γεληθά
ζπκπεξάζκαηα:
1. Σε ζπζηήκαηα θαπλνδόρνπ, ηα νπνία εγθαζίζηαληαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα
ζπλδπαζκό ζπκβαηώλ ζηνηρείωλ θαπλνδόρνπ, ηα νπνία παξέρνληαη ή
πξνδηαγξάθνληαη από ηνλ παξαγωγό, κε επζύλε ηνπ γηα ην ζύλνιν ηεο
θακηλάδαο
2. Σε “custom-build” θαπλνδόρνπο, νη νπνίεο εγθαζίζηαληαη ή ρηίδνληαη επί
ηόπνπ ζύκθωλα κε θάπνην εθηειεζηηθό πξόηππν ή ηνπηθνύο θηηξηνδνκηθνύο
θαλόλεο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζπλδπαζκό ζπκβαηώλ ζηνηρείωλ θαπλνδόρνπ,
ηα νπνία κπνξεί λα πξνέξρνληαη από κία ή πεξηζζόηεξεο πεγέο.
Γηα ηελ δεύηεξε πεξίπηωζε, ην εθηειεζηηθό πξόηππν ΕΝ 15287-1 νξίδεη όηη:
1. Τν εζωηεξηθό ηνίρωκα ηωλ θαπλνδόρωλ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από
ζηεξεά ζηνηρεία, ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηωλ πξνηύπωλ ΕΝ 1457
(εζωηεξηθνί αγωγνί από άξγηιν/θεξακηθή ύιε), ΕΝ 1856-2 (επζύγξακκα
κεηαιιηθά ηκήκαηα θαη ηκήκαηα ζπλδέζεωο) θαη ΕΝ 1857 (εζωηεξηθνί αγωγνί
από ζθπξόδεκα). Μπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην εζωηεξηθό
ηνίρωκα, πξνϊόληα ζύκθωλα κε ηα πξόηππα ΕΝ 1806 (Σηνηρεία
αξγηινθεξακηθά γηα αγωγνύο θαπλνδόρωλ κνλνύ ηνηρώκαηνο), ΕΝ1856-1
(απαηηήζεηο κεηαιιηθώλ θαπλνδόρωλ ωο ζύζηεκα) θαη ΕΝ 14471 (Σπζηήκαηα
θαπλνδόρωλ κε πιαζηηθνύο εζωηεξηθνύο αγωγνύο).
2. Πξνϊόληα θαπλνδόρωλ ηα νπνία είλαη ζύκθωλα κε ηα πξόηππα ΕΝ 12446, ΕΝ
1806, ΕΝ 1858 θαη ΕΝ 13069 κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ωο εμωηεξηθά
ηνηρώκαηα θαπλνδόρωλ. Μπνξνύλ όκωο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιια
πξνϊόληα, όπωο ηνύβιν, ράιπβαο, ζθπξόδεκα ζύκθωλα κε εζληθνύο
θαλνληζκνύο ή εζληθά απνδεθηνύο θαλόλεο.
Με βάζε ηα παξαπάλω κπνξνύκε λα πνύκε όηη γεληθά πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ην
πξόηππν ΕΝ 1443, ωο πξόηππν γεληθώλ απαηηήζεωλ, θαη - αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε
- ηα πξόηππα ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα.
Εηδηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο:
1. Μεηαιιηθώλ θαπλνδόρωλ: Πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ηα πξόηππα 1856-1 θαη
1856-2.
2. Καπλνδόρωλ νη νπνίεο ρηίδνληαη επί ηόπνπ: Πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ην
εθηειεζηηθό πξόηππν ΕΝ 15287-1 ή ΕΝ 15287-2, θαζώο θαη απηά ζηα νπνία ηα
ωο άλω πξόηππα παξαπέκπνπλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε. Τν εζωηεξηθό
ηνίρωκα (θαπλνζωιήλαο) πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ζηνηρεία θαη
εμαξηήκαηα από κέηαιιν θαηά ΕΝ 1856-2 ή ΕΝ 1856-1, ή αξγηινθεξακηθά
πιηθά θαηά ΕΝ 1457 ή ΕΝ 1806 ή ζθπξόδεκα (ηλνηζηκέλην) θαηά ΕΝ 1857 ή
από πιαζηηθό θαηά ΕΝ 14471.
Σε θάζε πεξίπηωζε ε ζπκκόξθωζε κε ηα πξόηππα απνδεηθλύεηαη κε ηε λόκηκε
ύπαξμε ηεο ζήκαλζεο CE, θαζώο θαη ηε δηαζεζηκόηεηα ηωλ ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθωλ,

ηα νπνία θαηά πεξίπηωζε ζπλνδεύνπλ ηα πιηθά (εηηθέηεο, πηζηνπνηεηηθά, δήιωζε
ζπκκόξθωζεο θαηαζθεπαζηή).
Ο ηξόπνο ζήκαλζεο αθνινπζεί νξηζκέλεο γεληθέο αξρέο, ζε θάζε πξόηππν όκωο
θαζνξίδνληαη νη ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξόπνπ ζήκαλζεο ηωλ πιηθώλ πνπ
αθνξά ην πξόηππν (ελδερνκέλωο λα ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη πεξηνξηζκνί ή απαιιαγέο).
Με βάζε ηα παξαπάλω, ε ΕΠΑ Αηηηθήο ζε θάζε πεξίπηωζε λέαο εζωηεξηθήο
εγθαηάζηαζεο θπζηθνύ αεξίνπ, ζα απαηηεί:
1. Να ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ζηε κειέηε ηεο εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο
ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πθηζηακέλεο θαπλνδόρνπ, ηελ επηζθεπή
ηεο, ή ηελ εγθαηάζηαζε λέαο.
2. Σηελ πεξίπηωζε λέαο θαπλνδόρνπ, πξέπεη ε θαπλνδόρνο (αλάινγα κε ην
πξόηππν πνπ απηή αθνινπζεί) λα θέξεη ηελ ζρεηηθή ζήκαλζε CE θαη ν
επηβιέπωλ κεραληθόο λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ηα
νπνία θαηά πεξίπηωζε ζπλνδεύνπλ ηα πιηθά (εηηθέηεο, πηζηνπνηεηηθά, δήιωζε
ζπκκόξθωζεο θαηαζθεπαζηή). Τα ζπλνδεπηηθά απηά έγγξαθα ζα
θαηαηίζεληαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο ΕΠΑ Αηηηθήο, καδί κε ηα ινηπά
πηζηνπνηεηηθά, ζην ζηάδην ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο.
3. Σηελ πεξίπηωζε επηζθεπήο ηεο πθηζηάκελεο θαπλνδόρνπ, ηζρύνπλ ηα
αλωηέξω, αιιά κόλν γηα ηα πιηθά πνπ πξνζηέζεθαλ ζηελ πθηζηάκελε
θαπλνδόρν.
4. Σηελ πεξίπηωζε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαπλνδόρνπ, ζηελ κειέηε
ζα αλαθέξεηαη όηη ν κειεηεηήο έρεη ελεκεξώζεη ηνλ θαηαλαιωηή όηη ζηελ
πεξίπηωζε πνπ ζην κέιινλ πξνρωξήζεη ζε αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή ηεο
θαπλνδόρνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ωο αλωηέξω πηζηνπνηήζεηο.
Σην έληππν ηεο Τερληθήο Πεξηγξαθήο ηεο ΕΕ, πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην site ηεο
ΕΠΑ Αηηηθήο (http://www.aerioattikis.gr/) έρεη ήδε πξνζηεζεί ε ζρεηηθή αλαθνξά
πεξί ρξήζεο ή κε ηεο πθηζηάκελεο θαπλνδόρνπ θαη είλαη ζθόπηκν λα αξρίζεη άκεζα ε
ρξήζε ηεο ελεκεξωκέλεο έθδνζεο ηεο Τερληθήο Πεξηγξαθήο ζηηο κειέηεο εζωηεξηθώλ
εγθαηαζηάζεωλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ ΕΠΑ Αηηηθήο.
Επηζεκαίλεηαη όηη από ηελ 01/01/09 κειέηεο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ε ωο άλω
αλαθνξά θαη εζωηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ είλαη ζύκθωλεο κε ηα αλωηέξω,
όζνλ αθνξά ηηο αληίζνηρεο πηζηνπνηήζεηο, ζα απνξξίπηνληαη.
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Κωδικός Εγγράθοσ

Σίηλος

Ημερομηνία
Έκδοζης

ΕΛΟΣ EN 12446

Καπλνδόρνη - Σηνηρεία δόκεζεο - Εμωηεξηθά ζηνηρεία από ζθπξόδεκα

2003-05-22

ΕΛΟΣ EN 13063.01+A1

Καπλνδόρνη - Σπζηήκαηα θαπλνδόρωλ κε εζωηεξηθνύο αγωγνύο από άξγηιν/θεξακηθή ύιε Μέξνο 1: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα αληίζηαζε ζε θιόγα-αηζάιε

2008-01-08

ΕΛΟΣ EN 13063.02+A1

Καπλνδόρνη - Σπζηήκαηα θαπλνδόρωλ κε εζωηεξηθνύο αγωγνύο από άξγηιν/θεξακηθή ύιε Μέξνο 2 : Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο ζε πγξέο ζπλζήθεο

2008-01-08

ΕΛΟΣ EN 13063.03

Καπλνδόρνη - Σύζηεκα θαπλνδόρωλ από θεξακηθά ζηνηρεία - Μέξνο 3: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη
δνθηκήο γηα ζύζηεκα απαγωγήο αέξα θαπλνδόρωλ

2008-03-12

ΕΛΟΣ EN 13069

Καπλνδόρνη - Εμωηεξηθά ηνηρώκαηα από άξγηιν/θεξακηθή ύιε γηα ζπζηήκαηα θαπλνδόρωλ Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο

2005-09-28

ΕΛΟΣ EN 13084.01 E2

Ειεύζεξα ηζηάκελεο θαπλνδόρνη - Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο

2008-01-08

ΕΛΟΣ EN 13084.05

Ειεύζεξα ηζηάκελεο θαπλνδόρνη - Μέξνο 5: Υιηθά γηα αγωγνύο από ηνύβια - Πξνδηαγξαθέο
πξνϊόληνο

2005-08-26

ΕΛΟΣ EN 13084.07

Ειεύζεξα ηζηάκελεο θαπλνδόρνη - Μέξνο 7: Πξνδηαγξαθέο πξνϊόληνο γηα θπιηλδξηθέο
θαηαζθεπέο από ράιπβα γηα ρξήζε ζε θαπλνδόρνπο κνλνύ ηνηρώκαηνο από ράιπβα θαη
εζωηεξηθνύο αγωγνύο από ράιπβα

2005-12-21

ΕΛΟΣ EN 13502

Καπλνδόρνη - Απαηηήζεηο
άξγηιν/θεξακηθή ύιε

2002-11-19

ΕΛΟΣ EN 1443 E2

Καπλνδόρνη - Γεληθέο απαηηήζεηο

2003-09-12

ΕΛΟΣ EN 14471

Καπλνδόρνη - Σπζηήκαηα θαπλνδόρωλ κε πιαζηηθνύο εζωηεξηθνύο αγωγνύο - Απαηηήζεηο θαη
κέζνδνη δνθηκήο

2005-12-22

ΕΛΟΣ EN 1457/A1

Καπλνδόρνη - Εζωηεξηθνί αγωγνί από άξγηιν/θεξακηθή ύιε - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο

2003-05-14

ΕΛΟΣ EN 14989.01

Καπλνδόρνη - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο κεηαιιηθώλ θαπλνδόρωλ θαη αεξαγωγώλ
αλεμαξηήηωο πιηθνύ γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο θιεηζηνύ ηύπνπ - Μέξνο 1: Καηαθόξπθα
ηεξκαηηθά αέξνο/θαπλνύ γηα ζπζθεπέο ηύπνπ C6

2007-04-12

ΕΛΟΣ EN 14989.02

Καπλνδόρνη - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα κεηαιιηθέο θαπλνδόρνπο θαη πιηθά,
αλεμαξηήηωο αγωγώλ παξνρήο αέξα γηα εθαξκνγέο θιεηζηνύ ηύπνπ- Μέξνο 2: Αγωγνί
πξνζαγωγήο θαη απαγωγήο αέξα γηα εθαξκνγέο θιεηζηνύ ηύπνπ

2008-02-22

ΕΛΟΣ EN 1806 E2

Καπλνδόρνη - Σηνηρεία άξγηιν/θεξακηθά γηα αγωγνύο θαπλνδόρωλ κνλνύ ηνηρώκαηνο Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο

2007-10-30

ΕΛΟΣ EN 1856.01/A1

Καπλνδόρνη - Απαηηήζεηο κεηαιιηθώλ θαπλνδόρωλ - Μέξνο 1: Πξνϊόληα πνπ βαζίδνληαη ζε
ζύζηεκα θαπλνδόρωλ

2006-08-24

ΕΛΟΣ EN 1856.02

Καπλνδόρνη - Απαηηήζεηο γηα κεηαιιηθέο θαπλνδόρνπο - Μέξνο 2: Επζύγξακκα κεηαιιηθά
ηκήκαηα θαη ηκήκαηα ζπλδέζεωο

2004-08-27

ΕΛΟΣ EN 1857+A1

Καπλνδόρνη - Σηνηρεία - Εζωηεξηθνί αγωγνί από ζθπξόδεκα

2008-03-27

ΕΛΟΣ EN 1858

Καπλνδόρνη - Σηνηρεία - Αγωγνί κε κνλά ηνηρώκαηα από ζθπξόδεκα

2004-05-19
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Υρωμαηικός Κώδικας
Πξόηππα γεληθώλ απαηηήζεωλ
Σπζηήκαηα Καπλνδόρωλ - Πξόηππα εηδηθώλ απαηηήζεωλ πξνϊόληωλ - CE
Πξνϊόληα Καπλνδόρωλ - Πξόηππα εηδηθώλ απαηηήζεωλ πξνϊόληωλ - CE

από

