
 
 
 

 
 

 
 

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ 
(λεξνύ – θαπζίκωλ – ρεκηθώλ …) 



 
 
 

 
 

 
 

• Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή 
λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί 
εγθαίξσο 
 

• Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη 
από πνιιέο πεγέο όπσο : 
 Σσιελώζεηο λεξνύ 
 Σσιελώζεηο απνρέηεπζεο 
 Κιηκαηηζηηθά 
 Καηαηγίδα 

 
• Τα θνηλά ζπζηήκαηα αληρλεύνπλ 

κόλν ζεκεηαθή παξνπζία λεξνύ.  
 

Τν πξόβιεκα  -  Γηαξξνή λεξνύ  



 
 
 

 
 

• TraceTek   ΤΤ-1000 
• Δηάηαμε αλίρλεπζεο θαη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζέζεο 

ηεο δηαξξνήο λεξνύ. 
 Πιαζηηθό «θαιώδην» πνπ αληρλεύεη ηελ 

παξνπζία κηθξήο πνζόηεηαο νεπού θαζ’ όιν 
ην κήθνο ηνπ. 

 Ελαιιαθηηθά δηαηίζεληαη θαη ζεκεηαθνί 
αληρλεπηέο. 

• Απσή Λειηοςπγίαρ 
 Η παξνπζία λεξνύ πξνθαιεί «βξαρπθύθισκα» 

κεηαμύ ησλ πιαζηηθώλ – εκηαγώγηκσλ αγσγώλ 
θαη αλαινγηθά ειάηησζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ 
θπθιώκαηνο. 

 Η ειάηησζε ηεο αληίζηαζεο κεηαθξάδεηαη ζε 
ζέζε ηνπ ζεκείνπ δηαξξνήο. 

 

ηεο δηαξξνήο λεξνύ.

TraceTekTraceTek      ΤΤΤΤΤΤΤΤ-1000100010001000
Δηάηαμε αλίρλεπζεο θαη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζέζεο 

•
•

Η Λύζε -  Γηαξξνή λεξνύ  

 

• ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 
• Πξνζδηνξηζκόο άκεζα θαη κε αθξίβεηα ηνπ ζεκείνπ 

δηαξξνήο κε βάζε ηελ αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο. 
• Υςειή αληνρή ζε δηάβξσζε θαη πεξηβαιινληηθέο 

επηδξάζεηο – πιαζηηθά αληρλεπηηθά θαιώδηα  θαη 
εμαξηήκαηα. 

• Μεηά ηελ άξζε ηνπ πξνβιήκαηνο ην ζύζηεκα 
επαλέξρεηαη ζε ιεηηνπξγία κε απιό θαζάξηζκα.  

• Εύθνιε εγθαηάζηαζε. 
• Πιήξεο ζεηξά πξν-ηεξκαηηζκέλσλ εμαξηεκάησλ 

(θαιώδηα αλίρλεπζεο, θαιώδηα ζύλδεζεο, 
δηαθιαδώζεηο, κνλάδεο ειέγρνπ) 

• Δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε θεληξηθό ζύζηεκα ειέγρνπ 
θηηξίνπ. (Building Management System) κέζσ 
ζεηξηαθνύ bus. 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

Δθαξκνγέο -  Γηαξξνή λεξνύ  



 
 
 

 
 

 
 

 
 

Δθαξκνγέο -  Γηαξξνή λεξνύ  



 
 
 

 
 

 
 

• Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή 
θαπζίκωλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
θαηαζηξνθή ηωλ εγθαηαζηάζεωλ 
ή νηθνινγηθή θαηαζηξνθή αλ δελ 
αληρλεπζεί εγθαίξωο 
 

• Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη από 
πνιιέο πεγέο όπσο : 
 Από ηνλ ππζκέλα δεμακελώλ 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
ππνρώξεζε ηεο βάζεο ηνπο 
 

 Από ππόγεηεο ζσιελώζεηο & 
δνρεία δηπινύ ηνηρώκαηνο ή 
απινύ ηνηρώκαηνο 
 

 Από αληιηνζηάζηα θαπζίκσλ 
 
 
 
 

 Από δηαξξνέο ζε ζπζηήκαηα 
απνρέηεπζεο λεξνύ γύξσ από 
δεμακελνζηάζηα 

Τν πξόβιεκα  -  Γηαξξνή θαπζίκωλ  



 
 
 

 
 

• TraceTek   ΤΤ-5000 
• Δηάηαμε αλίρλεπζεο θαη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζέζεο 

ηεο δηαξξνήο θαπζίκνπ. 
 Πιαζηηθό «θαιώδην» πνπ αληρλεύεη ηελ 

παξνπζία κηθξήο πνζόηεηαο καςζίμος θαζ’ 
όιν ην κήθνο ηνπ ή ζεκεηαθόο αληρλεπηήο. 

 

Η Λύζε -  Γηαξξνή θαπζίκωλ – Καιώδην ΤΤ-5000 

• ΑΡΥΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Τν θαύζηκν πξνθαιεί δηόγθωζε ηνπ πιαζηηθνύ 
καλδύα θαη «βξαρπθύθιωκα» κεηαμύ ηωλ πιαζηηθώλ 
– εκηαγώγηκωλ αγωγώλ θαη αλαινγηθά ειάηηωζε ηεο 
αληίζηαζεο ηνπ θπθιώκαηνο. 
Η ειάηηωζε ηεο αληίζηαζεο κεηαθξάδεηαη ζε ζέζε 
ηνπ ζεκείνπ δηαξξνήο. 
 

 

«βξαρπθύθιωκα» κεηαμύ ηωλ πιαζηηθώλ 
αγωγώλ θαη αλαινγηθά ειάηηωζε ηεο 

Leak  120 m 
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 Απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 
ηκήκαηνο πνπ ήιζε ζε επαθή κε 
θαύζηκν 



 
 
 

 
 

Η Λύζε -  Γηαξξνή θαπζίκωλ – Σεκεηαθόο Αληρλεπηήο 

 

At 
RISK ! 

Επικίνδυνη 
Περιοχή ! 

 
 

Resistance path through sensor 
material is high 
 

Διάηηωζε ηεο αληίζηαζεο = παξνπζία 
θαπζίκνπ 

 

ΤΤ-FFS  (FastFuelProbe) 

 
 

Resistance path through sensor 
material is high 

Water 

Fuel Καύζηκν 

Νεξό 

Αλίρλεπζε θαπζίκνπ ζηελ επηθάλεηα 
λεξνύ (δελ επεξεάδεηαη από ην λεξό) 

 

Μπνξεί λα θαζαξηζζεί θαη λα 
επαλαρξεζηκνπνηεζεί 



 
 
 

 
 

• Κάηω από δεμακελέο 

Δθαξκνγέο -  Γηαξξνή θαπζίκωλ 

At 
RISK ! 

Επικίνδυνη 
Περιοχή ! 

At 
RISK !

Τππηθή Γηάηαμε 
 

• Τπόγειερ ζωληνώζειρ ή δεξαμενέρ 

Αληρλεπηηθό θαιώδην κέζα ζε πιαζηηθό 
ζωιήλα κε ζρηζκέο 

• Δεξαμενέρ & ανηλιοζηάζια καςζίμων 

• Κάηω από ζωληνώζειρ 



 
 
 

 
 

Δθαξκνγέο -  Γηαξξνή θαπζίκωλ 

At 
RISK ! 

Επικίνδυνη 
Περιοχή ! 

• Διπλόηοισερ δεξαμενέρ ή ζωληνώζειρ 

• Διανομή καςζίμων ζε αεποδπόμια 

• Αποσεηεύζειρ δεξαμενοζηαζίος 



 
 
 

 
 

 
 

• Υιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο 
ζηε ρεκηθή βηνκεραλία. 
 

• Δηαξξνή εύθιεθησλ δηαιπηώλ & 
νμέσλ  ή αιθάιεσλ: 
 Κίλδπλνο ππξθαγηάο 
 Πεξηβαιινληηθόο θίλδπλνο 
 Δηάβξσζε ζσιελώζεσλ ή / θαη  

εμνπιηζκνύ. 
 
 

Τν πξόβιεκα  -  Γηαξξνή ρεκηθώλ  
Βηνκεραληθνί δηαιύηεο, νμέα, αιθάιεα 



 
 
 

 
 

Η Λύζε -  Γηαξξνή ρεκηθώλ 
Καιώδην ΤΤ-5001 αλίρλεπζε νξγαληθώλ δηαιπηώλ 
Καιώδην ΤΤ-3000 αλίρλεπζε αγώγηκωλ πγξώλ 
Καιώδην ΤΤ-7000 αλίρλεπζε νμέωλ 



 
 
 

 
 

Πιήξεο ζύζηεκα αλίρλεπζεο δηαξξνώλ: 

At 
RISK ! 

ΤΤ1000 – λεξό 

ΤΤ5000 – θαύζηκα 

ΤΤ5001 – νξγαληθνί δηαιύηεο 

ΤΤ3000 – αγώγηκα πγξά ρεκηθά 

… … … 

Αληρλεπηηθά Καιώδηα 

Σεκεηαθνί αληρλεπηέο 

Μνλάδεο ειέγρνπ 

Δύθνιε δηάηαμε αλάινγα 
κε ηηο αλάγθεο 



 

 
 

 

 
 

 




