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Ατζέντα παρουσίασης:

1. Πως οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες σχετίζονται με τον σχεδιασμό 

μονάδων Πυρανίχνευσης

2. Τι πρέπει να προσέξουμε στην αρχική μελέτη κάνοντας τη σωστή επιλογή

3. Σύγχρονα συστήματα Πυρανίχνευσης για όλους

4. 16 χρόνια εμπειρίας της NSC παρουσιάζοντας μεγάλα έργα



3

▪ Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις 

δημιουργούν συνεχώς νέα 

δεδομένα

▪ Ο κλάδος της μελέτης 

παρακολουθεί την ανάπτυξη 

μεγάλων μονάδων

▪ Οι Ευρωπαϊκοί νόμοι δίπλα στους 

Κατασκευαστές Μηχανικούς     

δίνουν λύσεις

Πως οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες σχετίζονται με την μελέτη και 

κατασκευή των συστημάτων φωτιάς
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Ξενοδοχειακές μονάδες με διαφορετικές απαιτήσεις
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Σημεία προσοχής κατά την αρχική μελέτη

▪ Υπολογισμός όλων των 

εξωγενών παραμέτρων

(οχήματα, πορείες, συναυλίες)                     

▪ Διαφορετικά χαρακτηριστικά 

ενοίκων ( σωματικά, ακουστικά, 

οπτικά)

▪ Ηχητικό Σύστημα αναγγελίας 

φωτιάς για την αποφυγή 

πανικού σε μεγάλες μονάδες

▪ Ταυτόχρονη λειτουργία 

διαφορετικών συστημάτων σε 

περίπτωση φωτιάς

▪ Χρήση καλωδίων

πιστοποιημένων με αντοχή 

στην υψηλή θερμοκρασία
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❖ Τοποθέτηση ανιχνευτή σε κεντρικό σημείο του δωματίου με 

συνδυασμό σειρήνας χαμηλής εντάσεως όπου είναι απαραίτητο
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▪ Τοποθέτηση ανιχνευτών 

φωτιάς κατά μήκος του 

διαδρόμου

▪ Μπουτόν αναγγελίας κοντά 

στις πόρτες των δωματίων

▪ Σειρήνες με οπτικοακουστικό 

σήμα ικανής εντάσεως και 

για το πιο μακρινό δωμάτιο

▪ Φωτιζόμενες ταμπέλες 

εξόδου
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▪ Τοποθέτηση φωτιστικών 
ασφαλείας 24ωρης 
λειτουργίας σε τακτά 
διαστήματα

▪ Αρκετά σημεία εξόδων με 
ηλεκτρική σύνδεση με το 
σύστημα πυρανίχνευσης

▪ Σχέδια διαφυγής με τις 
εξόδους κινδύνου
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❖ Ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία επικίνδυνα για πρόκληση φωτιάς όπως 

επίσης και σε σημεία μόνιμου θορύβου
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Σύγχρονα συστήματα για όλους

❖ Έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης από κεντρικό σημείο του ξενοδοχείου            
φύλακας,reception) και πλήρη διαχείριση από κεντρική πλατφόρμα.
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▪ Επιλογή “έξυπνου” συστήματος Πυρανίχνευσης για πιο την πιο άμεση 

ενημέρωση με το ακριβή σημείο της φωτιάς και με την ασφάλεια που μας

προσφέρει η τεχνολογία του κλειστού βρόγχου

▪ Μεγαλύτερη ασφάλεια λειτουργίας στου κλειστού βρόγχου τεχνολογίας

▪ Πλήρης προγραμματισμός του κέντρου με ταυτόχρονη ενεργοποίηση 

οπτικοακουστικών σημάτων καθώς και άλλων συστημάτων.

▪ Μονάδα πυρανίχνευσης ικανή να υποστηρίξει μελλοντικές 

επεκτάσεις-αλλαγές του κτηρίου

▪ Σύστημα Πυρανίχνευσης με τις τελευταίες εκδόσεις Ευρωπαϊκών

προδιαγραφών EN54
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Η NSC στη παγκόσμια αγορά 

▪ 16 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό και την 

κατασκευή κέντρων Πυρανίχνευσης

▪ Γερμανική ποιότητα με τα πιο υψηλά standard

▪ Παρουσία σε 7 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο

▪ Τακτικά τεχνικά σεμινάρια για τους 

πιστοποιημένους συνεργάτες

▪ Συμμετοχή στις μεγαλύτερες εκθέσεις Ασφαλείας 

Παγκοσμίως
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Έδρα της NSC, Bielefeld, Germany
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Ο Παγκόσμιος Χάρτης του κόσμου με τις σημαίες της NSC
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 Quality-System

ISO9001:2008

 System-Approval

Solution F1 + F2

 System-Approval

Solution F1 + F2

EN54-13
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NSC Panel Portfolio

Solution F1

Solution F1-6 Solution F1-18

Solution F2

 max. 6 Loops  max. 18 Loops  max. 2 Loops
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Office building, Frankfurt

Football Stadium, Frankfurt
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Εμπορικά κτίρια,γήπεδα με Πυρανίχνευση NSC

Office building, Frankfurt

Football Stadium, Frankfurt
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Έργα με Πυρανίχνευση της NSC

Εκθεσιακός χώρος, Rostock

Supreme Court, Rostock
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Foss Hotel Reykjavik,Ισλανδία
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Hotel “Hirsch“, Ottobeuren Γερμανία
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InterCity Hotel Λειψία-Γερμανίας



Ευχαριστούμε πολύ για τη προσοχή σας.
Σας περιμένουμε στο Περίπτερο μας

www.nsc-sicherheit.de


