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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ & 
ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



RFΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ RF
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΤΑ EN 12845:
Πλήρει Συγκροτήματα, κύρια ηλεκτροκίνητη Αντλία, 
Εφεδρική Πετρελαιοκίνητη, κάθετη πολυβάθμια 
αντλία διαφυγών (jockey) (οριζόντια ή κάθετη) και 
ανεξάρτητους πίνακες ελέγχου - αυτοματισμού για 
την κάθε αντλία. 
Κατασκευασμένα και πιστοποιημένα σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ12845 για χρήση όπως π.χ:

• Ξενοδοχεία
• Εμπορικά κέντρα
• Κτίρια γραφείων
• Νοσοκομεία
• Αθλητικά κέντρα
• Αποθήκες
• Βιομηχανικά κτίρια



Πυροσβεστικά αντλητικά Συγκροτήματα 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12845, 
αποτελούμενα από:
• Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου)
• Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου)
• Βοηθητικό αντλητικό συγκρότημα jockey
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου)
• Συλλέκτης κατάθλιψης ενιαίος και υδραυλικά εξαρτήματα 
όπως διπλοί πιεζοστάτες με κύκλωμα by pass
ομόκεντρες συστολές, βάνες πεταλούδας,
βαλβίδες αντεπιστροφής, αντικραδασμικοί σύνδεσμοι
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου)
• Ανεξάρτητοι ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμού 
κάθε αντλητικού συγκροτήματος
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου)
• Δύο συσσωρευτές με τους αντίστοιχους φορτιστές
• Πιεστικό δοχείο για την ομαλή λειτουργία 
του βοηθητικού αντλητικού συγκροτήματος (jockey)
• Δεξαμενή καυσίμου κατάλληλης χωρητικότητας
για επάρκεια 6 ωρών συνεχούς λειτουργίας
• Συλλέκτης αναρρόφησης ενιαίας (κατόπιν ζήτησης)
• Υδραυλικά εξαρτήματα αναρρόφησης όπως  έκκεντρες 
συστολές, αντικραδασμικοί σύνδεσμοι, βάνες πεταλούδας 
(κατόπιν ζήτησης)
• Κιτ παροχόμετρου (κατόπιν ζήτησης)
• Ηλεκτρικός πίνακας alarm (κατόπιν ζήτησης)



ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Πληρούν όλες τις προδιαγραφές και τους 
αυτοματισμούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο

• EN-12845
• UL/FM
• NFPA20
ενώ είνα πλήρος προσαρμοσμένα σύμφωνα με τις 
δικές σας ανάγκες και προδιαγραφές. 
Η ΡΟΗ ΑΕΒΕ έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει
με Αυτόματα Πυροσβεστικά Συγκροτήματα σύμφωνα 
με τα όλα τα Διεθνή Πρότυπα και προδιαγραφές.
 
Η ΡΟΗ ΑΕΒΕ, έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει
Αυτόματα Πιεστικά Συγκροτήματα κατάλληλα για 
χρήσεις
Πυρόσβεσης, τύπου RF, πάντα σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις
του πελάτη, παρέχοντας Εγγύηση καλής λειτουργίας,  
σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς, πρότυπα και 
οδηγίες της εγχώριας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
Παραδίδονται ως πλήρεiς μονάδες, δοκιμασμένες,  
με όλα τα πιτοποιητικά, έτοιμες για τοποθέτηση στο 
δίκτυο με τις υγραυελικές τους αναμονές. 



ΔΙΔΥΜΑ ΚΑΙ ΤΡΙΔΥΜΑ 
ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δίδυμα και Τρίδυμα πιεστικά συγκροτήματα ΡΟΗ
με οριζόντιες και κάθετες πλήρως ανοξείδωτες
πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες.
Κατάλληλα για εφαρμογές όπως: 

• Νοσοκομεία 
• Ξενοδοχεία
• Εργοστάσια,
• Σταθμούς αυτοκινήτων
• Πολυώροφα κτίρια
• Super Μarkets
• Κινηματογράφους-θέατρα
• Αποθήκες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Καλύπτουμε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά,  
προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, τεχνικές 
προδιαγραφές, καλύπτωντας όλα τα διεθνή 
πρότυπα και ενεργειακών κλάσεων ΙΕ3, ΙΕ4, ΙΕ5,
με όλα τα υλικά κατασκευής π.χ.
 
• Ανοξείδωτες αντλίες AISI304/316, 
• Dublex 
• Super Dublex 
(με ηλεκτροκινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης)  
• ηλεκτρονικό πίνακα 
(με οθόνη αφής με ή χωρίς inverter, συλλέκτες) 
• Αναρ.-κατάθλιψης 
• Πιεστικό δοχείο 
• Σφαιρικές βαλβίδες
• Πιεζοστάτες οθόνης 
• Μανόμετρο και ασφαλιστική βαλβίδα 
• Αισθητήρια πίεσης 
(σε περίπτωση λειτουργίας με Inverter)
• Ενιαία βάση συγκροτήματος 
(έως και απομακρυσμένο έλεγχο καλής λειτουργίας, 
ρύθμιση του inverter παρέχοντας πλήρη υποστήριξη 
πριν και μετά την πώληση)  
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ
Πίνδου 1 & Λεωφ.
Ποσειδώνος 17, Τ.Κ. 183 44, 
Μοσχάτο, Αθήνα
Τ.: 210 94 29 993      
F.: 210 94 29 559
Ε.: info@roi.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αλιάκμονος 10,
Τ.Κ. 546 27, 
Θεσσαλονίκη
Τ.: 2310 527 531      
F.: 2310 527 533
Ε.: thessaloniki@roi.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΛΑΡΙΣΑΣ
Βόλου 109,
Τ.Κ. 413 36,
Λάρισα
Τ.: 2410 571 494      
F.: 2410 571 494
Ε.: larisa@roi.gr

ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ,
SERVICE
Πειραιώς 37,
Τ.Κ. 183 46,
Μοσχάτο, Αθήνα
Τ.: 210 48 30 335      
F.: 210 48 22 406
Ε.: service@roi.gr

SERVICE CENTER /
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εθν. Αντιστάσεως 12,
Τ.Κ. 303 00,
Ναύπακτος
Τ.: 210 94 29 993      
F.: 210 94 29 559
Ε.: service@roi.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΑ
Τ.: 28210 88053     
F.: 28210 88053
Ε.: kriti@roi.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τ.: 6945691324   
Ε.: kriti@roi.gr

SERVICE - ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε καλύπτει πανελλαδικά με συνεργεία 
ειδικευμένων τεχνικών και εγκαταστάσεων “service centers”
την τεχνική υποστήριξη των αντλητικών συγκροτημάτων της.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους
κανονισμούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρέχει την 
δυνατότητα συμβολαίων ετήσιας συντήρησης - τεχνικής υπο-
στήριξης των εγκατεστημένων πυροσβεστικών συγκροτημάτων,
εξασφαλίζοντας πλήρως την ετοιμότητα της λειτουργίας τους.


