
                                                       d e f i n e y o u r e n v i r o n m e n t 

 
Τεχνικό Άρθρο AN003 MAR-2006 

 

Τεχνολογία Αισθητηρίων Ανίχνευσης Αερίων 

 

Γενικά 

Η αξιόπιστη ανίχνευση εύφλεκτων αερίων στις µέρες µας αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό θέµα. Η 

διάδοση της χρήσης του φυσικού αερίου (µεθανίου) αλλά και η άρση των αµφιβολιών για τα 

πλεονεκτήµατα της χρήσης του LPG (βουτάνιο, πρόπανιο)  σε οικιακές εγκαταστάσεις έπαιξαν τα 

τελευταία χρόνια ουσιαστικό ρόλο στην αλλαγή των ενεργειακών συνηθειών χιλιάδων οικιακών 

και βιοµηχανικών καταναλωτών. Η ευκολία χρήσης και η οικονοµία πρέπει πάντα να συνοδεύονται 

από τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η χρήση των ανιχνευτών διαρροής ανεξάρτητα από την 

προσταγή ή όχι του νόµου πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά. Οι ανιχνευτές αυτοί 

πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η σηµασία 

της συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές των προτύπων στην περίπτωση των ανιχνευτών είναι 

περισσότερο ουσιαστική από ποτέ διότι αυτοί αποτελούν διάταξη ασφαλείας. 

 

Περιγραφή Τεχνολογιών       

Ο ανιχνευτής διαρροής αερίων στηρίζει τη λειτουργία του στη µεταβολή κάποιου ηλεκτρικού 

µεγέθους που λαµβάνει χώρα όταν ανιχνευθεί συγκέντρωση αερίου στο περιβάλλον. Το κύριο του 

εξάρτηµα είναι το αισθητήριο ανίχνευσης. Σήµερα υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες αισθητηρίων 

που το καθένα τους στηρίζεται και σε διαφορετική αρχή λειτουργίας.  

 Αισθητήρια Ηµιαγωγού 

 Αισθητήρια Καταλυτικού τύπου 

Η επιλογή κάθε µιας εξ αυτών έχει να κάνει κατ’ αρχήν µε το είδος της εφαρµογής βιοµηχανική, 

οικιακή κ.α. και κατά δεύτερον εξαρτάται από το βαθµό που η συγκεκριµένη τεχνολογία έχει 

εξελιχθεί από την εταιρεία κατασκευής.  

Η Charmeg χρησιµοποιεί για τις σειρές των οικιακών της ανιχνευτών αισθητήρια ηµιαγωγού της 

εταιρείας FIGARO. Αυτή τη στιγµή η FIGARO αποτελεί παγκόσµιο ηγέτη στην κατασκευή 

αισθητηρίων ανίχνευσης µε µηνιαία παραγωγή 1.2 εκ. τεµάχια που ισούται περίπου µε την ετήσια 

παραγωγή του δεύτερου σε µέγεθος κατασκευαστή του χώρου. Η τεχνολογία της θεωρείται 

κορυφαία πράγµα που ώθησε µεγάλους κατασκευαστές να την υιοθετήσουν. Φαίνεται ότι 

προκειµένου για οικιακούς ανιχνευτές η χρήση αισθητηρίων ηµιαγωγού αποτελεί τη λύση µε τα 

σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα.  
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Στη συνέχεια παρατίθενται οι εκτιµήσεις των εργαστηρίων της εταιρείας FIGARO σε ότι αφορά τη 

σύγκριση των δυο τεχνολογιών µε αποκλειστικά επιστηµονικά και αδιαµφισβήτητα κριτήρια.  
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