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Πληροφορίες
για την ασφάλεια

και την πυροπροστασία,
προς τους χρήστες του υγραερίου.
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AΛΛΕΣ ΟΔΗΓIΕΣ ΣΧΕΤΙΚEΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡHΣΗ ΦΙAΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡIΟΥ.

• Οι φιάλες υγραερίου, είτε είναι συνδεδεμένες σε συσκευή είτε όχι και
 είτε είναι γεμάτες είτε κενές, πρέπει πάντοτε να στηρίζονται όρθιες και
 ποτέ πλαγιασμένες.

• Οι φιάλες υγραερίου, είτε είναι γεμάτες είτε κενές, πρέπει να αποθηκεύονται
 σε υπέργειους, καλά αεριζόμενους χώρους μακριά από πηγές θερμότητας,
 σπινθήρα ή γυμνής φλόγας.

• Μεταξύ της φιάλης υγραερίου και της συσκευής κατανάλωσης πρέπει
 να παρεμβάλλεται πάντοτε ο κατάλληλος ρυθμιστής πίεσης.

• Οι ελαστικοί σωλήνες που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο υγραερίου πρέπει
 να είναι κατάλληλων προδιαγραφών, και να αντικαθίστανται τουλάχιστον
 κάθε 2 χρόνια.

Σκοπός αυτού του φυλλαδίου είναι, να παρέχει στους καταναλωτές των υγροποιημένων 

αερίων καυσίμων, χρήσιμες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση τους, υπηρεσίες γενικού 

χαρακτήρα και εξειδικευμένες οδηγίες για τις διάφορες τυπολογίες χρήσης, οι οποίες, σε 

καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστούν τα νομοθετικά κείμενα και τους κώδικες καλής πρα-

κτικής, που κάθε καταναλωτής πρέπει αυστηρά και ολοκληρωτικά να τηρεί.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΕΓΙΝΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΞΕΛΕΓΧΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ 
ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΑΝ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ AUTOGAS,
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΡΑΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ…

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Σύμφωνα με τον νόμο 1388/2009  και το Άρθρο 329 που αφορά
περιπτώσεις απαγόρευσης πώλησης υγραερίου:

ΑΠΑΓΟΡΕYΕΤΑΙ η εμφιάλωση υγραερίου για οικιακή
ή εμπορική (βιομηχανική) χρήση από τα πρατήρια υγραερίου (Autogas). 



 Μεμβράνη Ασφαλείας με το λογότυπο της εταιρίας που τις διαθέτει
 και που καλύπτει την βαλβίδα της φιάλης.

 Πλαστική Τάπα Ασφαλείας που σφραγίζει το στόμιο της βαλβίδας.

Αρχικά για να επιλέξετε γνήσιες φιάλες με τις υψηλότερες

προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, βεβαιωθείτε ότι έχουν:
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Στη ZGAS έχουμε πάθος για την ενέργεια και τους πελάτες μας! 

• Μην καπνίζετε και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές θερμότητας,
   σπινθήρα ή γυμνή φλόγα στον χώρο.

• Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές και όλες οι βάνες του δικτύου είναι κλειστές.

• Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα (στρόφιγγα) της κενής φιάλης είναι κλειστή.

• Αφαιρέστε (ξεβιδώστε) τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα που είναι
  προσαρμοσμένος στο στόμιο της βαλβίδας (στρόφιγγας) της κενής φιάλης
  και απομακρύνετε την σε καλά αεριζόμενο χώρο.

• Ελέγξτε τον ρυθμιστή και τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ότι είναι
 σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζει φθορά. Ο ελαστικός σωλήνας
 θα πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.

• Αντικαταστήστε το παρέμβυσμα (φλατζάκι) στο ρακόρ σύνδεσης του
  ρυθμιστή ή του ελαστικού σωλήνα του δικτύου με καινούργιο.
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το παλαιό πριν τοποθετήσετε το καινούργιο.

• Αφαιρέστε την μεμβράνη ασφαλείας από την νέα πλήρη φιάλη.

• Αφαιρέστε το πώμα από την βαλβίδα (στρόφιγγα) της νέας φιάλης
 και συνδέστε τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ή
 του δικτύου σφίγγοντας καλά το ρακόρ σύνδεσης.

« Εφόσον δεν υπάρχει διαρροή ανοίξτε την στρόφιγγα πλήρως και ανάψτε
την συσκευή κατανάλωσης» 

• Μην λειτουργήσετε κανένα μηχάνημα ούτε να ανάψετε φώτα ή ηλεκτρική συσκευή.

• Κλείσετε την βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης.

• Ανοίξετε τα παράθυρα και τις πόρτες ώστε να αεριστεί ο χώρος.

• Μεταφέρετε την φιάλη σε εξωτερικό, καλά αεριζόμενο χώρο.

• Τοποθετήστε την όρθια, μακριά από πηγές θερμότητας ή σπινθήρα.

Σημείωση  
Για τον έλεγχο της στεγανότητας ετοιμάζουμε σαπουνάδα σε ένα σφουγγαράκι
χρησιμοποιώντας σαπούνι για τα πιάτα. Απλώνουμε τον αφρό στα σημεία που
θέλουμε να ελέγξουμε (γύρω από την σύνδεση του ρακόρ με την βαλβίδα).
Εάν δημιουργηθούν φυσαλίδες αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει διαρροή ενώ
η απουσία τους βεβαιώνει ότι η σύνδεση είναι στεγανή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ1

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ - ΦΩΤΙΑΣ.2

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 Το ρακόρ σύνδεσης με την στρόφιγγα της φιάλης σφίγγει αριστερόστροφα.

*Ανοίξτε ελαφρά (μία στροφή) την βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης

και ελέγξτε με σαπουνάδα (ποτέ με γυμνή φλόγα) για διαρροές.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΜΕ ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΠΟΥΝΑΔΑΣ

 Ή ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΠΡΕΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ!!!

« Για τον διαρκή έλεγχο πιθανής διαρροής, συνιστάται η τοποθέτηση ανιχνευτή 
υγραερίου, που δίνει προειδοποιητικό ηχητικό σήμα»

Στην περίπτωση της φωτιάς, αν δεν μπορείτε με ασφάλεια και άμεσα

να την αντιμετωπίσετε με δικά σας μέσα, καλέστε άμεσα την πυροσβεστική 

υπηρεσία στο 199,  γνωστοποιώντας της την ύπαρξη υγραερίου.


