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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ  

1 .  Γ ε ν ι κ ά  γ ι α  τ ι σ  π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ζ σ  

Σο αντικείμενο των προδιαγραφϊν αυτϊν και τθσ εκτζλεςθσ των ζργων που προβλζπονται, 
αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ Θ/Μ εξοπλιςμοφ επειγόντων επεμβάςεων επιςκευισ 
του Αντλιοςταςίου Αποχζτευςθσ Ακακάρτων Α5 του Κεντρικοφ Αποχετευτικοφ Αγωγοφ πόλθσ 
Καβάλασ. Περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

 Σθν προμικεια και εγκατάςταςθ οποιουδιποτε εξοπλιςμοφ προβλζπεται ςτα Σεφχθ 
Δθμοπράτθςθσ του ζργου 

 Σθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν με βάςθ τα προβλεπόμενα ςτα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 
Είναι απόλυτθ ευκφνθ του Αναδόχου να τθριςει επιπλζον τισ οδθγίεσ που παρζχονται 

ςτα Σεχνικά Εγχειρίδια του καταςκευαςτι του κάκε τμιματοσ εξοπλιςμοφ 

 Σθν προμικεια και εγκατάςταςθ οποιουδιποτε υλικοφ και μικροχλικοφ που δεν 
αναφζρεται ρθτά ςτα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ και είναι απαραίτθτο για τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ εγκατάςταςθσ ωσ λειτουργικοφ ςυνόλου  

 Σθ ςφνταξθ ςχεδίων "Ωσ κατεςκευάςκθςαν - As built" 

 Σθ δοκιμι και κζςθ ςε λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ με βάςθ τα προβλεπόμενα ςτα 
Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ, ςτα εγχειρίδια των καταςκευαςτϊν του εξοπλιςμοφ και ςτουσ 
ςχετικοφσ κανονιςμοφσ 

 Σθ διεξαγωγι όλων των δοκιμϊν που προβλζπονται από τθ νομοκεςία κακϊσ και τθ 

ςφνταξθ και υπογραφι όλων των εγγράφων, υπεφκυνων δθλϊςεων και ςχεδίων για 
τθν επικαιροποίθςθ του φακζλου Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε.  

Ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ τθσ παροφςασ προμικειασ είναι: υποβρφχια αντλθτικά ςυγκροτιματα, 
βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ, τεμάχια εξάρμωςθσ, χειροκίνθτεσ και θλεκτροκίνθτεσ δικλείδεσ 
ςφρτου, αντιπλθγματικζσ βαλβίδεσ, βαλβίδεσ ειςαγωγισ- εξαγωγισ αζρα, θλεκτροκίνθτα 
κυροφράγματα, πίνακασ Μζςθσ Σάςθσ, Γενικόσ Πίνακασ Χαμθλισ Σάςθσ με ρυκμιςτζσ ςτροφϊν 
και PLC. 

Οι παροφςεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αποτελοφν γενικζσ απαιτιςεισ που προςδιορίηουν τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά και τον τρόπο εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ. ε περίπτωςθ 
αςυμβατότθτασ με τθν Σεχνικι Περιγραφι, υπεριςχφουν οι αυςτθρότερεσ προβλζψεισ. 

Ο εξοπλιςμόσ των εγκαταςτάςεων ςε μθχανιματα, όργανα, ςυςκευζσ, ςωλθνϊςεισ, 
εξαρτιματα και αυτοματιςμοφσ κα ςυμφωνεί με τισ Εκνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (Ε.ΣΕ.Π.), 
θ χριςθ των οποίων είναι υποχρεωτικι ςε όλα τα Δθμόςια Σεχνικά Ζργα μετά τθν ζγκριςθ 440 
ΕΣΕΠ και δθμοςίευςθ πλιρουσ του τυποποιθτικοφ κειμζνου τουσ (7024 ςελίδεσ), ςτο ΦΕΚ B 
2221/30.07.2012 (αρικμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαςθ). Οι περιλαμβανόμενεσ ςτο παρόν Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ αποτελοφν εξειδίκευςθ των απαιτιςεων για τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ του 
ζργου (δίκτυα και αντλιοςτάςια λυμάτων ςυμβατικά ι με το ςφςτθμα αναρρόφθςθσ). ε 
περίπτωςθ αςυμβατότθτασ υπεριςχφουν οι Ε.ΣΕ.Π., εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ςτο παρόν 
προδιαγράφονται αυςτθρότερεσ απαιτιςεισ για τον εξοπλιςμό. 

τον κατωτζρω πίνακα περιλαμβάνονται οι Ε.ΣΕ.Π. που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα 

αντλιοςτάςια λυμάτων: 
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ΑΡΙΘΜΟ Ε.ΣΕ.Π. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-01-02-00 
υςτιματα κτιριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με 

χαλυβδοςωλινεσ άνευ ραφισ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-01-01 Χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-01-02 Πλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-01-03 Εςχάρεσ και ςκάλεσ καλωδίων 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί-καλϊδια διανομισ ενζργειασ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-01-00 υλλεκτιριο ςφςτθμα ςυςτθμάτων αντικεραυνικισ προςταςίασ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-02-00 Αγωγοί κακόδου ςυςτθμάτων αντικεραυνικισ προςταςίασ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-03 Δικλείδεσ χυτοςιδθρζσ τφπου πεταλοφδασ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-05 Σεμάχια εξάρμωςθσ ςυςκευϊν 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-02-01 Αντιςκωριακι προςταςία ςιδθροκαταςκευϊν υδραυλικϊν ζργων 

 

το ΦΕΚ:2524/Β/2016, δθμοςιεφτθκε θ υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαςθ του 
Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα: «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ 
εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΛΟΣ – ΕΣΕΠ)». Θ 
αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ οφείλεται ςτθν ανάγκθ επικαιροποίθςισ τουσ. τθν 

παροφςα υιοκετείται θ ιςχφσ των ακόλουκων ΕΣΕΠ οι οποίεσ με βάςθ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
ζχουν μετατραπεί ςε ΠΕΣΕΠ, κακϊσ και ενόσ προςχεδίου ΣΠ υπό διαβοφλευςθ: 

 

ΑΡΙΘΜΟ Ε.ΣΕ.Π. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-01-00 υλλεκτιριο ςφςτθμα ςυςτθμάτων αντικεραυνικισ προςταςίασ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-02-00 Αγωγοί κακόδου ςυςτθμάτων αντικεραυνικισ προςταςίασ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-03-00 Απαγωγοί κρουςτικϊν υπερτάςεων (*) 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-02 Δικλείδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-06 Αντιπλθγματικζσ βαλβίδεσ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-07 Βαλβίδεσ ειςαγωγισ - εξαγωγισ αζρα διπλισ ενζργειασ 

(*) Προςχζδιο υπό διαβοφλευςθ 

 

Με το ΦΕΚ B 4607/13.12.2019 (ΤΑ Δ22/4193) επικαιροποιικθκαν 68 ΕΣΕΠ και προςτζκθκαν 2 
νζεσ. 

ε περιπτϊςεισ ζλλειψθσ ειδικϊν προδιαγραφϊν ςτα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ, ιςχφουν οι Ε.ΣΕ.Π. 
ε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ΕΣΕΠ αλλά μόνον ΠΕΣΕΠ, κεωροφνται ιςχυρζσ οι προβλζψεισ τθσ 
ΠΕΣΕΠ. ε περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει αντίςτοιχθ ΕΣΕΠ ι ΠΕΣΕΠ, ιςχφουν οι λοιποί Εκνικοί 

Κανονιςμοί και Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ). 
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2 .  Γ ε ν ι κ ζ σ  α π α ι τ ι ς ε ι σ  γ ι α  τ ο ν  ε ξ ο π λ ι ς μ ό  

Σα μθχανιματα, οι ςυςκευζσ, τα υλικά και τα εξαρτιματα που κα προςκομιςτοφν από τον 
ανάδοχο Εργολάβο κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ, καινοφρια, τυποποιθμζνα ςφμφωνα με τουσ 
Ελλθνικοφσ ι Ευρωπαϊκοφσ ι άλλουσ Διεκνείσ κανονιςμοφσ αποδεκτοφσ ςτθν ΕΕ, με ςτιβαρι 
καταςκευι, κατάλλθλα για αςφαλι λειτουργία και με απαιτιςεισ, κατά το δυνατό, μικρισ 
ςυντιρθςθσ. Για εξοπλιςμό για τον οποίον προβλζπεται από τισ οδθγίεσ τθσ ΕΕ θ διλωςθ 
ςυμμόρφωςθσ και θ ςιμανςθ CE (π.χ. Θλεκτρολογικοί Πίνακεσ) κατά τθ φάςθ του διαγωνιςμοφ 
κα αποδεικνφεται: (α) αν είναι προϊόν ςειράσ παραγωγισ με προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ 
διλωςθσ ι (β) αν είναι προϊόν ςυναρμολόγθςθσ με αποδεικτικά ότι ο καταςκευαςτισ ζχει τθ 
δυνατότθτα ςφνταξθσ ςχετικοφ φακζλου και επίκεςθσ τθσ ςιμανςθσ. 

Οι ομοειδείσ ομάδεσ μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων, όπωσ αντλίεσ, θλεκτροκινθτιρεσ, 

δικλείδεσ, βαλβίδεσ κ.λπ., κα είναι κατά προτίμθςθ του ίδιου εργοςταςίου καταςκευισ και κα 
μπορεί να εναλλάςςονται μεταξφ τουσ ϊςτε να είναι εφκολθ θ δθμιουργία αποκικθσ 
ανταλλακτικϊν και θ ςυντιρθςι τουσ. τα μθχανιματα και κφρια εξαρτιματα κα τοποκετθκεί 
ςτακερά μεταλλικι πινακίδα με αναγραφι των χαρακτθριςτικϊν τουσ, (εργοςτάςιο 
καταςκευισ, τφποσ, τυχόν αρικμόσ, ςτοιχεία λειτουργίασ κ.λπ.). ε όςεσ περιπτϊςεισ κα 
υπάρχουν τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά ανάγλυφα ι με πινακίδα ςτο κζλυφοσ του 

μθχανιματοσ ι εξαρτιματοσ, δεν απαιτείται θ τοποκζτθςθ άλλθσ ιδιαίτερθσ πινακίδασ. 

Όλα τα μθχανιματα, οι ςυςκευζσ, τα υλικά και εξαρτιματα, κα παραδοκοφν εγκαταςτθμζνα 
πλιρθ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. Θ επιλογι του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κα γίνει 
κατά τρόπο που κα ικανοποιεί απόλυτα τθν αςφάλεια των κατοίκων τθσ περιοχισ και του 

προςωπικοφ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, κα περιορίηει τισ ςυντθριςεισ ςτισ απαραίτθτεσ 
μόνο επεμβάςεισ και κα περιορίηει τισ υπερχειλίςεισ προσ αποδζκτθ, μόνο ςε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ. 

Θ προςταςία ζναντι διάβρωςθσ των ςιδθρϊν καταςκευϊν κα εκτελείται με υλικά και ςφμφωνα 
με το ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-02-01 (Αντιςκωριακι προςταςία ςιδθροκαταςκευϊν υδραυλικϊν 
ζργων). 

3 .  Ε ι δ ι κ ζ σ  α π α ι τ ι ς ε ι σ   

 Ο ανάδοχοσ κα εκπονιςει μελζτθ εφαρμογισ για να ελζγξει τθ λειτουργικι 
καταλλθλότθτα τουλάχιςτον των παρακάτω, με βάςει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του 
προτεινόμενου εξοπλιςμοφ: 

1) Για τισ αντλίεσ με βάςθ τθ διαμόρφωςθ των κατακλιπτικϊν αγωγϊν 

2) Για τον ΓΠΧΣ (όργανα, ςυγκρότθςθ) με βάςθ τισ πραγματικζσ τιμζσ ιςχφοσ ιςχείσ 
του προςκομιηόμενου εξοπλιςμοφ 

3) Για τον προςδιοριςμό διατομισ καλωδίων. Ο διαγωνιηόμενοσ ςτθν προςφορά του 
κα υποβάλει τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ τθσ διατομισ των κεντρικϊν καλωδίων Χ/Σ 
(ιτοι των παροχικϊν από Μ/ ςε ΓΠΧΣ και από ΓΠΧΣ προσ κφρια αντλθτικά 
ςυγκροτιματα).  

 Διευκρινίηεται ότι ωσ μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ για τθν επιλογι τθσ αντοχισ του 
εξοπλιςμοφ του αντλιοςταςίου κα λαμβάνονται, κατ’ ελάχιςτον, τα 10bar. 
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4 .  Ε π ι ς ι μ α ν ς θ  γ ι α  τ θ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ  α ν τ λ ι ο ς τ α ς ί ο υ   

Σο αντλιοςτάςιο ζχει δφο υγροφσ καλάμουσ οι οποίοι υπό κανονικζσ ςυνκικεσ λειτουργοφν 
ενοποιθμζνοι (ωσ ςυγκοινωνοφντα δοχεία). Όταν ενεργοποιείται το διαχωριςτικό 
κυρόφραγμα, π.χ. για λόγουσ ςυντιρθςθσ του ενόσ καλάμου, κα επιτυγχάνεται ανεξάρτθτθ 
λειτουργία του άλλου καλάμου με το αντίςτοιχο λειτουργικό ςυγκρότθμα αντλιϊν. Για τον 
λόγο αυτόν, ςε κάκε υγρό κάλαμο κα υπάρχει ξεχωριςτι μζτρθςθ ςτάκμθσ με αναλογικό 
όργανο και προςταςία με πλωτθροδιακόπτθ.  

5 .  Ε κ π α ί δ ε υ ς θ  π ρ ο ς ω π ι κ ο φ   

Ο Ανάδοχοσ Προμθκευτισ κα ςυντάξει και παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία πλιρεσ και λεπτομερζσ 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ διάρκειασ τουλάχιςτον είκοςι 20 
ωρϊν και κα γίνει παράλλθλα με τθ κζςθ ςε λειτουργία. 

Θ εκπαίδευςθ κα αφορά ςτο ςυγκεκριμζνο τφπο ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων τα οποία κα 
εγκαταςτακοφν. Επίςθσ υποχρεοφται να παρζχει, όποτε κλθκεί, εκπαιδευτικι υποςτιριξθ 
κακόλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ / ςυντιρθςθσ με τίμθμα που κα κακοριςκεί με 
ιδιαίτερθ ςυμφωνία. 

Θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθν όλθ φιλοςοφία λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ 
του ςυςτιματοσ, ωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα και κα διεξαχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Σο πρόγραμμα κα περιλαμβάνει χειριςτικι εκπαίδευςθ, προλθπτικι ςυντιρθςθ, 
ςυμπτωματολογία και άρςθ βλαβϊν, κακϊσ και τθ ςχετικι βιβλιογραφία των ςυςκευϊν ςτισ 
οποίεσ εκτελείται θ εκπαίδευςθ. 

Σο ςφνολο τθσ παραπάνω εκπαίδευςθσ κα παρακολουκιςει κι ζνασ εκπρόςωποσ μθχανικόσ τθσ 
Τπθρεςίασ, ο οποίοσ κα ςυντονίηει και τθν καλι εκτζλεςθ και τιρθςθ του προγράμματοσ τθσ 
εκπαίδευςθσ. Θ δαπάνθ τθσ εκπαίδευςθσ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η1 

ΔΟΚΙΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

1 .  Γ ε ν ι κ ά  γ ι α  τ ι σ  δ ο κ ι μ ζ σ  

Οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ για τθν καταλλθλότθτα του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
γίνονται ςε δφο ςτάδια, ωσ εξισ: 

 Δοκιμζσ προςωρινισ παραλαβισ ςτον τόπο καταςκευισ του ζργου ςε όλεσ τισ 
εγκαταςτάςεισ 

 Δοκιμζσ οριςτικισ παραλαβισ, εκτελοφμενεσ ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ, μετά τθν πάροδο 

του χρόνου εγγφθςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ μζχρι τότε λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ 
κρίνεται ικανοποιθτικι 

Οι δοκιμζσ κα γίνουν ςφμφωνα με τισ παροφςεσ ςυμβατικζσ προδιαγραφζσ και τουσ 
κανονιςμοφσ που ιςχφουν. Αν κατά τθ διάρκεια οποιαςδιποτε δοκιμισ διαπιςτωκεί 
ελαττωματικι λειτουργία ι καταςκευι ι φκορά μονάδασ ι εξαρτιματοσ ι εάν για 
οποιοδιποτε λόγο δεν κρίνεται θ δοκιμι ικανοποιθτικι από τον Εργοδότθ, ο Εργολάβοσ 
υποχρεοφται να προβεί αμζςωσ ςτθν εξάλειψθ τθσ αιτίασ ςτθν οποία οφείλεται θ αποτυχία τθσ 
δοκιμισ και ςε ςυνζχεια ςτθν επανάλθψι τθσ. 

2 .  Δ ο κ ι μ ζ σ  π ρ ο ς ω ρ ι ν ι σ  π α ρ α λ α β ι σ  

Οι δοκιμζσ προςωρινισ παραλαβισ κα γίνουν από τθν Τπθρεςία επίβλεψθσ του Εργοδότθ ι 

από Επιτροπι ι αντιπροςϊπουσ του με τθν παρουςία και των αντιπροςϊπων του Εργολάβου. 
Οι δοκιμζσ κα επεκτακοφν ςε όλα τα μθχανιματα, τισ ςυςκευζσ, τα εξαρτιματα και τα υλικά 
των εγκαταςτάςεων ςτο αντλιοςτάςιο και το δίκτυο. 

Οι δοκιμαςίεσ που προθγοφνται τθσ προςωρινισ παραλαβισ, περιλαμβάνουν μθχανολογικζσ, 
θλεκτρολογικζσ και υδραυλικζσ δοκιμζσ. Ο ςκοπόσ των δοκιμϊν είναι να διαπιςτωκεί αρχικά θ 
ςυμμόρφωςθ του Εργολάβου προσ τισ προδιαγραφζσ αυτοφ του τεφχουσ κακϊσ και θ 

ςυμμόρφωςι του προσ τουσ κανονιςμοφσ που ιςχφουν για παρόμοιεσ εγκαταςτάςεισ και 
γενικά για τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

Οι δαπάνεσ όλων των δοκιμϊν προςωρινισ παραλαβισ, εκτόσ από τισ καταναλϊςεισ νεροφ και 
θλεκτρικισ ενζργειασ, βαρφνουν αποκλειςτικά τον Εργολάβο. 

3 .  Δ ο κ ι μ ζ σ  ο ρ ι ς τ ι κ ι σ  π α ρ α λ α β ι σ  

Οι δοκιμζσ οριςτικισ παραλαβισ, ςε όποια ζκταςθ αποφαςιςτεί να γίνουν από τον Εργοδότθ, 
αφοροφν ςτουσ ίδιουσ ελζγχουσ και τισ ίδιεσ δοκιμαςίεσ με τισ δοκιμζσ τθσ προςωρινισ 
παραλαβισ. 

Σα απαραίτθτα όργανα, εξαρτιματα, μθχανιματα υλικά και εφόδια κα προςκομιςκοφν από 
τον Εργολάβο, ενϊ οι δαπάνεσ θλεκτρικισ ενζργειασ, νεροφ και τυχόν απαιτοφμενθσ 
εξάρμωςθσ τμιματοσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ βαρφνουν τον Εργοδότθ. Ο Εργολάβοσ 
υποχρεοφται να παράςχει κάκε τεχνικι κακοδιγθςθ κακϊσ και τυχόν απαιτοφμενο ειδικό 
προςωπικό. 

Κατά τθν φάςθ των δοκιμϊν οριςτικισ παραλαβισ πρζπει να ελεγχκοφν, τουλάχιςτον 
μακροςκοπικά, οι φκορζσ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. ε περίπτωςθ εμφάνιςθσ 
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φκορϊν, πζραν αυτϊν τθσ ςυνικουσ χριςθσ, ανάλογεσ με το χρονικό διάςτθμα ςτο οποίο 

λειτοφργθςαν, ο Εργολάβοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ των φκαρμζνων τεμαχίων, αλλά 
κυρίωσ ςτθν άρςθ των αιτίων που προκάλεςαν τισ φκορζσ, με δικζσ του δαπάνεσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η2 

ΚΤΡΙΑ ΑΝΣΛΗΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

 

1 .  Α π α ι τ ι ς ε ι σ  

Προμικεια και εγκατάςταςθ υποβρυχίων, μθ-εμφραςςόμενων αντλιϊν λυμάτων για άντλθςθ 
ανεπεξζργαςτων λυμάτων. Θ παροχι τθσ κάκε αντλίασ κα είναι ςφμφωνα με τον πίνακα 1: 

Αρικμόσ 

Αντλιϊν 

Q/αντλία 

(m3/h) 

ΗΣΟΣ 

(m) 

NΤΔΡΑΤΛ 

ςτο Λ 

(%) 

NΤΝΟΛΙΚΟ 

ςτο Λ 

(%) 

Ιςχφσ 
κινθτιρα 

(kW) 

Περίςςεια 
ιςχφοσ ςτο 

Λ 

4+2 450 ≥42,5 >68 % >63,5 % ≤90 >10 % 

Πίνακασ 1 

Ο αρικμόσ των ςτροφϊν τθσ αντλίασ κα είναι μικρότεροσ από 1500rpm. Για λόγουσ αςφαλείασ, 
θ αντλία κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να μπορεί να εκκινεί τουλάχιςτον μζχρι και δζκα 
(10) φορζσ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα μίασ ϊρασ. 

Θ αντλία κα πρζπει να είναι ομοαξονικά ςυηευγμζνθ με οριηόντιο θλεκτρικό κινθτιρα 
«υποβρυχίου τφπου», ικανό να λειτουργεί ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ και ςε δίκτυο παροχισ τάςθσ 400V, 3 
φάςεων και ςυχνότθτασ 50Hz. 

Θ αντλία κα είναι εξοπλιςμζνθ με ζνα «κωρακιςμζνο» καλϊδιο τροφοδοςίασ κινθτιρα 
(SUBCAB) των δζκα (10) μζτρων και ανοξείδωτο ςφςτθμα ανάρτθςθσ καλωδίων. Σα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά του υποβρυχίου καλωδίου ιςχφοσ κα είναι ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ 
κανονιςμοφσ IEC.  

Θ αντλία κα ςυνοδεφεται από εξάρτθμα ςφνδεςθσ με αγωγό αναρρόφθςθσ μεταβαλλόμενου 
μικουσ και μεταλλικι βάςθ ςτιριξθσ αυτισ. 

Θα υπάρχει δυνατότθτα επικεϊρθςθσ και κακαριςμοφ τθσ πτερωτισ μζςω οπισ ελζγχου ςτο 
κζλυφοσ του υδραυλικοφ τμιματοσ ι ςτο ςτόμιο αναρρόφθςθσ. 

 

2 .   χ ε δ ι α ς μ ό σ  τ θ σ  Α ν τ λ ί α σ  

Θ αντλία κα ςυνδζεται ςτακερά με τθν ειδικι μεταλλικι βάςθ τθσ και το ειδικό εξάρτθμα. Θ 
ειδικι μεταλλικι βάςθ αυτι κα ςτερεωκεί ςε βάςθ από μπετόν με ειδικά ανοξείδωτα 
βφςματα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

Θ αντλία κα είναι ικανι για άντλθςθ υγροφ εϊσ 40deg, με ph 5,5 - 9 ι μεγαλφτερου εφρουσ.  

 

3 .  Κ α τ α ς κ ε υ ι  τ θ σ  Α ν τ λ ί α σ  

Τλικά καταςκευισ 

Σα κφρια εξαρτιματα τθσ αντλίασ κα είναι από γκρίηο χυτοςίδθρο (grey cast iron), 

προδιαγραφϊν ASTM A48 CLASS 35B ι BS1452 GRADE 260 ι DIN1691 GG25 ι καλφτερθσ 
ποιότθτασ υλικό, με λείεσ επιφάνειεσ, ελεφκερεσ από φυςαλίδεσ ι άλλεσ ανωμαλίεσ. Όλα τα 
εκτεκειμζνα παξιμάδια, βίδεσ και ροδζλεσ, κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφϊν 
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AISI304 ι DIN 17440 X5CrNi1810 ι καλφτερθσ ποιότθτασ. Όλεσ οι μεταλλικζσ επιφάνειεσ, που 

ζρχονται ςε επαφι με το αντλοφμενο υγρό και δεν είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ι ορείχαλκο, 
κα πρζπει να προςτατεφονται με ειδικι βαφι. Κρίςιμεσ μεταλλικζσ επιφάνειεσ, όπου 
απαιτείται υδατοςτεγανότθτα, κα είναι μθχανικά κατεργαςμζνεσ και ςυναρμολογθμζνεσ με 
ςτεγανοποιθτικοφσ δακτυλίουσ από Nitrile rubber ι Viton. Θ ςυναρμογι τουσ κα επιτυγχάνεται 
με ελεγχόμενθ επαφι και ςυμπίεςθ των ςτεγανοποιθτικϊν δακτυλίων, και ςτισ τζςςερισ 
πλευρζσ του αφλακά τουσ, χωρίσ να απαιτείται ειδικι ροπι ςτιριξθσ ςτουσ κοχλίεσ που 
αςφαλίηουν τθ ςυναρμογι. Ορκογωνικισ διατομισ φλάντηεσ, που απαιτοφν ειδικι ροπι 
ςτρζψθσ, ι ςτεγανοποιθτικζσ ουςίεσ δεν κα γίνονται αποδεκτζσ. 

φςτθμα Ψφξεωσ 

Κάκε αντλία κα διακζτει ζνα κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα ψφξεωσ. Σο ςφςτθμα ψφξεωσ 

κα πρζπει να παρζχει ικανοποιθτικι ψφξθ για ςυνεχι λειτουργία άντλθςθσ ρευςτοφ με 

κερμοκραςία μζχρι 40C. Σα αντλθτικά ςυγκροτιματα πρζπει να διακζτουν εξωτερικά μανδφα 
ψφξεωσ, κατά προτίμθςθ ανοξείδωτο (cooling jacket), ανοιχτοφ ι κατά προτίμθςθ κλειςτοφ 
τφπου.  

τυπιοκλίπτθσ ειςόδου καλωδίου 

Ο ςχεδιαςμόσ του ςτυπιοκλίπτθ ειςόδου καλωδίου κα πρζπει να εξαςφαλίηει 
υδατοςτεγανότθτα χωρίσ να χρειάηεται ειδικι ςφςφιξθ με ςυγκεκριμζνθ ροπι ςτρζψεωσ. Θ 
είςοδοσ του καλωδίου κα αποτελείται από ζνα κυλινδρικό ελαςτικό δακτφλιο, πλαιςιωμζνο 
από ροδζλεσ. Όλα μαηί κα είναι ςυναρμολογθμζνα με απόλυτθ ακρίβεια ωσ προσ τθν 
εξωτερικι διάμετρο του καλωδίου και τθν εςωτερικι διάμετρο τθσ ειςόδου. Θ ςυμπίεςθ του 

ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ κα γίνεται με τρόπο που κα αυταςφαλίηεται ςε τυχόν τράβθγμα 
του καλωδίου. 

Κινθτιρασ 

Ο κινθτιρασ τθσ αντλίασ κα είναι επαγωγικόσ, τφπου βραχυκυκλωμζνου δρομζα, 
τοποκετθμζνοσ μζςα ςε κζλυφοσ (περίβλθμα), ο κάλαμοσ του οποίου κα είναι υδατοςτεγισ. 
Σα τυλίγματα του ςτάτορα κα είναι μονωμζνα (κλάςθσ Θ), ανκεκτικά ςτθν υγραςία και ςε 
κερμοκραςίεσ μζχρι 180oC. Ο ςτάτορασ κα ζχει «ψεκαςτεί» με ρθτίνθ, προςδίδοντασ 
υψθλότερθ μόνωςθ, με πολφ μικρότερο κίνδυνο δθμιουργίασ φυςαλίδων αζρα. Ο ςτάτορασ κα 
είναι τοποκετθμζνοσ ςτο κάλαμο του κελφφουσ, αφοφ, προθγουμζνωσ, το περίβλθμα ζχει 
κερμανκεί (ςυναρμογι ςφςφιγξθσ). Ο κινθτιρασ κα είναι ςχεδιαςμζνοσ για ςυνεχι λειτουργία 

άντλθςθσ ρευςτϊν κερμοκραςίασ μζχρι 40oC και για τουλάχιςτον δζκα (10) εκκινιςεισ τθν 

ϊρα. Θα διακζτει κερμικοφσ διακόπτεσ ρυκμιςμζνουσ να ανοίγουν ςτουσ 140oC και να 
κλείνουν ςτουσ 70oC, κα είναι δε τοποκετθμζνοι μζςα ςτα τυλίγματα των αγωγϊν του 
ςτάτορα, ϊςτε να ελζγχουν τθ κερμοκραςία κάκε φάςθσ του τυλίγματοσ. Ο κάλαμοσ ςφνδεςθσ 
κα περιζχει τον τερματικό πίνακα και κα είναι ερμθτικά απομονωμζνοσ από τον κινθτιρα με 
ζνα ελαςτομερζσ Ο-ring. H ςφνδεςθ των καλωδίων και των ακροδεκτϊν του ςτάτορα κα 
γίνεται με κοχλιωτι ςφνδεςθ ςφςφιξθσ μόνιμα ςτερεωμζνθσ πάνω ςτον τερματικό πίνακα. 
υνδζςεισ με ακροδζκτεσ ι κοινόσ τρόποσ ςφνδεςθσ αγωγοφ με παξιμάδι και ροδζλα δεν 
γίνονται αποδεκτζσ. 

Ο κινθτιρασ και θ αντλία κα είναι ςχεδιαςμζνοι και ςυναρμολογθμζνοι από τον ίδιο 
καταςκευαςτι. Θα προςφζρει ανοχι ςε αςυμμετρία τάςθσ ±10% και αςυμμετρία μεταξφ 

φάςεων 2%.  
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Ο ενδιάμεςοσ ςυντελεςτισ εξυπθρζτθςθσ (service factor) κα είναι τουλάχιςτον 1,15. Ο 

κινθτιρασ κα μπορεί να λειτουργεί με διακφμανςθ τάςεωσ τθσ τάξθσ του ±10%. Ο κινθτιρασ κα 
επιτρζπει αςυμμετρία φάςεων ±2%. Ο κινθτιρασ κα είναι ςχεδιαςμζνοσ για λειτουργία ςε 
κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ζωσ 40oC και ςε πικανι αφξθςθ κερμοκραςίασ μζχρι 85oC. O 
πίνακασ γραφθμάτων του κινθτιρα που κα υποβλθκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ, κα πρζπει 
να περιλαμβάνει τισ εξισ καμπφλεσ λειτουργίασ: ροπισ ςτρζψεωσ, θλεκτρικισ ζνταςθσ, 
ςυντελεςτι ιςχφοσ, βακμοφ απόδοςθσ, απορροφοφμενθσ ιςχφοσ κακϊσ και ιςχφοσ ςτον άξονα. 

Για λόγουσ αςφάλειασ, ο θλεκτροκινθτιρασ κα πρζπει να είναι διαςταςιολογθμζνοσ ζτςι ϊςτε 
ςτο ονομαςτικό ςθμείο λειτουργίασ, να εξαςφαλίηεται περίςςεια ιςχφοσ τουλάχιςτον ίςθ με 
τον πίνακα 1. 

Ο κινθτιρασ και το καλϊδιο κα αντζχουν ςε ςυνεχι υποβρφχια παραμονι χωρίσ να χάνουν τθν 

υδατοςτεγανότθτά τουσ, ςφμφωνα με τον κανόνα προςταςίασ IP68.  

Ζδρανα 

Ό άξονασ τθσ αντλίασ/κινθτιρα κα εδράηεται, βάςει του κανόνα ςτακερισ πλωτισ ζδραςθσ, ςε 
τριβείσ κφλιςθσ, οι οποίοι κα διακζτουν λίπανςθ για όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. Σο άνω 
ζδρανο κα είναι ζνασ ζνςφαιροσ τριβζασ, απλισ ςειράσ, βακιάσ αυλάκωςθσ. Σο κάτω ζδρανο 

κα είναι ζνασ ζνςφαιροσ τριβζασ, διπλισ ςειράσ, γωνιακισ επαφισ, για τθν αντιςτάκμιςθ 
αξονικϊν και ακτινικϊν δυνάμεων.  

Μθχανικι ςτεγανοποίθςθ 

Κάκε αντλία κα είναι εφοδιαςμζνθ με ζνα εν ςειρά μθχανικό ςφςτθμα ςτεγανότθτασ άξονα, ςε 

μορφι φυςιγγίου, αποτελοφμενο από δφο ανεξάρτθτα ςυγκροτιματα ςτυπιοκλιπτϊν. 

Ο πρωτεφων μθχανικόσ ςτυπιοκλίπτθσ, μεταξφ του ςαλίγκαρου τθσ αντλίασ και του καλάμου 
επικεϊρθςθσ, κα περιζχει ζνα ςτατικό και ζναν περιςτρεφόμενο δακτφλιο από αντιοξειδωτικό 
καρβίδιο του βολφραμίου (εφροσ pH από 3 ζωσ 14). 

Ο δευτερεφων μθχανικόσ ςτυπιοκλίπτθσ, τοποκετθμζνοσ μεταξφ του καλάμου επικεϊρθςθσ 
και του περιβλιματοσ του κινθτιρα, κα περιζχει ζνα ςτατικό και ζναν περιςτρεφόμενο 
δακτφλιο από αντιοξειδωτικό καρβίδιο του βολφραμίου (εφροσ pH από 3 ζωσ 14). Θ επαφι των 
λειαςμζνων επιφανειϊν ςε κάκε ςθμείο ςτεγανότθτασ κα επιτυγχάνεται με δικό του ςφςτθμα 
ελατθρίων. Οι ςτυπιοκλίπτεσ δεν κα απαιτοφν ςυντιρθςθ και ρφκμιςθ, οφτε θ ικανότθτα 
ςτεγανοποίθςθσ κα εξαρτάται από τθ διεφκυνςθ περιςτροφισ του άξονα. 

Άλλεσ μζκοδοι ςτεγανοποίθςθσ (δθλαδι χωρίσ 2 μθχανικοφσ ςτυπιοκλίπτεσ) δεν κα 
κεωροφνται ιςοδφναμεσ και δεν κα γίνονται αποδεκτζσ. 

Επίςθσ το κάτω μζροσ του καλάμου επικεϊρθςθσ κα είναι εφοδιαςμζνο με ελικοειδι 
διαμόρφωςθ (spiral groove), για απομάκρυνςθ τθσ άμμου με υδροδυναμικό τρόπο από τθν 
περιοχι του μθχανικοφ ςτυπιοκλίπτθ, με αποτζλεςμα τον αυξθμζνο χρόνο ηωισ του 
τελευταίου. 

Άξονασ αντλίασ 

Ο άξονασ τθσ αντλίασ και του κινθτιρα κα είναι ενιαίοσ. φνδεςμοι δεν κα γίνονται αποδεκτοί. 
Σο υλικό του άξονα κα είναι ανοξείδωτοσ χάλυβασ αξόνων κατά AISI431 και δεν κα ζρχεται ςε 
επαφι με το αντλοφμενο υγρό (πλιρωσ ςτεγανοποιθμζνοσ). Θα είναι δε ηυγοςτακμιςμζνοσ 

κατά ISO 1940 ι ανϊτερο.  
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Πτερωτι  

Λόγω αυξθμζνθσ πικανότθτασ παρουςίασ ςθμαντικισ ποςότθτασ καλαςςινοφ νεροφ και 
άμμου, είναι κρίςιμθ θ επιλογι των βζλτιςτων υλικϊν καταςκευισ για τθ μακροηωία του 
υδραυλικοφ μζρουσ. 

Θ πτερωτι κα είναι από χυτοςίδθρο GG25 θ καλφτερθσ ποιότθτασ υλικό, κατ’ ελάχιςτον 
ςκλθρυμζνθ επιφανειακά, υδροδυναμικά ηυγοςτακμιςμζνθ, θμιανοικτοφ τφπου, ολιγοκάναλθ, 
ανεμπόδιςτθσ ροισ (χωρίσ εμφράξεισ) και χωρίσ οξείεσ ςτροφζσ. Θ πτερωτι κα μπορεί να 
χρθςιμοποιείται για τθν άντλθςθ υγρϊν που περιζχουν ςτερεά απόβλθτα, ινϊδθ υλικά, πυκνι 
λάςπθ και άλλεσ φλεσ που περιζχονται ςε ςυνικθ ακάκαρτα νερά (λφματα). Θ πτερωτι κα 
είναι θμι-ανοικτοφ τφπου, με πτερφγια κλίνοντα προσ τα πίςω και κα λειτουργεί ςε ςυνδυαςμό 
με ςφςτθμα block, επίςθσ ςκλθρυμζνο, ςτακερό, που τοποκετείται ςτθν αναρρόφθςθ του 

ςαλίγκαρου τθσ αντλίασ. Σα πτερφγια τθσ πτερωτισ κα είναι αυτο-κακαριηόμενα. 

 αλίγκαροσ αντλίασ (Ατζρμων κοχλίασ) 

Σο περίβλθμα κα αποτελείται από ζνα μόνο τεμάχιο από γκρίηο χυτοςίδθρο (ASTM A-48 CLASS 
35B), μθ ομοκεντρικοφ τφπου με διόδουσ (περάςματα) λεία και αρκετά μεγάλα, ϊςτε να 
περνοφν ςτερεά και θ ζξοδοσ του κα είναι τουλάχιςτον ίςθ με τον πίνακα 1. 

υνκικθ Λειτουργίασ 

Θ ςυνκικθ λειτουργίασ που πρζπει να πλθροίται, κα είναι ςφμφωνθ με τον πίνακα 2.  

ΑΝΑ ΑΓΩΓΟ 

(2 ΑΝΣΛΙΕ ΑΝΑ ΑΓΩΓΟ) 

Q/αντλία 

(m3/h) 

ΗΣΟΣ 

(m) 

NΤΔΡΑΤΛ 

ςτο Λ 

(%) 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΣΛΙΑ 490 ≥39,0 >64,5 

ΣΑΤΣΟΧΡΟΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 2 ΑΝΣΛΙΩΝ  450 ≥42,5 >68  

Πίνακασ 2 

Θα υποβλθκοφν διαγράμματα με χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ τθσ αντλίασ (Q-Θ), (Q-n), (Q-Ρ), (Q-
NPSHr), ςτον ονομαςτικό αρικμό ςτροφϊν (100%), ςτο 90% των ονομαςτικϊν ςτροφϊν, ςτο 
80% των ονομαςτικϊν ςτροφϊν, ςτο 70% των ονομαςτικϊν ςτροφϊν, ςτο 60% των 
ονομαςτικϊν ςτροφϊν, ISO 9001 του καταςκευαςτι, τεχνικό φυλλάδιο και ςχζδιο με 

διαςτάςεισ. Σα ανωτζρω διαγράμματα κα αφοροφν τόςο ςτθ μία αντλία όςο και ςτθν 
παρράλλθλθ λειτουργία 2 αντλιϊν. 

4 .  Π ρ ο ς τ α ς ί α   

Σα αντλθτικά ςυγκροτιματα κα ζχουν κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ προςταςίεσ: 

 Ενςωματωμζνουσ κερμικοφσ διακόπτεσ ςτο τφλιγμα κάκε φάςθσ, ςυνδεδεμζνουσ ςε 
ςειρά. Οι κερμικοί διακόπτεσ κα ανοίγουν ςτουσ 140oC 

 Αιςκθτιρα ςτάκμθσ για τθν ανίχνευςθ υγραςίασ ςτο κάλαμο επικεϊρθςθσ 

 Αιςκθτιρα ΡΣ100 ςε μία περιζλιξθ (φάςθ) 

Για τθ διακριτι λιψθ των παραπάνω πικανϊν βλαβϊν, τα ςιματα κα οδθγοφνται με 

κωρακιςμζνα καλϊδια (cores) ςτον θλεκτρικό πίνακα, όπου κα ςυνδζονται ςε θλεκτρονικό 
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προςταςίασ, καταςκευισ του ιδίου οίκου των αντλιϊν, το οποίο κα είναι εφοδιαςμζνο με 

λυχνίεσ ςιμανςθσ καταςτάςεων και βλαβϊν 

5 .  Δ ο κ ι μ ζ σ  

Μετά τθν εγκατάςταςθ τα αντλθτικά ςυγκροτιματα κα υποβλθκοφν ςε θλεκτρολογικό ζλεγχο 
και υδραυλικι δοκιμι λειτουργίασ. 

6 .  Ε γ γ φ θ ς θ  

Θ ελάχιςτθ εγγφθςθ που κα χορθγείται από τον καταςκευαςτι των αντλιϊν ι από τον επίςθμο 
αντιπροςϊπό του ςτθν Ελλάδα κα είναι 2 ζτθ. 

7 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ  

Θ επιμζτρθςθ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων κα γίνει ανά τεμάχιο πλιρωσ εγκαταςτθμζνου, 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ ΣΠ αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η3 

ΑΝΣΛΗΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΗ 

 

1 .  Α π α ι τ ι ς ε ι σ  

Προμικεια και εγκατάςταςθ υποβρυχίων, μθ-εμφραςςόμενων αντλιϊν λυμάτων για άντλθςθ 
ανεπεξζργαςτων λυμάτων. Θ παροχι τθσ κάκε αντλίασ κα είναι ςφμφωνα με τον πίνακα 1: 

Αρικμόσ 

Αντλιϊν 

Q/αντλία 

(m3/h) 

ΗΣΟΣ 

(m) 

NΤΔΡΑΤΛ 

ςτο Λ 

(%) 

NΤΝΟΛΙΚΟ 

ςτο Λ 

(%) 

Ιςχφσ 
κινθτιρα 

(kW) 

Περίςςεια 
ιςχφοσ ςτο 

Λ 

1 100 ≥8 =>69% ≥59 % ≤5,0 >15 % 

Πίνακασ 1 

Ο αρικμόσ των ςτροφϊν τθσ αντλίασ κα είναι μικρότεροσ από 1500rpm. Για λόγουσ αςφαλείασ, 
θ αντλία κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να μπορεί να εκκινεί τουλάχιςτον μζχρι και είκοςι 

(20) φορζσ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα μίασ ϊρασ. 

Θ αντλία κα πρζπει να είναι ομοαξονικά ςυηευγμζνθ με κατακόρυφο θλεκτρικό κινθτιρα 
«υποβρυχίου τφπου», ικανό να λειτουργεί ςε δίκτυο παροχισ τάςθσ 400V, 3 φάςεων και 
ςυχνότθτασ 50Hz. 

Θ αντλία κα είναι εξοπλιςμζνθ με ζνα καλϊδιο τροφοδοςίασ κινθτιρα (SUBCAB) των δζκα (10) 
μζτρων. Σα τεχνικά χαρακτθριςτικά του υποβρυχίου καλωδίου ιςχφοσ κα είναι ςφμφωνα με 
τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ IEC.  

 

2 .   χ ε δ ι α ς μ ό σ  τ θ σ  Α ν τ λ ί α σ  

Θ αντλία κα είναι φορθτι και κα εδράηεται ςε πόδια ςτιριξθσ που κα καταλιγουν ςε δακτφλιο 
ζδραςθσ. Θ διάταξθ εγκατάςταςθσ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μθν χρειάηεται είςοδοσ του 
προςωπικοφ ςτο υγρό φρεάτιο.  

Θ αντλία κα είναι ικανι για άντλθςθ υγροφ εϊσ 40deg , με εφροσ ph 5.5 με 9 ι μεγαλφτερου 
εφρουσ.  

 

3 .  Κ α τ α ς κ ε υ ι  τ θ σ  Α ν τ λ ί α σ  

Τ λ ι κ ά  κ α τ α ς κ ε υ ι σ  

Σα κφρια εξαρτιματα τθσ αντλίασ κα είναι από γκρίηο χυτοςίδθρο (grey cast iron), 
προδιαγραφϊν ASTM A48 CLASS 35B ι BS1452 GRADE 260 ι DIN1691 GG25, με λείεσ 
επιφάνειεσ, ελεφκερεσ από φυςαλίδεσ ι άλλεσ ανωμαλίεσ. Όλα τα εκτεκειμζνα παξιμάδια, 
βίδεσ και ροδζλεσ, κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφϊν AISI304 ι DIN 17440 
X5CrNi1810 ι καλφτερθσ ποιότθτασ. Όλεσ οι μεταλλικζσ επιφάνειεσ, που ζρχονται ςε επαφι με 
το αντλοφμενο υγρό και δεν είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ι ορείχαλκο, κα πρζπει να 

προςτατεφονται με ειδικι βαφι. Κρίςιμεσ μεταλλικζσ επιφάνειεσ, όπου απαιτείται 
υδατοςτεγανότθτα, κα είναι μθχανικά κατεργαςμζνεσ και ςυναρμολογθμζνεσ με 
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ςτεγανοποιθτικοφσ δακτυλίουσ από Nitrile rubber ι Viton. Θ ςυναρμογι τουσ κα επιτυγχάνεται 

με ελεγχόμενθ επαφι και ςυμπίεςθ των ςτεγανοποιθτικϊν δακτυλίων και ςτισ τζςςερισ 
πλευρζσ του αφλακά τουσ, χωρίσ να απαιτείται ειδικι ροπι ςτιριξθσ ςτουσ κοχλίεσ που 
αςφαλίηουν τθ ςυναρμογι. Ορκογωνικισ διατομισ φλάντηεσ, που απαιτοφν ειδικι ροπι 
ςτρζψθσ, ι ςτεγανοποιθτικζσ ουςίεσ δεν κα γίνονται αποδεκτζσ. 

 φ ς τ θ μ α  Ψ φ ξ ε ω σ  

Κάκε αντλία κα διακζτει ζνα κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα ψφξεωσ. Σο ςφςτθμα ψφξεωσ 
κα πρζπει να παρζχει ικανοποιθτικι ψφξθ για ςυνεχι λειτουργία άντλθςθσ ρευςτοφ με 

κερμοκραςία μζχρι 40C και ςτάκμθ αντλοφμενου ρευςτοφ μθ καλφπτουςα πλιρωσ τον 
κινθτιρα. Σα αντλθτικά ςυγκροτιματα άνω των 7,5kW κα πρζπει να διακζτουν μανδφα 
ψφξεωσ (cooling jacket) με κλειςτό ςφςτθμα ανακυκλοφορίασ.  

 τ υ π ι ο κ λ ί π τ θ σ  ε ι ς ό δ ο υ  κ α λ ω δ ί ο υ  

Ο ςχεδιαςμόσ του ςτυπιοκλίπτθ ειςόδου καλωδίου κα πρζπει να εξαςφαλίηει 
υδατοςτεγανότθτα χωρίσ να χρειάηεται ειδικι ςφςφιξθ με ςυγκεκριμζνθ ροπι ςτρζψεωσ. Θ 
είςοδοσ του καλωδίου κα αποτελείται από ζνα κυλινδρικό ελαςτικό δακτφλιο, πλαιςιωμζνο 
από ροδζλεσ. Όλα μαηί κα είναι ςυναρμολογθμζνα με απόλυτθ ακρίβεια ωσ προσ τθν 

εξωτερικι διάμετρο του καλωδίου και τθν εςωτερικι διάμετρο τθσ ειςόδου. Θ ςυμπίεςθ του 
ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ κα γίνεται με τρόπο που κα αυταςφαλίηεται ςε τυχόν τράβθγμα 
του καλωδίου. 

Κ ι ν θ τ ι ρ α σ  

Ο κινθτιρασ τθσ αντλίασ κα είναι επαγωγικόσ, τφπου βραχυκυκλωμζνου δρομζα, 
τοποκετθμζνοσ μζςα ςε κζλυφοσ (περίβλθμα), ο κάλαμοσ του οποίου κα είναι υδατοςτεγισ. 
Σα τυλίγματα του ςτάτορα κα είναι μονωμζνα (κλάςθσ Θ), ανκεκτικά ςτθν υγραςία και ςε 
κερμοκραςίεσ μζχρι 180oC. Ο ςτάτορασ κα ζχει «ψεκαςτεί» με ρθτίνθ, προςδίδοντασ 
αποτελεςματικότερθ μόνωςθ, με πολφ μικρότερο κίνδυνο δθμιουργίασ φυςαλίδων αζρα. Ο 
ςτάτορασ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτο κάλαμο του κελφφουσ, αφοφ, προθγουμζνωσ, το 
περίβλθμα ζχει κερμανκεί (ςυναρμογι ςφςφιγξθσ). Ο κινθτιρασ κα είναι ςχεδιαςμζνοσ για 
ςυνεχι λειτουργία άντλθςθσ ρευςτϊν κερμοκραςίασ μζχρι 40 oC και για τουλάχιςτον είκοςι 
(20) εκκινιςεισ τθν ϊρα. Θα διακζτει κερμικοφσ διακόπτεσ ρυκμιςμζνουσ να ανοίγουν ςτουσ 
140oC, κα είναι δε τοποκετθμζνοι μζςα ςτα τυλίγματα των αγωγϊν του ςτάτορα, ϊςτε να 
ελζγχουν τθ κερμοκραςία κάκε φάςθσ του τυλίγματοσ. Ο κάλαμοσ ςφνδεςθσ κα περιζχει τον 

τερματικό πίνακα και κα είναι ερμθτικά απομονωμζνοσ από τον κινθτιρα με ζνα ελαςτομερζσ 

Ο-ring. Ο κινθτιρασ και θ αντλία κα είναι ςχεδιαςμζνοι και ςυναρμολογθμζνοι από τον ίδιο 
καταςκευαςτι. Θα προςφζρει ανοχι ςε αςυμμετρία τάςθσ ±10% και αςυμμετρία μεταξφ 
φάςεων 2%.  

Ο κινθτιρασ κα είναι ςχεδιαςμζνοσ για λειτουργία ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ζωσ 40oC 
και ςε πικανι αφξθςθ κερμοκραςίασ μζχρι 85oC. O πίνακασ γραφθμάτων του κινθτιρα που κα 
υποβλθκεί, κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ εξισ καμπφλεσ λειτουργίασ: ροπισ ςτρζψεωσ, 
θλεκτρικισ ζνταςθσ, ςυντελεςτι ιςχφοσ, βακμοφ απόδοςθσ, απορροφοφμενθσ ιςχφοσ κακϊσ 
και ιςχφοσ ςτον άξονα. 

Για λόγουσ αςφάλειασ, ο θλεκτροκινθτιρασ κα πρζπει να είναι διαςταςιολογθμζνοσ ζτςι ϊςτε 

ςτο ονομαςτικό ςθμείο λειτουργίασ, να εξαςφαλίηεται περίςςεια ιςχφοσ τουλάχιςτον ίςθ με 
τον πίνακα 1. 



ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  ελίδα 16 

Ο κινθτιρασ και το καλϊδιο κα αντζχουν ςε ςυνεχι υποβρφχια παραμονι χωρίσ να χάνουν τθν 

υδατοςτεγανότθτά τουσ, ςφμφωνα με τον κανόνα προςταςίασ IP68.  

Ζ δ ρ α ν α  

Ό άξονασ τθσ αντλίασ/κινθτιρα κα εδράηεται βάςει του κανόνα ςτακερισ πλωτισ ζδραςθσ ςε 
τριβείσ κφλιςθσ, οι οποίοι κα διακζτουν λίπανςθ για όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. Σο άνω 
ζδρανο κα είναι ζνασ ζνςφαιροσ τριβζασ απλισ ςειράσ βακιάσ αυλάκωςθσ. Σο κάτω ζδρανο κα 
είναι ζνασ ζνςφαιροσ τριβζασ διπλισ ςειράσ γωνιακισ επαφισ, για τθν αντιςτάκμιςθ αξονικϊν 
και ακτινικϊν δυνάμεων.  

Μ θ χ α ν ι κ ι  ς τ ε γ α ν ο π ο ί θ ς θ  

Κάκε αντλία κα είναι εφοδιαςμζνθ με ζνα εν ςειρά μθχανικό ςφςτθμα ςτεγανότθτασ άξονα, ςε 

μορφι φυςιγγίου, αποτελοφμενο από δφο ανεξάρτθτα ςυγκροτιματα ςτυπιοκλιπτϊν. 

Ο κάτω πρωτεφων μθχανικόσ ςτυπιοκλίπτθσ, μεταξφ του ςαλίγκαρου τθσ αντλίασ και του 
καλάμου επικεϊρθςθσ, κα περιζχει ζνα ςτατικό και ζναν περιςτρεφόμενο δακτφλιο από 
αντιοξειδωτικό καρβίδιο του βολφραμίου (εφροσ pH από 3 ζωσ 14). 

Ο άνω δευτερεφων μθχανικόσ ςτυπιοκλίπτθσ, τοποκετθμζνοσ μεταξφ του καλάμου 

επικεϊρθςθσ και του περιβλιματοσ του κινθτιρα, κα περιζχει ζνα ςτατικό και ζναν 
περιςτρεφόμενο δακτφλιο από αντιοξειδωτικό καρβίδιο του βολφραμίου (εφροσ pH από 3 ζωσ 
14). Θ επαφι των λειαςμζνων επιφανειϊν ςε κάκε ςθμείο ςτεγανότθτασ κα επιτυγχάνεται με 
δικό του ςφςτθμα ελατθρίων. Οι ςτυπιοκλίπτεσ δεν κα απαιτοφν ςυντιρθςθ και ρφκμιςθ, οφτε 
θ ικανότθτα ςτεγανοποίθςθσ κα εξαρτάται από τθ διεφκυνςθ περιςτροφισ του άξονα. 

Άλλεσ μζκοδοι ςτεγανοποίθςθσ (δθλαδι χωρίσ 2 μθχανικοφσ ςτυπιοκλίπτεσ) δεν κα 
κεωροφνται ιςοδφναμεσ και δεν κα γίνονται αποδεκτζσ. 

Επίςθσ το κάτω μζροσ του καλάμου επικεϊρθςθσ κα είναι εφοδιαςμζνο με ελικοειδι 
διαμόρφωςθ (spiral groove), για απομάκρυνςθ τθσ άμμου με υδροδυναμικό τρόπο από τθν 
περιοχι του μθχανικοφ ςτυπιοκλίπτθ, με αποτζλεςμα τον αυξθμζνο χρόνο ηωισ του 
τελευταίου. 

Ά ξ ο ν α σ  α ν τ λ ί α σ  

Ο άξονασ τθσ αντλίασ και του κινθτιρα κα είναι ενιαίοσ. φνδεςμοι δεν κα γίνονται αποδεκτοί. 
Σο υλικό του άξονα κα είναι ανοξείδωτοσ χάλυβασ αξόνων κατά AISI431 και δεν κα ζρχεται ςε 

επαφι με το αντλοφμενο υγρό (πλιρωσ ςτεγανοποιθμζνοσ). Θα είναι δε ηυγοςτακμιςμζνοσ 
κατά ISO 1940 ι ανϊτερο.  

Π τ ε ρ ω τ ι   

Λόγω αυξθμζνθσ πικανότθτασ παρουςίασ ςθμαντικισ ποςότθτασ καλαςςινοφ νεροφ και 
άμμου, είναι κρίςιμθ θ επιλογι των βζλτιςτων υλικϊν καταςκευισ για τθ μακροηωία του 
υδραυλικοφ μζρουσ. 

Θ πτερωτι κα είναι από χυτοςίδθρο GG25 ι καλφτερθσ ποιότθτασ υλικό, κατ’ ελάχιςτον 
ςκλθρυμζνθ επιφανειακά, υδροδυναμικά ηυγοςτακμιςμζνθ, θμιανοικτοφ τφπου, ολιγοκάναλθ, 
ανεμπόδιςτθσ ροισ (χωρίσ εμφράξεισ) χωρίσ οξείεσ ςτροφζσ. Θ πτερωτι κα μπορεί να 
χρθςιμοποιείται για τθν άντλθςθ υγρϊν που περιζχουν ςτερεά απόβλθτα, ινϊδθ υλικά, πυκνι 

λάςπθ και άλλεσ φλεσ που περιζχονται ςε ςυνικθ ακάκαρτα νερά (λφματα). Θ πτερωτι κα 
είναι θμι-ανοικτοφ τφπου, με πτερφγια κλίνοντα προσ τα πίςω και να λειτουργεί ςε ςυνδυαςμό 
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με ςφςτθμα block, επίςθσ ςκλθρυμζνο, ςτακερό, που τοποκετείται ςτθν αναρρόφθςθ του 

ςαλίγκαρου τθσ αντλίασ. Σα πτερφγια τθσ πτερωτισ κα είναι αυτο-κακαριηόμενα. 

 α λ ί γ κ α ρ ο σ  α ν τ λ ί α σ  ( Α τ ζ ρ μ ω ν  κ ο χ λ ί α σ )  

Σο περίβλθμα κα αποτελείται από ζνα μόνο τεμάχιο από γκρίηο χυτοςίδθρο (ASTM A-48 CLASS 
35B) μθ ομοκεντρικοφ τφπου με διόδουσ (περάςματα) λεία και αρκετά μεγάλα ϊςτε να 
περνοφν ςτερεά και θ ζξοδοσ του κα είναι τουλάχιςτον ίςθ με Φ100. 

Θα υποβλθκοφν διαγράμματα με χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ τθσ αντλίασ (Q-Θ), (Q-n), (Q-Ρ), (Q-
NPSHr), ςτον ονομαςτικό αρικμό ςτροφϊν (100%), ςτο 90% των ονομαςτικϊν ςτροφϊν, ςτο 
80% των ονομαςτικϊν ςτροφϊν, ςτο 70% των ονομαςτικϊν ςτροφϊν, ςτο 60% των 
ονομαςτικϊν ςτροφϊν, τεχνικό φυλλάδιο, ISO 9001 του καταςκευαςτι και ςχζδιο με 
διαςτάςεισ. 

4 .  Π ρ ο ς τ α ς ί α   

Όλοι οι κινθτιρεσ κα ζχουν ενςωματωμζνουσ κερμικοφσ διακόπτεσ ςτο τφλιγμα κάκε φάςθσ, 
ςυνδεδεμζνουσ ςε ςειρά. Οι κερμικοί διακόπτεσ κα ανοίγουν ςτουσ 140oC. 

5 .  Δ ο κ ι μ ζ σ  

Μετά τθν εγκατάςταςθ τα αντλθτικά ςυγκροτιματα κα υποβλθκοφν ςε θλεκτρολογικό ζλεγχο 
και υδραυλικι δοκιμι λειτουργίασ. 

6 .  Ε γ γ φ θ ς θ  

Θ ελάχιςτθ εγγφθςθ που κα χορθγείται από τον καταςκευαςτι των αντλιϊν κα είναι 2 ζτθ. 

7 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ  

Θ επιμζτρθςθ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων κα γίνει ανά τεμάχιο πλιρωσ εγκαταςτθμζνου, 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ ΣΠ αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η4 

ΒΑΛΒΙΔΕ ΑΝΣΕΠΙΣΡΟΦΗ 

 

1 .  Γ ε ν ι κ ά  

Θ παροφςα προδιαγραφι αφορά ςτθν προμικεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ, 
εγκατάςταςθ, τουσ ελζγχουσ και τισ δοκιμζσ των χυτοςιδθρϊν δικλείδων αντεπιςτροφισ. 

Οι βαλβίδεσ τθσ γραμμισ κατάκλιψθσ κα είναι ΡΝ16 και τθσ γραμμισ αποςτράγγιςθσ ΡΝ10. 

2 .  Σ ε χ ν ι κ ά  Χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά  

Βαλβίδα αντεπιςτροφισ από ελατό χυτοςίδθρο με ομαλό κλείςιμο, τφπου ςφαίρασ (ball check 

valve) κατάλλθλθ για λφματα και ακάκαρτα νερά και ο ςχεδιαςμόσ τθσ κα είναι ςυμφωνα με το 
ΕΝ12050-4. Θ φραγι τθσ ζδρασ επιτυγχάνεται με ςφαίρα επενδεδυμζνθ από λάςτιχο, δίνοντασ 
ζτςι πλιρθ ςτεγανότθτα κατ’ ελάχιςτο μζχρι και 10bar. Σο ςϊμα τθσ βαλβίδασ τφπου Τ είναι 
ςχεδιαςμζνο κατάλλθλα ζτςι ϊςτε κατά το άνοιγμα θ ςφαίρα να καταλιγει ςτο άνω μζροσ του 
κόλου και θ οπι να είναι εξολοκλιρου ανοιχτι για να περνοφν ελεφκερα τα λφματα κατά τθ 
λειτουργία τθσ αντλίασ. 

Θ βαλβίδα κα είναι φλαντηωτι, μετωπικισ τοποκζτθςθσ με απόςταςθ μεταξφ των άκρων κατά 
DIN 3202-F6, με φλάντηεσ και διάτρθςθ κατά ISO 7005-2 (EN 1092-2, DIN 2501). 

Σο ςϊμα κα είναι καταςκευαςμζνο από ελατό χυτοςίδθρο GGG-40 ι καλφτερο αυτοφ, 
ςφμφωνα με το EN 1563 και θ μπίλια επενδεδυμζνθ από NBR. Οι βίδεσ και τα παξιμάδια είναι 

από ανοξείδωτο χάλυβα Α2. Θ βαφι είναι εποξειδικι ρθτίνθ εςωτερικά και εξωτερικά.  

Οι βαλβίδεσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για χριςθ ςε πόςιμο νερό, λφματα ι ουδζτερα 
υγρά ζωσ (+70)oC και κα ζχουν δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςε οριηόντια θ κατακόρυφθ κζςθ. 

Ο εξοπλιςμόσ κα αποτελεί τυποποιθμζνο προϊόν από αναγνωριςμζνο οίκο καταςκευισ που κα 
διακζτει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςυςτιματοσ ποιότθτασ κατά EN ISO 9001. 

τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία κα περιλαμβάνονται: διάγραμμα πτϊςθσ πίεςθσ για τθν 

προτεινόμενθ κζςθ τοποκζτθςθσ, τεχνικό φυλλάδιο, ISO 9001 του καταςκευαςτι και ςχζδιο με 
διαςτάςεισ. 

3 .  Δ ο κ ι μ ζ σ  

Οι δικλείδεσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό εργαςτθρίου δοκιμϊν.  

4 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ  

Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ επιμετρϊνται για πλιρωσ εγκατεςτθμζνα τεμάχια, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Προδιαγραφισ. 

5 .  Ε γ γ φ θ ς θ  

Θ ελάχιςτθ εγγφθςθ που κα χορθγείται από τον καταςκευαςτι κα είναι 1 ζτοσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η5 

ΣΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΡΜΩΗ 

 

1 .  Σ ε χ ν ι κ ά  Χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά  

Σα τεμάχια εξάρμωςθσ κα είναι από χάλυβα ι, κατά προτίμθςθ, από ελατό χυτοςίδθρο 
ςφαιροειδοφσ γραφίτθ GGG 40 ι καλφτερο κατά DIN 1693 και κα αποτελοφνται από τρεισ 
φλάντηεσ, δακτφλιο ςτεγανότθτασ, ντίηεσ και περικόχλια.  

Θα ζχουν δυνατότθτα αυξομείωςθσ μικουσ ±25mm. 

Σο κάκε τεμάχιο εξάρμωςθσ κα απαρτίηεται από το φλαντηωτό ςωλθνωτό τμιμα ειςόδου 

καταςκευαςμζνο από ςωλθνωτό τμιμα, το τμιμα εξόδου, όμοιασ καταςκευισ με αυτό τθσ 
ειςόδου και φλάντηα όπωσ παραπάνω, διαμορφοφμενο ςτο ελεφκερο άκρο ςε υποδοχι 45o για 
τον ελαςτικό δακτφλιο ςτεγάνωςθσ, τθ φλάντηα ςφςφιξθσ (ελεφκερθ) με ειδικι πατοφρα, τον 
ελαςτικό δακτφλιο ςτεγάνωςθσ από EPDM χωρίσ ενδιάμεςθ κόλλθςθ, τισ χαλφβδινεσ 
γαλβανιςμζνεσ Ντίηεσ κατά DIN 975 και τα Περικόχλια, χαλφβδινα γαλβανιςμζνα κατά DIN 
6915. 

Ο εξοπλιςμόσ κα αποτελεί τυποποιθμζνο προϊόν από αναγνωριςμζνο οίκο καταςκευισ που κα 
διακζτει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςυςτιματοσ ποιότθτασ κατά EN ISO 9001. 

Σα τεμάχια εξάρμωςθσ τθσ γραμμισ κατάκλιψθσ κα είναι ΡΝ16 και τθσ γραμμισ 
αποςτράγγιςθσ ΡΝ10. 

τα υποβαλλόμενα ςτιχεία κα περιλαμβάνονται τεχνικό φυλλάδιο, ISO 9001 του καταςκευαςτι 
και ςχζδιο με διαςτάςεισ. 

2 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ  

Σα τεμάχια εξάρμωςθσ επιμετρϊνται για πλιρωσ εγκατεςτθμζνα τεμάχια ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Προδιαγραφισ. 

3 .  Ε γ γ φ θ ς θ  

Θ ελάχιςτθ εγγφθςθ που κα χορθγείται από τον καταςκευαςτι κα είναι 1 ζτοσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η6 

ΔΙΚΛΕΙΔΕ ΤΡΣΟΤ ΕΛΑΣΙΚΗ ΕΜΦΡΑΞΗ  

(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΕ) 

 

Θ παροφςα προδιαγραφι αφορά ςτθν προμικεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ, 
εγκατάςταςθ, κακϊσ και ςτουσ ελζγχουσ και ςτισ δοκιμζσ των χυτοςιδθρϊν δικλείδων 
ελαςτικισ ζμφραξθσ. 

1 .  Σ ε χ ν ι κ ά  Χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά  

Δικλείδα με ςφρτθ ελαςτικισ ζμφραξθσ (soft seal gate valve), μθ ανυψοφμενου βάκτρου, 

φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, με χειροκίνθτο τροχό χειριςμοφ ι με θλεκτροκινθτιρα, ςχεδιαςμζνθ 
και καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕN 1074-1&2 και 1171. 

Διαςτάςεισ δικλείδασ κατά EN 558-2 series 14 – DIN 3202 – F4. 

φνδεςθ με φλάντηεσ κατά EN 1092-2. 

Οι δικλείδεσ, ςτθν πλιρωσ ανοικτι κζςθ, κα πρζπει απελευκερϊνουν πλιρθ διατομι, ίςθ με 
τθν ονομαςτικι τουσ διάμετρο. το ςθμείο που ο ςφρτθσ ςυναντά το ςϊμα τθσ βαλβίδασ, δεν 
κα πρζπει να υπάρχει καμία διαμόρφωςθ, ϊςτε να αποφεφγεται θ ςυςςϊρευςθ ςτερεϊν επ’ 
αυτισ. 

Οι δικλείδεσ τθσ γραμμισ κατάκλιψθσ κα είναι ΡΝ16 και τθσ γραμμισ αποςτράγγιςθσ ΡΝ10. 

Οι δικλείδεσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για χριςθ ςε πόςιμο νερό, αςτικά λφματα και 
ουδζτερα υγρά ζωσ +70o C. Σο ςϊμα (body) και το κάλυμμα (bonnet) των δικλείδων, κα είναι 
καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ GGG-40, θ καλφτερο, κατά EN 1563. 

Σα ςϊματα, τόςο εξωτερικά όςο και εςωτερικά, κα φζρουν αντιδιαβρωτικι προςταςία μζςω 
εποξειδικισ βαφισ κατά GSK, χρϊματοσ μπλε. 

Θ ςτεγανοποίθςθ μεταξφ ςϊματοσ και καλφμματοσ επιτυγχάνεται μζςω κατάλλθλου ελαςτικοφ 
παρεμβφςματοσ υλικοφ. 

Ο άξονασ (stem) των βανϊν κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα X 20 Cr. 13 ι 
430F ι 1.4021 κατά ΕΝ 10088 και θ ςτεγάνωςθ του κα είναι τριπλι. 

 Ο ςφρτθσ (wedge) πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ, 
αντιςτοίχου ποιότθτασ αυτισ του ςϊματοσ και κα πρζπει να είναι αδιαίρετοσ και πλιρωσ 
επικαλυμμζνοσ με ειδικό ςυνκετικό ελαςτικό υλικό κατάλλθλθσ ποιότθτοσ.  

Θ κίνθςθ του ςφρτθ κα πρζπει να γίνεται μζςα ςε πλευρικοφσ οδθγοφσ που βρίςκονται ςτο 
εςωτερικό του ςϊματοσ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθν κάκετθ κίνθςθ του ςυρτοφ ςϊματοσ τθσ 
Δικλείδασ. Θ καταςκευι των δικλείδων κα είναι τζτοια, ϊςτε αυτζσ να είναι χαμθλισ ροπισ 
χειριςμοφ. 

Οι δικλείδεσ κα φζρουν ςιμανςθ ςφμφωνα με τθν προδιαγραφι ISO 5209. 

Επί του ςϊματοσ των δικλείδων αναγράφονται τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Σο όνομα του καταςκευαςτι 

 Θ ονομαςτικι διάμετροσ τθσ δικλείδασ 
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 Θ ποιότθτα GGG 

 Θ κλάςθ πίεςθσ 

 Ο αρικμόσ παραγωγισ 

Απαιτοφμενα Πιςτοποιθτικά : 

- Πιςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ςειράσ ISO 9001 του καταςκευαςτι 

- Πιςτοποιθτικό GSK για τθν επιφανειακι προςταςία και ςιμανςθ RAL 

- Πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ κατά ΕΝ 

Οι θλεκτροκινθτιρεσ των θλεκτροκίνθτων δικλείδων κα πρζπει να πλθροφν τα παρακάτω : 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτον άξονα (καρζ) κατά ISO 5211 & DIN 3337 Standard. 

 Δυνατότθτα χειροκινιτου λειτουργίασ με κατάλλθλο χειριςτιριο - χειροτροχό 

 Υπαρξθ δείκτθ κζςθσ ανοίγματοσ – φραγισ τφπου STD 

 Υπαρξθ διακόπτθ οριακισ ροισ (torque limiter). ε περίπτωςθ φρακαρίςματοσ τθσ 
βάνασ να βγαίνει εκτόσ θ λειτουργία του κινθτιρα 

 Προςταςία κινθτιρα ΙΡ67 

 Θλεκτρολογικι ςφνδεςθ ςφμφωνα με τθν τυποποίθςθ PG11 

 Δυνατότθτα εξόδου αναλογικοφ ςιματοσ 4-20mA ι 0-10VDC για τθν ςφνδεςθ με PLC 

 Περίςςεια ροπισ >30% τθσ απαιτοφμενθσ από τθ βάνα για το χειριςμό τθσ 

 Χρόνοσ λειτουργίασ όχι μικρότεροσ από 60s, για τθν αποφυγι πλιγματοσ 

Σο ςϊμα κα είναι από VO αυτόςβθςτο πολυμερζσ υλικό και οι κινθματικοί οδοντωτοί τροχοί 
από χάλυβα και πολυμερζσ υλικό.  

τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία κα περιλαμβάνονται διάγραμμα απωλειϊν ςε ςυνάρτθςθ με τθ 
διερχόμενθ παροχι πίεςθσ ι πίνακασ με τιμζσ για τουσ ςυντελεςτζσ απωλειϊν, τα ανωτζρω 
απαιτοφμενα πιςτοποθτικά, τεχνικό φυλλάδιο και ςχζδιο με διαςτάςεισ. 

2 .  Δ ο κ ι μ ζ σ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α σ  Δ ι κ λ ε ί δ ω ν :  

Οι δικλείδεσ πρζπει να ζχουν υποςτεί επιτυχϊσ υδραυλικζσ δοκιμζσ ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ EN 12266-1&2 και EN1074-1&2: 

 Πίεςθ υδραυλικισ δοκιμισ ςϊματοσ (με νερό): 1,5 x Μεγίςτθ πίεςθ λειτουργίασ 

 Πίεςθ υδραυλικισ δοκιμισ ζδρασ (με νερό): 1,1 x Μεγίςτθ πίεςθ λειτουργίασ 

3 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ  

Οι δικλείδεσ ςφρτου επιμετρϊνται για πλιρωσ εγκατεςτθμζνα τεμάχια ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Προδιαγραφισ. 

4 .  Ε γ γ φ θ ς θ  

Θ ελάχιςτθ εγγφθςθ που κα χορθγείται από τον καταςκευαςτι κα είναι 1 ζτοσ 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η7 

ΑΝΣΙΠΛΗΓΜΑΣΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 

 

1 .  Γ ε ν ι κ ά  

Θ παροφςα προδιαγραφι αφορά ςτθν προμικεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ, 
εγκατάςταςθ, κακϊσ και ςτουσ ελζγχουσ και ςτισ δοκιμζσ των βαλβίδων αντιπλθγματικισ 
προςταςίασ. 

2 .  Σ ε χ ν ι κ ά  Χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά  

Αντιπλθγματικι βαλβίδα διαφραγματικοφ τφπου, διπλοφ καλάμου, φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, 

κατάλλθλθ για λφματα, καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN1074-1 , EN1074-5, 
αντοχισ ΡΝ16. 

Θ βαλβίδα είναι πνευματικισ λειτουργίασ για τθ λειτουργία τθσ οποίασ δεν απαιτοφνται 
πιλότοι και ελατιρια. 

Σο δοχείο, κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ αναλόγωσ τθσ διατομισ τθσ βαλβίδασ, δζχεται νερό και 
πεπιεςμζνο αζρα.  

Θ βαλβίδα φζρει δικλείδα τφπου ball valve και μανόμετρο για τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ τθσ. 

Θ λειτουργία τθσ βαλβίδασ είναι πνευματικι και θ βαλβίδα ζρχεται προρυκμιςμζνθ από το 
εργοςτάςιο καταςκευισ τθσ, αφοφ ςυνεκτιμθκοφν τα γεωμετρικά ςτοιχεία και τα λειτουργικά 

ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ, ζτςι ϊςτε θ βαλβίδα να εκτονϊνει ανταποκρινόμενθ ςτισ ανάγκεσ 
τθσ εγκατάςταςθσ. 

3 .  Τ λ ι κ ά  Κ α τ α ς κ ε υ ι σ  

 ϊμα και κεφαλι διπλοφ καλάμου καταςκευαςμζνα από ελατό χυτοςίδθρο 
ςφαιροειδοφσ γραφίτθ GGG 40-50 ΕΝ1563 

 Διάφραγμα από νεοπρζν (NEOPRENE) ενιςχυμζνο με πλαςτικζσ ίνεσ 

 Ζδρα από μπροφντηο ι ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

 Άξονασ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 ι καλφτερθσ ποιότθτασ 

 Ορειχάλκινοσ οδθγόσ άξονα  

 Ελαςτικά ςτεγανοποίθςθσ NBR 

 Πνευματικό ελατιριο από ανοξείδωτο χάλυβα  

 Θ βαφι είναι εποξειδικι θλεκτροςτατικι, χρϊματοσ μπλε, πάχουσ 200μm εςωτερικά και 
εξωτερικά και ςφμφωνθ με το πρότυπο EN 14901  

 Βίδεσ και περικόχλια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 ι καλφτερθσ ποιότθτασ 

τα υποβαλλόμενα ςτoιχεία κα περιλαμβάνονται: τεχνικό φυλλάδιο, ISO 9001 του 
καταςκευαςτι και ςχζδιο με διαςτάςεισ. 
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4 .  Α π α ι τ ο φ μ ε ν α  Π ι ς τ ο π ο ι θ τ ι κ ά  

Ο καταςκευαςτικόσ Οίκοσ κα πρζπει να διακζτει Πιςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ςειράσ 
ISO 9001. Οι βαλβίδεσ κατά τθ παράδοςθ κα ςυνοδεφονται από Πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ 
(Inspection Certificate) EN10204-3.1 

5 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ  

Οι αντιπλθγματικζσ βαλβίδεσ επιμετρϊνται ςε πλιρωσ εγκατεςτθμζνα τεμάχια, ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Προδιαγραφισ. 

6 .  Ε γ γ φ θ ς θ  

Θ ελάχιςτθ εγγφθςθ που κα χορθγείται από τον καταςκευαςτι κα είναι 1 ζτοσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η8 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ 

 

1 .  Γ ε ν ι κ ά  

Βαλβίδα εξαεριςμοφ διπλισ ενεργείασ, θ οποία κα απελευκερϊνει μεγάλεσ ποςότθτεσ αζρα 
κατά τθν πλιρωςθ του αγωγοφ, μζςω ενςωματωμζνθσ κινθτικισ βαλβίδασ εξαεριςμοφ, κα 
επιτρζπει τθν ειςαγωγι μεγάλων ποςοτιτων αζρα κατά τθν εκκζνωςθ και κατά το διαχωριςμό 
τθσ ςτιλθσ του νεροφ (υποπίεςθ), κακϊσ και κα επιτρζπει τθν απελευκζρωςθ του 
εγκλωβιςμζνου αζρα του υπό πίεςθ αγωγοφ, μζςω τθσ ενςωματωμζνθσ Αυτόματθσ Βαλβίδασ 
εξαεριςμοφ. 

2 .  Σ ε χ ν ι κ ά  Χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά  

Πρόκειται για βαλβίδα ειδικά ςχεδιαςμζνθ για χριςθ ςε ακάκαρτα υγρά που περιζχουν 
ςτερεά ςωματίδια και ςυγκεκριμζνα για λφματα. 

Θα είναι με βαλβίδα απομόνωςθσ ςφαιρικοφ τφπου, ανεξάρτθτθ ι ενςωματωμζνθ ςτθ 
βαλβίδα εξαεριςμοφ. Μζγιςτθ κερμοκραςία ςυνεχοφσ λειτουργίασ 60oC. Θα είναι φλαντηωτισ 
ςφνδεςθσ.  

Θ βαλβίδα κα είναι αντοχισ ΡΝ10 ι ΡΝ16. 

3 .  Τ λ ι κ ά  Κ α τ α ς κ ε υ ι σ  

Σο κάτω – κυρίωσ ςϊμα τθσ Βαλβίδασ κα είναι καταςκευαςμζνο από χάλυβα S235JR, ενϊ το 
πϊμα – πάνω μζροσ τθσ κακϊσ και τα εςωτερικά μζρθ τθσ, κα είναι καταςκευαςμζνα από 
ανκεκτικά ςτθ διάβρωςθ ςυνκετικά υλικά και λάςτιχο EPDM. Σα εςωτερικά μεταλλικά ςτοιχεία 
που ζρχονται ςε επαφι με το υγρό κα είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Θ 
εξωτερικι εποξικι βαφι τθσ βαλβίδασ κα ακολουκεί το standard DIN 30677-2. 

 τα υποβαλλόμενα ςτoιχεία κα περιλαμβάνονται τεχνικό φυλλάδιο, ISO 9001 του 
καταςκευαςτι και ςχζδιο με διαςτάςεισ. 

4 .  Α π α ι τ ο φ μ ε ν α  Π ι ς τ ο π ο ι θ τ ι κ ά  

Ο καταςκευαςτισ Οίκοσ κα πρζπει να διακζτει Πιςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ςειράσ 
ISO 9001. 

5 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ  

Οι βαλβίδεσ ειςαγωγισ – εξαγωγισ αζρα επιμετρϊνται ςε πλιρωσ εγκατεςτθμζνα τεμάχια, 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Προδιαγραφισ. 

6 .  Ε γ γ φ θ ς θ  

Θ ελάχιςτθ εγγφθςθ που κα χορθγείται από τον καταςκευαςτι κα είναι 1 ζτοσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η9 

ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΑ ΘΤΡΟΦΡΑΓΜΑΣΑ 

 

1 .  Γ ε ν ι κ ά  

Θ παροφςα προδιαγραφι αφορά ςτθν προμικεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ, 
εγκατάςταςθ, τουσ ελζγχουσ και τισ δοκιμζσ των κυροφραγμάτων. 

 Σα κυροφράγματα κα είναι ορκογωνικοφ ςχιματοσ κατάλλθλα για τοποκζτθςθ ςε 
κατακόρυφθ επιφάνεια από ςκυρόδεμα εντόσ φρεατίων και δεξαμενϊν λυμάτων. Θα είναι 
καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα DIN 19569-4 με βακμό ςτεγανότθτασ 

κλάςθσ 4 (class 4), κατάλλθλα για μονομερϊσ αςκοφμενθ πίεςθ 4,5bar. 

2 .  Σ ε χ ν ι κ ά  Χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά   

Σα κυρόφραγματα κα αποτελοφνται από πλαίςιο, ςφρτθ και μθχανιςμό κίνθςθσ 
καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L. Θα πρζπει να μθν ζχουν ςυγκεκριμζνθ 
φορά τοποκζτθςθσ και να είναι κατάλλθλα για λειτουργία ςε εφαρμογι υδροςτατικϊν 
πιζςεων και από τισ δφο πλευρζσ (on and off – seating pressure). 

Σο πλαίςιο των κυροφραγμάτων κα είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, 
κα ζχει κατάλλθλεσ διαςτάςεισ και πάχοσ και κα ζχει διαμορφωκεί κατάλλθλα προκειμζνου να 
επιτυγχάνεται εφκολα θ ςτεγανι τοποκζτθςι του ςε τοιχίο καταςκευαςμζνο από ςκυρόδεμα. 
H τοποκζτθςι του κα πρζπει να εκτελεςτεί με ιδιαίτερθ προςοχι και επιμζλεια, προκειμζνου 

να επιτευχκεί ςτεγανοποίθςθ και ςτισ τζςςερισ πλευρζσ του (four facing type).  

Για τθ ςτιριξι του ςτθν κατακόρυφθ επιφάνεια, κα χρθςιμοποιθκοφν χθμικά αγγφρια και 
κοχλίεσ αγκφρωςθσ κακϊσ και ειδικά πλευρικά ςτθρίγματα τφπου «Γ».  

Για τθ ςτεγανοποίθςθ μεταξφ πλαιςίου και επιφάνειασ ζδραςθσ κα χρθςιμοποιθκεί 
κατάλλθλοσ αρικμόσ ελαςτικϊν δακτυλίων ι κατάλλθλθ μαςτίχθ.  

Εςωτερικά κα ζχουν κατάλλθλθ διαμόρφωςθ, ϊςτε να οδθγείται ο ςφρτθσ κατά το άνοιγμα και 

το κλείςιμο του κυροφράγματοσ. Θ εςωτερικι αυτι διαμόρφωςθ κα ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι, ϊςτε 
να ελαχιςτοποιθκεί τόςο θ πικανότθτα ενδεχόμενου «φρακαρίςματοσ» κατά τθ λειτουργία 
όςο και θ πικανότθτα «κολλιματοσ» ςε περίπτωςθ μεγάλου χρονικοφ διαςτιματοσ ακινθςίασ. 
Ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ κα πραγματοποιείται μζςω δφο πλευρικϊν κατακόρυφων οδθγϊν (ζνασ 

ανά πλευρά) εντόσ του οποίου κα ολιςκαίνει ο ςφρτθσ. Εςωτερικά το πλαίςιο κα φζρει 
περιμετρικό ςτεγανοποιθτικό ςε όλθ τθν περιφζρεια του ςφρτθ.  

Θυροφράγματα ςτα οποία ο ςφρτθσ οδθγείται εντόσ του πλαιςίου μόνο από ςτεγανοποιθτικά 
απορρίπτονται δεδομζνου ότι θ παραμικρι παραμόρφωςθ αυτϊν κα ζχει ωσ αποτζλεςμα το 
μπλοκάριςμα του ςφρτθ. Θ αντικατάςταςθ των ςτεγανοποιθτικϊν ςτοιχείων κα πρζπει να είναι 
εφκολθ και χωρίσ να απαιτείται θ απεγκατάςταςθ του κυροφράγματοσ.  

Σο κάτω μζροσ του ςφρτθ, όταν αυτόσ βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ διαδρομισ του, κα πρζπει να 
εδράηεται ςε κατάλλθλο ςτεγανοποιθτικό παρζμβυςμα τοποκετθμζνο ςε όλο το πλάτοσ του 
πλαιςίου. Θ παρουςία του παρεμβφςματοσ ζχει ωσ ςτόχο, τόςο τθν απόλυτθ ςτεγανοποίθςθ 
του κυροφράγματοσ, όςο και τθν προςταςία του πλαιςίου από μθχανικζσ φκορζσ, όταν ο 

ςφρτθσ ζρχεται ςε επαφι με το κάτω μζροσ αυτοφ. Σο παρζμβυςμα κα πρζπει υποχρεωτικά να 
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είναι επίπεδο, να μθ φζρει δθλαδι αφλακα, διότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα δθμιουργείται 

πρόβλθμα ςτεγανότθτασ από επικακίςεισ φερτϊν.  

Σο κινθτό μζροσ (ο ςφρτθσ ι κφρα του κυροφράγματοσ), κα είναι ορκογωνικισ διατομισ, 
καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L. Σο φφλλο του χάλυβα κα είναι ςτιβαρισ 
καταςκευισ, κα ζχει κατάλλθλο πάχοσ και κα φζρει κατάλλθλεσ ενιςχυτικζσ δοκοφσ 
(νευρϊςεισ), προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ ςτεγανότθτα του κυροφράγματοσ ςε 
περίπτωςθ εφαρμογισ υδροςτατικϊν πιζςεων. Θ κφρα κα κινείται μζςω οδθγϊν εντόσ του 
πλαιςίου και κα ζχει δφο κζςεισ «κλειςτό» και «ανοικτό». τθ κζςθ «κλειςτό» κα ςτεγανοποιεί 
όλθ τθ διατομι τθσ κυρίδασ ειςαγωγισ, ενϊ ςτθ κζςθ «ανοικτό» κα ζχει κζςθ τζτοια, ϊςτε να 
αποκαλφπτεται ολόκλθρθ θ διατομι τθσ κυρίδασ ειςαγωγισ. τθ κζςθ «ανοικτό» δεν κα 
πρζπει να υφίςταται κανζνα εμπόδιο ςτθ ροι των λυμάτων (π.χ. ατζρμων μθχανιςμόσ 

ανφψωςθσ). τραγγαλιςμόσ τθσ παροχισ κα λαμβάνει χϊρα μόνο κατά τθ διάρκεια χειριςμοφ 
μετατόπιςθσ τθσ κφρασ από τθ μία κζςθ ςτθν άλλθ. ε ολόκλθρθ τθν περίμετρο του ςφρτθ, κα 
τοποκετθκεί ελαςτικό ςτεγάνωςθσ («τςιμοφχα») από κατάλλθλο ειδικό ανκεκτικό υλικό με 
χαρακτθριςτικά ιδιαίτερθσ αντοχισ ςε τριβζσ, χθμικζσ προςβολζσ και γιρανςθ (neoprene, 
epdm κ.ά.). Σο προφίλ ςτεγανοποίθςθσ κα είναι τζτοιασ μορφισ, ϊςτε με τθν κάκοδο του 
ςφρτθ ςτθ κζςθ κλειςτό, να πιζηεται και να ςταγανοποιεί και τισ τζςςερισ πλευρζσ του. Για το 

ςφρτθ, τζλοσ, κα πρζπει να ζχει εξαςφαλιςτεί δυνατότθτα εξόλκευςθσ του από το πλαίςιο (ςε 
ενδεχόμενθ ανάγκθ επιςκευισ ι αντικατάςταςισ του), χωρίσ να απαιτείται θ απεγκατάςταςθ 
του κυροφράγματοσ.  

Θ κίνθςθ του κυροφράγματοσ κα εξαςφαλίηεται μζςω ενόσ άξονα (ι περιςςότερων του ενόσ, 
ςε περίπτωςθ κυροφράγματοσ μεγάλων διαςτάςεων), μικουσ ίςου με τθ διαδρομι του ςφρτθ, 

καταςκευαςμζνου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, εφοδιαςμζνου με ςπείρωμα (ατζρμων 
κοχλίασ), του οποίου το κάτω μζροσ κα κινεί το ςφρτθ μζςω εφαρμογισ ροπισ ςτρζψθσ ςτο 
άνω μζροσ του. O άξονασ κα είναι μθ ανυψοφμενοσ. Σο ςτακερό άνω ςθμείο, του μθχανιςμοφ 
κίνθςθσ κα ςτθρίηεται ςτο πλαίςιο και κα ζχει τουσ απαραίτθτουσ μθχανιςμοφσ κφλιςθσ 
(περικόχλιο καταςκευαςμζνο είτε από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L είτε από φωςφοροφχο 
άνκρακα είτε από αντίςτοιχθσ ποιότθτασ άλλο υλικό), προκειμζνου το κυρόφραγμα να κινείται 
με τθ μικρότερθ δυνατι ροπι ςτρζψθσ. Ανάλογα με το βάκοσ που πρόκειται να τοποκετθκεί το 
κυρόφραγμα, κα πρζπει να υπάρχει θ αντίςτοιχθ επζκταςθ του άξονα ι μθχανιςμόσ 
μετάδοςθσ τθσ ςτρζψθσ. Ο χειριςμόσ κα πραγματοποιείται μζςω χειροςτρόφαλου (τιμόνι) 
διαμζτρου 300mm ςτον οποίο κα είναι αναγεγραμμζνοι οι δείκτεσ («βελάκια») «ανοιχτό» – 
«κλειςτό». Ο χειροςτρόφαλοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L 

και τοποκετθμζνοσ οριηόντια ςε απόςταςθ 90cm από το δάπεδο εργαςίασ.  

Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα αντικατάςταςθσ του χειροκίνθτου μθχανιςμοφ 
(χειροςτρόφαλου) από θλεκτροκίνθτο μθχανιςμό, όπωσ επίςθσ και τοποκζτθςθσ χειριςτθρίου 
μζςω ειδικοφ κλειδιοφ. Ο μθχανιςμόσ ανφψωςθσ κα εδράηεται ςε ανεξάρτθτθ βάςθ θ οποία με 
τθ ςειρά τθσ κα εδράηεται ωσ πρόβολοσ ςτο δάπεδο εργαςίασ. Θ βάςθ κα είναι, επίςθσ, 
καταςκευαςμζνθ εξ ολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.  

Ο εξοπλιςμόσ κα αποτελεί προϊόν από αναγνωριςμζνο οίκο καταςκευισ που κα διακζτει 
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςυςτιματοσ ποιότθτασ κατά EN ISO 9001.  

3 .  Η λ ε κ τ ρ ι κ ο ί  μ ε τ α δ ό τ ε σ  κ ί ν θ ς θ σ  ( e l e c t r i c a l  a c t u a t o r s )  κ υ ρ ο φ ρ α γ μ ά τ ω ν  

Οι μεταδότεσ κίνθςθσ των κυροφραγμάτων κα πρζπει να ςχεδιάηονται για κατθγορία χρόνου 
ηωισ 2, ςφμφωνα με τθν EN 12255-1. Γενικά, θ ταχφτθτα ανοίγματοσ ι κλειςίματοσ ενόσ 
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κυροφράγματοσ κα πρζπει να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ του DIN 19569-4 και να κυμαίνεται 

μεταξφ 10 ζωσ 50cm/min, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά.  

Οι μεταδότεσ κίνθςθσ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν το πλιρεσ κλείςιμο του κυροφράγματοσ για 
τθ διαφορικι πίεςθ ςχεδιαςμοφ. Σο διακζςιμο περικϊριο ιςχφοσ για το άνοιγμα κα πρζπει να 
είναι τουλάχιςτον το 100% τθσ μζγιςτθσ ροπισ κλειςίματοσ ι ανοίγματοσ, όποια από τισ δφο 
είναι μεγαλφτερθ. Ο κινθτιρασ κα είναι τριφαςικόσ AC 400V 50Hz, τφπου βραχυκυκλωμζνου 
δρομζα, με μόνωςθ κλάςεωσ “F”, προςταςία IP67 ι καλφτερθ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ 
ςτο ζργο ςυνκικεσ, κα είναι ςχεδιαςμζνοσ για λειτουργία ςε εφροσ κερμοκραςίασ 
περιβάλοντοσ από -30oC ζωσ +70oC και κα ζχει ςτθν περιζλιξθ του ςυςτιματα προςταςίασ 
(κερμοδιακόπτθ ι thermistor) από τισ υπερκερμάνςεισ (ζνα ςε κάκε φάςθ). Θα πρζπει να 
υπάρχει και δυνατότθτα χειροκίνθτθσ κίνθςθσ (χειροςτρόφαλοσ) για περιπτϊςεισ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ. Ο κινθτιρασ κα αποςυνδζεται αυτόματα κατά τθ διάρκεια τθσ χειροκίνθτθσ 
λειτουργίασ. Σο ςφνολο του μεταδότθ κίνθςθσ κα βρίςκεται ςε κοινό, ςτιβαρισ καταςκευισ 
ςτεγανό κζλυφοσ, προςτατευμζνο από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Σο κζλυφοσ κα φζρει ακροδζκτεσ 
και επαφζσ για τθν ρευματοδότθςθ. Οι τριφαςικοί ακροδζκτεσ κα προςτατεφονται από 
χωριςτά μονωτικά καλφμματα. Ο πίνακασ των ακροδεκτϊν κα είναι ζτςι ςχεδιαςμζνοσ, ϊςτε οι 
ρυκμιςτιρεσ που περιλαμβάνει να μθν υφίςτανται βλάβθ από τυχόν βροχι, όταν ζχει 

αφαιρεκεί το κάλυμμα.  

Εάν δεν είναι προςτατευμζνοι από τα καιρικά φαινόμενα, κα πρζπει να προβλεφκοφν 
κερμαντιρεσ για τθν αποφυγι ςυμπυκνωμάτων κατά τθ ςτάςθ του θλεκτροκινθτιρα. Όταν ο 
μεταδότθσ κα λειτουργεί, ο κερμαντισ κα τίκεται εκτόσ.  

Ο θλεκτροκίνθτοσ μεταδότθσ κίνθςθσ (actuator) κα διακζτει: 

 Δφο τουλάχιςτον οριακοφσ διακόπτεσ (1ΝC και 1NO) για τισ κζςεισ «Ανοικτό» και 
«Κλειςτό» του κυροφράγματοσ 

 Ζνα ςετ διακοπτϊν μζγιςτθσ ροπισ (torque switch) για κάκε κατεφκυνςθ, με 
δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ροπισ 

 Ζνδειξθ κζςθσ: μθχανικι 

τα υποβαλλόμενα ςτθ προςφορά ςτoιχεία κα περιλαμβάνονται: τεχνικό φυλλάδιο, ISO 9001 
του καταςκευαςτι και ςχζδιο με διαςτάςεισ. 

4 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ   

Σα κυροφράγματα επιμετρϊνται για πλιρωσ εγκατεςτθμζνα τεμάχια ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Προδιαγραφισ. 

5 .  Ε γ γ φ θ ς θ  

Θ ελάχιςτθ εγγφθςθ που κα χορθγείται από τον καταςκευαςτι κα είναι 1 ζτοσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η10 

ΔΙΚΣΤΑ ΧΑΛΤΒΔΟΩΛΗΝΩΝ 

 

1 .  Γ ε ν ι κ ά  

Θ παροφςα προδιαγραφι αφορά ςτθν καταςκευι των χαλφβδινων δικτφων ςωλθνϊςεων εντόσ 
του αντλιοςταςίου.  

2 .  Σ ε χ ν ι κ ά  Χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά   

Σο δίκτυο των χαλυβδοςωλινων τθσ υδραυλικισ εγκατάςταςθσ άντλθςθσ των λυμάτων από 
τον υπόγειο κάλαμο του αντλιοςταςίου λυμάτων, κα υλοποιθκεί με:  

 Χαλυβδοςωλινεσ άνευ ραφισ πάχουσ SCH STD, ASTM A-106/API 5L, Gr. B 

 Ειδικά τεμάχια χαλφβδινα ταυ πάχουσ SCH STD, B16.9 κατά ANSI & ASTM A-234 WPB 

 Ειδικά τεμάχια χαλφβδινεσ καμπφλεσ πάχουσ SCH STD, B16.9 κατά ANSI & ASTM A-234 
WPB, R=3D, 90ο θ 45ο κατά περίπτωςθ. 

 Ειδικά τεμάχια χαλφβδινεσ ςυςτολζσ, πάχουσ SCH STD, B16.9  κατά ANSI & ASTM A-234 
WPB 

 Φλάντηεσ τόρνου (περαςτζσ) χαλφβδινεσ PN16 θ PN10, ανάλογα με τισ φλάντηεσ τθσ 
ςυνδεόμενθσ ςυςκευισ, κατά ΕΝ1092-1 typ 01 ι DIN 2501  

Θ ονομαςτικι διάμετροσ όλων των ανωτζρω υλικϊν κα είναι ίδια με τθν ονομαςτικι διάμετρο 
των αντίςτοιχων υφιςτάμενων υλικϊν ςωλθνϊςεων που κα αποξθλωκοφν. 

Οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ κα εκτελεςκοφν αποκλειςτικά από 
αδειοφχουσ και πιςτοποιθμζνουσ κατά ΕΝ ISO 9606-1:2013 θλεκτροςυγκολλθτζσ, των οποίων θ 
πιςτοποίθςθ για το ςυγκεκριμζνο είδοσ ςυγκολλιςεων κα είναι ςε ιςχφ. 

Σα ειδικά τεμάχια κα ςυνδεκοφν με τα ευκφγραμμα τμιματα του χαλυβδοςωλινα με 
θλεκτροςυγκόλλθςθ ι μζςω φλαντηϊν. Οι φλάντηεσ κα είναι ςυγκολλθτζσ, τφπου slip on, από 
χάλυβα αντίςτοιχθσ ποιότθτασ με αυτι των ςωλινων και ωσ προσ τθ διάτρθςθ, κα ακολουκοφν 
το πρότυπο DIN 2501-1:2003-05. 

Οι κοχλίεσ και τα περικόχλια κα είναι εξαγωνικισ κεφαλισ, γαλβανιςμζνα, με διαςτάςεισ κατά 

ΕΝ 1665:1997 και ποιότθτασ Cl8.8 και Cl8 αντιςτοίχωσ.  

Σα ειδικά τεμάχια κα είναι από το ίδιο υλικό όπωσ και οι ςωλινεσ και κα πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτα πρότυπα των ςωλινων. Οι καμπφλεσ των 90o ςτθν 
κατάκλιψθ τθσ κάκε αντλίασ κα είναι μεγάλθσ καμπυλότθτασ, R=3D, προκειμζνου να μειωκοφν 
οι απϊλειεσ τριβισ ςτισ κατακλίψεισ των αντλιϊν. Για τον ίδιο λόγο και θ ςφνδεςθ των 
κατακλίψεων των αντλιϊν ςτουσ αντίςτοιχουσ ςυλλζκτεσ κα γίνει υπό γωνία 45o, με τθ χριςθ 
αντιςτοίχων γωνιϊν. Όπου δεν είναι εφικτι θ χριςθ ζτοιμων ανεξάρτθτων εξαρτθμάτων, 
δφναται, κατά προτίμθςθ, να χρθςιμοποιθκοφν ειδικά ενιςχυμζνα εξαρτιματα για τθ 
δθμιουργία κλάδων. 

Οι ςωλινεσ κατά τθ παράδοςθ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ τφπου 3.1 Β 

ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10204:2004. 
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Οι επί τόπου θλεκτροςυγκολλιςεισ κα εκτελοφνται από ζμπειρο, πιςτοποιθμζνο προςωπικό, 

ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Πριν από τθν ζναρξθ 
τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ κα γίνεται πλιρθσ κακαριςμόσ των παρειϊν των λοξοτμθμζνων 
άκρων των τεμαχίων.  

Οι ςυγκολλιςεισ των ςωλινων κα γίνονται με ειδικά θλεκτρόδια κατάλλθλα για το ςκοπό για 
τον οποίο προορίηονται (κατεφκυνςθ ςυγκόλλθςθσ, πάχοσ ελάςματοσ, διατομι προσ 
πλιρωςθ). Οι ςυςκευζσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ κα είναι επαρκοφσ ιςχφοσ για τα προσ 
ςυγκόλλθςθ ελάςματα.  

Θ θλεκτροςυγκόλλθςθ κα γίνεται ςτον αναγκαίο αρικμό ςτρϊςεων για το εκάςτοτε πάχοσ 
ελάςματοσ. 

το κόςτοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ των εργαςιϊν κακϊσ και οι πάςθσ φφςεωσ 

προμικειεσ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και εργαλείων, όπωσ οι εργαςίεσ πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ μετά των υλικϊν πάκτωςθσ και ςτιριξθσ των ςωλθνϊςεων, οι εργαςίεσ 
εγκατάςταςθσ και ςτερζωςθσ των υδραυλικϊν τεμαχίων με γαλβανιςμζνουσ κοχλίεσ 
ςτερζωςθσ, με τα απαραίτθτα παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ, οι ςυγκολλιςεισ των χαλφβδινων 
τεμαχίων, όπου είναι αναγκαίο, κακϊσ και οι δοκιμζσ πιζςεωσ και λειτουργίασ, θ λειτουργία 

φορθτϊν ι κινθτϊν εργοταξιακϊν αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων για τθν αποςτράγγιςθ 
ειςρεόντων ι υπογείων υδάτων και τθν άντλθςθ βορβόρου και λυμάτων κατά τθν εκτζλεςθ 
των διαφόρων εργαςιϊν του ζργου.  

Περιλαμβάνονται επίςθσ θ προετοιμαςία των μεταλλικϊν επιφανειϊν (ςωλθνϊςεων και 
ςτθριγμάτων) για αμμοβολι και βαφι, θ εφαρμογι αντιςκωριακοφ υποςτρϊματοσ (δφο 

ςυςτατικϊν διαλφτου, με βάςθ εποξειδικό, πολυουρεκανικό ι ανόργανο πυριτικό 
ψευδάργυρο) και ο τελικόσ χρωματιςμόσ των ςιδθρϊν επιφανειϊν. 

τα υποβαλλόμενα ςτoιχεία κα περιλαμβάνονται τεχνικά φυλλάδια και ISO 9001 
καταςκευαςτι των ςωλινων. 

3 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ   

Σο δίκτυο χαλυβδοςωλινων αναρρόφθςθσ, κατάκλιψθσ και αποςτράγγιςθσ λυμάτων 
επιμετράται ωσ ζνα πλιρωσ εγκατεςτθμζνο τεμάχιο, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ 
Σεχνικισ Προδιαγραφισ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η11 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΗ ΣΑΗ 20kV 

 

1 .  Π ε δ ί ο  Ε φ α ρ μ ο γ ι σ  –  Ο ρ ι ς μ ο ί  

Θ παροφςα γενικι Προδιαγραφι αναφζρεται ςτισ απαιτιςεισ μελζτθσ και καταςκευισ 
εργοςταςιακά προκαταςκευαςμζνων πινάκων Μζςθσ Σάςθσ κατάλλθλων για εςωτερικι 
εγκατάςταςθ, που εγκακίςτανται ςτο ζργο. 

Εφόςον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι πίνακεσ μζςθσ τάςθσ κα είναι κατάλλθλοι για 
ςφνδεςθ ςε τριφαςικό δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. 20kV, 50Hz με: 

• ιςχφ βραχυκυκλϊματοσ 250MVA – 350MVA ςτα 15kV – 20kV αντίςτοιχα 

• ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ 24kV, 50Hz 

• αντοχι ςε διζλευςθ βραχυκυκλϊματοσ 12,5kA/1s 

Εφόςον δεν περιγράφεται διαφορετικά, θ ςτάκμθ μόνωςθσ του πίνακα κα ςυμφωνεί με τα 
πρότυπα IEC για: 

• κερμοκραςίεσ από -5oC ζωσ +40oC (μζςθ κερμοκραςία 24ωρου +35oC) 

• μζγιςτο υψόμετρο εγκατάςταςθσ 1000m 

• ςτάκμθ μόνωςθσ (τάςθ αντοχισ) ςε 50Hz επί 1min, 50kV και ςτάκμθ μόνωςθσ 125kV για 
κρουςτικι τάςθ 1,2/50μs, 

• ςχετικι υγραςία 95% μζγιςτθ 

Θ προςταςία των πινάκων κα είναι τουλάχιςτον ΙΡ 3Χ κατά DIN 40050 και IEC 144 και θ ςτάκμθ 
μόνωςθσ 20N κατά VDE0111. 

2 .  Τ λ ι κ ά  

Ο προμθκευτισ των πινάκων πρζπει να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και τθν 

καταςκευι πινάκων μζςθσ τάςθσ. Όλα τα υλικά μζςθσ τάςθσ κα προζρχονται από 
καταςκευαςτι που κα ζχει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001. 

Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τθν τελευταία ζκδοςθ των διεκνϊν προτφπων: 

• IEC 62271-200 AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages   
  above 1kV and up to and including 54kV 

• IEC 60265 MV switches 

• IEC 60129 AC disconnectors and earthing switches 

• IEC 60694 Common clauses for MV switchgear and controlgear 

• IEC 60420 MV AC switch-fuse combinations 

• IEC 60056 MV AC circuit breakers 

• IEC 60282-1 MV fuses 

• IEC 60185 Current transformers 

• IEC 60186 Voltage transformers 
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• IEC 60801 Electromagnetic compatibility for industrial process    

  measurementand control equipment 

2.1 Σριπολικόσ διακόπτθσ φορτίου 

Ο διακόπτθσ πρζπει να είναι ανεξάρτθτθσ τοποκζτθςθσ, περιςτροφικοφ τφπου. Θα 
ςυνοδεφεται από μιμικό διάγραμμα και κλειδί αςφαλείασ ςτθν κζςθ OFF, εξάρτθμα 
μανδάλωςθσ με τον γειωτι ςτθν ζξοδο, εξάρτθμα μανδάλωςθσ με τθν πόρτα τθσ κυψζλθσ και 
χειριςτιριο. 

Ο διακόπτθσ κα ζχει τθ μορφι κλειςτοφ καλάμου, κα χρθςιμοποιεί ςαν μζςο διακοπισ 
εξαφκοριοφχο κείο (SF6) ςε χαμθλι πίεςθ και δεν κα απαιτεί ςυντιρθςθ. Θα είναι 
τοποκετθμζνοσ ςε οριηόντια κζςθ εντόσ του πεδίου και οι κφριεσ επαφζσ του κα είναι ορατζσ 
από τθν μπροςτινι πλευρά του πεδίου. Μζςω κατάλλθλθσ ενδεικτικισ διάταξθσ, που κα 

παίρνει κίνθςθ απευκείασ από τον κφριο άξονα χειριςμοφ, κα είναι δυνατι θ αναγνϊριςθ τθσ 
κζςθσ των επαφϊν του διακόπτθ, με τθ μορφι μιμικοφ διαγράμματοσ. 

Ο διακόπτθσ κα είναι αυξθμζνθσ ςυχνότθτασ χειριςμϊν όπωσ ορίηεται ςτθν §3.104 του IEC 
60265-1. Θα ζχει τρεισ κζςεισ λειτουργίασ (ανοικτόσ – κλειςτόσ – κζςθ γείωςθσ) και κα είναι 
πλιρωσ ςυναρμολογοφμενοσ και δοκιμαςμζνοσ προτοφ εξζλκει τθσ γραμμισ παραγωγισ του. 

Θ ςχετικι πίεςθ του SF6 που τον περιβάλει δεν κα υπερβαίνει τα 0,5 bar. Θ καταςκευι του 
περιβλιματοσ του διακόπτθ, κα είναι ςφμφωνθ με τθν απαίτθςθ του IEC 60298 (παράρτθμα G, 
§2.3 και 3.3) για ςυςτιματα «ςτεγανά» (sealed for life) διάρκειασ 30 ετϊν, κατά τθν οποία δεν 
κα υπάρχει θ ανάγκθ επαναπλιρωςθσ του καλάμου με SF6. Θ μθχανικι αντοχι του διακόπτθ 
κα είναι, κατ’ ελάχιςτο, 1000 χειριςμοί. 

το διακόπτθ κα υπάρχει θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ κινθτιρα τθλεχειριςμοφ, πθνίων ηεφξθσ – 
απόηευξθσ, βοθκθτικϊν επαφϊν και λουκζτων ι κλειδαριϊν ϊςτε να επιτευχκεί 
αλλθλομανδάλωςθ με διαφορετικά πεδία. 

Ο διακόπτθσ πρζπει να είναι ςειράσ μονϊςεωσ 20Ν, αντοχισ ςε ρεφμα βραχυκφκλωςεωσ 
τουλάχιςτον 20kΑ. Ο διακόπτθσ τροφοδοςίασ Μ/ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με βοθκθτικζσ 
επαφζσ δφο NO και δφο NC και πθνίο εργαςίασ.  

2.2 Μπάρεσ – Ακροκιβϊτια 

Οι μπάρεσ κα είναι τρεισ παράλλθλεσ, οριηόντια ςτερεωμζνεσ ςτουσ διακόπτεσ, 
καταςκευαςμζνεσ από χαλκό. 

Σα ακροκιβϊτια κα είναι ξθροφ τφπου, εςωτερικοφ χϊρου, προκαταςκευαςμζνου κϊνου 
εξομαλφνςεωσ. Σο ακροκιβϊτιο κα βρίςκεται μζςα ςε μονωτιρα από προκαταςκευαςμζνθ 
ρθτίνθ, ϊςτε να προςτατεφεται από τισ δυναμικζσ καταπονιςεισ των βραχυκλωμάτων, 
υπερεντάςεων κ.τ.λ.. 

Θ προκαταςκευαςμζνθ ρθτίνθ κα είναι χυτευμζνθ ςε κενό, ϊςτε να μθν υπάρχουν φυςαλίδεσ 
αζροσ. 

Σο όλο ςυγκρότθμα κϊνοσ – περίβλθμα, κα ζχει αντοχι ςε κρουςτικι τάςθ 125kV. 

Θ οπι του κϊνου εξομαλφνςεωσ για τθν υποδοχι του καλωδίου, κα πρζπει να ζχει διάμετρο 
τζτοια, ϊςτε να είναι δυνατι θ εφαρμοςτι είςοδοσ τθσ μονϊςεωσ του καλωδίου, δίχωσ να 
προξενιςει ηθμιά ςτο εςωτερικό του κϊνου και ταυτόχρονα να μθν είναι μεγαλφτερθ από τθ 

διάμετρο του καλωδίου. 
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Θ ςφςφιγξθ του κϊνου εξομαλφνςεωσ ςτο καλϊδιο κα επιτυγχάνεται αφενόσ μεν, με τθν καλι 

ςυναρμογι του κϊνου εξομαλφνςεωσ και του καλωδίου, αφετζρου δε, με πίεςθ του κϊνου, με 
ιςχυρό ελατιριο από ειδικό ελατθριωτό ανοξείδωτο χάλυβα, ο οποίοσ βρίςκεται ςτο πάνω ι 
κάτω ςθμείο μζςα ςτον μονωτιρα. 

2.3 Σριπολικόσ γειωτισ 

Θ γείωςθ των καλωδίων ιςχφοσ κα πραγματοποιείται με τθ χριςθ γειωτι, που κα ζχει για 
λόγουσ αςφαλείασ δυνατότθτα ηεφξθσ ςτο βραχυκφκλωμα (making capacity) όπωσ ορίηει το IEC 
60129. 

Ο γειωτισ κα είναι ςειράσ μονϊςεωσ 20Ν, διθλεκτρικισ αντοχισ 125kV, ιςχφοσ 
βραχυκφκλωςθσ τουλάχιςτον 20kΑ ςε ςτιγμιαίο ρεφμα βραχυκφκλωςθσ (1s) και 40kA ςε 
κρουςτικό ρεφμα. Ο γειωτισ κα φζρει χειριςτιριο και βοθκθτικζσ επαφζσ. 

Ο χειριςμόσ τθσ γείωςθσ πρζπει να γίνεται από τθν μπροςτινι πλευρά του πίνακα, με 
χειροκίνθτο μθχανιςμό λειτουργίασ ανεξάρτθτο από τον χειριςτι, τόςο κατά τθν διαδικαςία 
ηεφξθσ όςο και κατά τθν διαδικαςία απόηευξθσ. 

Ο γειωτισ πρζπει να είναι μανδαλωμζνοσ με τθν πόρτα, ζτςι ϊςτε θ πόρτα να μθν μπορεί να 

ανοίξει ςτθν περίπτωςθ που ο γειωτισ είναι ανοικτόσ και αντίςτροφα. Δεν πρζπει να είναι 
δυνατι θ απόηευξθ του γειωτι με τθν πόρτα ανοικτι. 

 Οι γειωτζσ κα πρζπει να είναι εκ των προτζρων ρυκμιςμζνοι ϊςτε να επιτυγχάνονται οι 
μανδαλϊςεισ που προβλζπονται ςτθν ςχετικι παράγραφο και επιπλζον κα πρζπει να 
εφοδιάηονται με τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

• χειροκίνθτο μθχανιςμό λειτουργίασ ςτθν μπροςτινι όψθ του πίνακα 

• μθχανικι ςιμανςθ ςτο μπροςτινό μζροσ του πίνακα, για το άνοιγμα και το κλείςιμο του 
γειωτι 

2.4 Αλεξικζραυνα γραμμισ 

Σα αλεξικζραυνα κα είναι τάςθσ 21kV, ζνταςθσ δοκιμισ 10kΑ, με ςτιριγμα, αποηευκτικι 
διάταξθ και βαλβίδα εκτόνωςθσ. 

2.5 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ αίγλθσ 

Οι τρεισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ αίγλθσ για ζνδειξθ τάςεωσ κα τροφοδοτοφνται μζςω χωρθτικϊν 
καταμεριςτϊν. Θα είναι λυχνίεσ κρυςταλλικοφ διαφανοφσ καλφμματοσ κατάλλθλου 

χρωματιςμοφ που κα βιδϊνει ςε επιχρωμιωμζνο πλαίςιο-δακτφλιο. 

2.6 Αςφάλειεσ 

Οι αςφάλειεσ κα είναι ονομαςτικισ μζςθσ τάςθσ 24kV, ονομαςτικισ εντάςεωσ βάςεωσ 200Α, 
ονομαςτικισ ζνταςθσ τθκτοφ ςφμφωνα με τθ μελζτθ και ςφμφωνεσ με τθν προδιαγραφι  ΙEC 
60282-1. Θα είναι εφοδιαςμζνεσ με κατάλλθλο μθχανιςμό που κα λειτουργεί όταν 
λειτουργοφν οι αςφάλειεσ για να ανοίξει ο διακόπτθσ φορτίου. H αντοχι ςε εναλλαςςόμενθ 
τάςθ ωσ προσ τθ γθ κα είναι 55kV και μεταξφ των φωλεϊν τθσ αςφάλειασ 75kV. Θ ελάχιςτθ 
ζνταςθ διακοπισ κα είναι 2,5-3 φορζσ τθσ ονομαςτικισ. ε περίπτωςθ βραχυκυκλϊματοσ ςτθν 
εγκατάςταςθ που προςτατεφεται από τισ αςφάλειεσ πρζπει ςφμφωνα με το IEC 60282-1 να 
αντικαταςτακοφν και οι τρεισ αςφάλειεσ μαηί. 
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2.7 Βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ 

Ο βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ κα ικανοποιεί τισ παραγράφουσ 5.4 του IEC 60298 και 5.4 του IEC 
60694. 

τα βοθκθτικά κυκλϊματα ελζγχου και ςιμανςθσ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται εφκαμπτοι 
χάλκινοι αγωγοί με μόνωςθ από PVC. Για τθν εμπόδιςθ μετάδοςθσ τθσ φωτιάσ πρζπει να ζχουν 
ελάχιςτθ κλάςθ μόνωςθσ 3kV. 

Θ ελάχιςτθ διατομι των καλωδίων κα είναι 2,5mm2 για τα κυκλϊματα ιςχφοσ και 1,5mm2 για 
τα κυκλϊματα πολφ χαμθλισ τάςθσ. 

Οι αγωγοί των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων, για να είναι ςε αντιςτοιχία με τθ ςυςκευι με τθν 
οποία είναι ςυνδεμζνοι, κα πρζπει να χαρακτθρίηονται με μικροφσ αρικμοφσ, που κα 

δθλϊνουν τον αρικμό τθσ ςφνδεςθσ, ο οποίοσ κα φαίνεται ςτο αντίςτοιχο «ΟΠΩ 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΘΚΕ» θλεκτρολογικό διάγραμμα (μονογραμμικό ςχζδιο). 

τθν άκρθ κάκε καλωδίου κα πρζπει να προςαρμόηεται κατάλλθλοσ ακροδζκτθσ ςφνδεςθσ. 

Όλοι οι αγωγοί των κυκλωμάτων οι οποίοι είναι ςυνδεμζνοι ςε κάποια ςυςκευι του πίνακα 
διανομισ, κα πρζπει να καταλιγουν ςε αρικμθμζνεσ κλεμοςειρζσ. 

Θ μόνωςθ των ακροδεκτϊν ςφνδεςθσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ από άκαυςτο και μθ 
υγροςκοπικό υλικό. 

Θ ςτερζωςθ των ομάδων καλωδίων ςτα ςθμεία ςφνδεςθσ πρζπει να είναι αντικραδαςμικοφ 
τφπου. 

Οι κλεμοςειρζσ του πίνακα διανομισ για εξωτερικζσ ςυνδζςεισ, κα πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνεσ με τρόπο που να επιτρζπει τθ ςφνδεςθ ενόσ καλωδίου ςε κάκε ακροδζκτθ. 

Ζνασ αρικμόσ εφεδρικϊν ακροδεκτϊν ίςοσ με το 5% του ςυνόλου κα πρζπει να ζχει 
προβλεφκεί ςτον πίνακα ακροδεκτϊν. 

Όλοσ ο εξοπλιςμόσ που κατά τθ λειτουργία βρίςκεται υπό τάςθ, κα πρζπει να ζχει βακμό 
προςταςίασ τουλάχιςτον ΙΡ20. Κατά τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ ςτο τμιμα οργάνων, κα 
πρζπει να τοποκετείται μαηί και ζνα εφκολα αφαιροφμενο διαχωριςτικό πζταςμα, για τθν 
αποφυγι τθσ ακοφςιασ επαφισ του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ και ελζγχου, με κάποιο τμιμα 
ενεργοφ αγωγοφ. 

Όλα τα χρθςιμοποιοφμενα όργανα, όπωσ θλεκτρονόμοι προςταςίασ, όργανα μζτρθςθσ κ.τ.λ., 

κα τοποκετοφνται ςτα διαμερίςματα χαμθλισ τάςθσ. 

3 .  Ε κ τ ζ λ ε ς θ  Ε ρ γ α ς ι ϊ ν  

Ο κάκε πίνακασ κα αποτελείται από ξεχωριςτζσ κυψζλεσ Μζςθσ Σάςθσ που ικανοποιοφν τα 
ακόλουκα κριτιρια: 

• επεκταςιμότθτα και από τισ δφο πλευρζσ 

• ευκολία εγκατάςταςθσ 

• αςφάλεια και ευκολία λειτουργίασ 

• μειωμζνεσ διαςτάςεισ 

• χαμθλό επίπεδο ςυντιρθςθσ 
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 3.1 Καταςκευι κυψελϊν μζςθσ τάςθσ 

Ο εξοπλιςμόσ κα ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ για καταςκευι μεταλλο-ενδεδυμζνων κυψελϊν 
Μζςθσ Σάςθσ, καταλλιλων για εςωτερικι εγκατάςταςθ. Θ κατθγοριοποίθςθ των πεδίων κα 
είναι ςφμφωνθ με τισ διακρίςεισ του προτφπου IEC 62271-200: 

• Απϊλεια ςυνεχοφσ λειτουργίασ (loss of service continuity) τάξθ LSC2A 

• Αντοχι ςε εςωτερικό τόξο 12,5kA / 1s (κατθγοριοποίθςθ κυψελϊν Μζςθσ Σάςθσ IAC: A- 
FL) 

Οι κυψζλεσ Μζςθσ Σάςθσ προβλζπεται να είναι καταςκευαςμζνεσ από διαμορφωμζνθ 
λαμαρίνα DKP πάχουσ 2mm, κατάλλθλα διαμορφωμζνθ οφτωσ ϊςτε, κοχλιοφμενθ ςτο ςτακερό 
ςκελετό, να αποτελζςει ενιαίο ςφνολο τφπου κιβωτίου. Οι πόρτεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ 

από ςτρατηαριςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1,5mm. 

Κάκε κυψζλθ προβλζπεται ανεξάρτθτθ, προςταςίασ ΙΡ 3Χ κατά IEC 144, με ςτάκμθ μόνωςθσ 
20Ν κατά VDE 0111. 

το κάτω μζροσ τθσ κυψζλθσ ειςζρχονται τα καλϊδια, ςυνεπϊσ πρζπει να προβλζπεται κάτω 
από τθν κυψζλθ χϊροσ όδευςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ελάχιςτθ ακτίνα κάμψθσ τουσ. Ο 

χϊροσ όδευςθσ κα καταλαμβάνει όλο το μικοσ των κυψελϊν. 

Οι κυψζλεσ Μζςθσ Σάςθσ κα είναι κατάλλθλεσ να δεχκοφν διακόπτεσ ιςχφοσ SF6 ι αποηεφκτεσ 
κενοφ ι αποηεφκτεσ φορτίου και αςφαλειοαποηεφκτεσ. Οι κυψζλεσ κα είναι ελεφκερθσ 
ζδραςθσ. Θ δε καταςκευι τουσ κα είναι τζτοια ϊςτε θ κζςθ του διακοπτικοφ εξοπλιςμοφ να 
είναι ορατι από τθν μπροςτινι πλευρά τουσ, από όπου κα γίνεται ο χειριςμόσ των οργάνων 

ηεφξεωσ και θ ςφνδεςθ των καλωδίων. 

Κάκε κυψζλθ κα φζρει οροφι ελαφροφ τφπου, οφτωσ ϊςτε ςε περίπτωςθ βραχυκυκλϊματοσ 
να ανοίγει για εκτόνωςθ των αερίων. Εναλλακτικά, ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ «εςωτερικοφ 
τόξου», κα μπορεί θ εκτόνωςθ των αερίων να γίνει και από το πίςω μζροσ του πίνακα μζςθσ 
τάςθσ. 

Οι κυψζλεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ οφτωσ ϊςτε μελλοντικά να μποροφν να επεκτακοφν 
εφκολα χωρίσ τροποποιιςεισ. Για το λόγο αυτό, τα πλαϊνά πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα 
από ανεξάρτθτα φφλλα λαμαρίνασ, τα οποία κα μποροφν να αφαιρεκοφν με ευκολία. 

Θ εμπρόςκια όψθ κάκε κυψζλθσ κα φζρει κφρα με δυο μεντεςζδεσ, κυρίδα εποπτείασ του 

εςωτερικοφ τθσ κυψζλθσ και ευκρινζσ διάγραμμα των εςωτερικϊν οργάνων (mimic diagram). Θ 
κφρα που καλφπτει τον χϊρο τθσ Μζςθσ Σάςθσ που περιλαμβάνει τουσ διακόπτεσ, κα 
ελζγχεται από ειδικι μανδάλωςθ, θ οποία πρζπει να απαγορεφει το άνοιγμά τθσ όταν ο 
διακόπτθσ βρίςκεται ςε λειτουργία. 

Ο χϊροσ τθσ χαμθλισ τάςθσ καλφπτεται από ειδικι κφρα επί τθσ οποίασ προβάλουν οι 
προςόψεισ των οργάνων προςταςίασ και ελζγχου τθσ κυψζλθσ και καταλιγουν ςε κατάλλθλθ 
κλεμοςειρά τα άκρα των οργάνων προςταςίασ και ελζγχου. Σο κάτω μζροσ τθσ κυψζλθσ κα 
φζρει ειδικι καταςκευι για το κλείςιμο τθσ ειςόδου, μετά τθν τοποκζτθςθ των καλωδίων, για 
τθν αποφυγι ειςόδου τρωκτικϊν. 

Κάκε κυψζλθ κα είναι πλιρωσ κωδικοποιθμζνθ με τθ χριςθ ενδεικτικϊν πινακίδων που κα 
αναφζρουν τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά τθσ και το είδοσ λειτουργίασ τθσ (ειςόδου, εξόδου, 

προςταςίασ κ.τ.λ.). 
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Οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ κα είναι κοινζσ για όλα τα πεδία που αποτελοφν τον 

πίνακα Μζςθσ Σάςθσ. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει ενδεικτικό ςχζδιο, που κα αποτελεί 
οδθγό για τθν εγκατάςταςθ των πεδίων. 

φμφωνα με τα ςχετικά πρότυπα, ο πίνακασ κα είναι καταςκευαςμζνοσ ϊςτε να εμποδίηει τθν 
πρόςβαςθ ςε ενεργά μζρθ κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ ι ςυντιρθςισ του. 

Θ καταςκευι των πινάκων Μζςθσ Σάςθσ κα είναι τζτοια ϊςτε αυτοί να είναι προςβάςιμοι από 
μπροςτά (AF). Θ τοποκζτθςι τουσ κα γίνει ςε χϊρο επαρκϊν διαςτάςεων, ϊςτε να υπάρχει 
χϊροσ περιμετρικά από τον πίνακα. 

τον τόπο του ζργου απαγορεφεται να γίνει οποιαδιποτε άλλθ εργαςία πλθν τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

Κάκε κυψζλθ κα αποτελείται από τουλάχιςτον τρία ξεχωριςτά τμιματα ςτα οποία κα 
περιζχονται τα διάφορα μθχανικά και θλεκτρικά εξαρτιματα αυτισ. ε κάκε κυψζλθ 
διακρίνονται τα ακόλουκα τμιματα: 

i. Σμιμα ηυγϊν 

ii. Σμιμα τροφοδοςίασ 

iii. Σμιμα οργάνων μετριςεωσ 

Σα τυπικά τμιματα του πεδίου πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά 
και να φζρουν τα αντίςτοιχα ςτοιχεία όπωσ απαιτείται από τθ Μελζτθ. 

3.1.1 Τμιμα ηυγϊν 

Σο τμιμα ηυγϊν πρζπει να βρίςκεται ςτο πάνω μζροσ του πεδίου. Πρζπει να περιζχει το κφριο 
ςφςτθμα ηυγϊν το οποίο ςτθρίηεται ςε μονωτιρεσ και ςτα αποηευκτικά ςτοιχεία, με τουσ 
ακροδζκτεσ του οποίου ςυνδζονται οι ηυγοί. 

Σο πάνω κάλυμμα του τμιματοσ των ηυγϊν, πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από ανεξάρτθτα 
αφαιροφμενα φφλλα λαμαρίνασ, για να υπάρχει θ δυνατότθτα εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και 
επικεϊρθςθσ των ηυγϊν. 

3.1.2 Τμιμα τροφοδοςίασ  

Σο τμιμα τροφοδοςίασ πρζπει να ζχει πόρτα με μεντεςζδεσ και μοχλό για το άνοιγμά τθσ, ζτςι 
ϊςτε να είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςτον εξοπλιςμό που περιζχει. 

το εςωτερικό του τμιματοσ τροφοδοςίασ τοποκετοφνται, κατά περίπτωςθ, τα ακόλουκα 
ςτοιχεία: 

• διακόπτθσ φορτίου ι αςφαλειοαποηεφκτθσ με αςφάλειεσ 

• γειωτισ 

• διαιρζτεσ τάςθσ 

• αλεξικζραυνα γραμμισ 

• ακροδζκτεσ καλωδίων 

Θ πόρτα του τμιματοσ τροφοδοςίασ πρζπει να διακζτει παράκυρο επικεϊρθςθσ, για τον 

οπτικό ζλεγχο τθσ κζςθσ των οπλιςμϊν του αποηεφκτθ ι διακόπτθ και του γειωτι. Σο 
παράκυρο επικεϊρθςθσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από υλικό που κα ζχει τθν ίδια 
μθχανικι αντοχι με το υλικό από το οποίο κα είναι καταςκευαςμζνθ θ πόρτα του τμιματοσ. 
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τθν βάςθ του τμιματοσ τροφοδοςίασ πρζπει να υπάρχει κατάλλθλο άνοιγμα, για τθν είςοδο 

βοθκθτικϊν καλωδίων, για τθ μεταφορά ςθμάτων (κα οριςτοφν παρακάτω) και για τισ 
ςυνδζςεισ με τθ βοθκθτικι εξωτερικι παροχι. 

3.1.3  Τμιμα οργάνων 

Σο τμιμα οργάνων τοποκετείται ςτο εμπρόςκιο και επάνω τμιμα του πεδίου, με τρόπο που να 
επιτρζπεται θ πρόςβαςθ ςτον εξοπλιςμό που περιζχει. Σο τμιμα πρζπει να διακζτει πόρτα με 
μεντεςζδεσ και φρεηαριςτοφσ κοχλίεσ για το άνοιγμά τθσ. 

Οι ςυςκευζσ χαμθλισ τάςθσ τοποκετοφνται ςτο τμιμα οργάνων και περιλαμβάνουν μεταξφ 
άλλων: 

• διατάξεισ ελζγχου και ςιμανςθσ 

• αςφάλειεσ και βοθκθτικοφσ μικροαυτόματουσ διακόπτεσ 

Ζνα φφλλο λαμαρίνασ πρζπει να είναι μόνιμα τοποκετθμζνο, για να διαχωρίηεται ο χϊροσ των 
οργάνων από το τμιμα των ηυγϊν. 

το τμιμα οργάνων πρζπει να περιζχεται κλεμοςειρά μζςω τθσ οποίασ κα ςυνδζονται οι 
παραπάνω ςυςκευζσ. 

3.1.4 Κφριοι ηυγοί και ςυνδζςεισ 

Οι κφριοι ηυγοί και οι διακλαδϊςεισ τουσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοι από θλεκτρολυτικό 
χαλκό. Σο ςφςτθμα των ηυγϊν πρζπει να ςχεδιαςτεί και να καταςκευαςτεί ζτςι ϊςτε να αντζχει 
ςτα ρεφματα βραχυκφκλωςθσ (βραχείασ διάρκειασ και κορυφισ για 1s). 

3.1.5  Συςτιματα γείωςθσ ςτο εςωτερικό του πίνακα 

Μια χάλκινθ μπάρα γείωςθσ, ςτακερά ςτερεωμζνθ ςτθ μεταλλικι καταςκευι του πίνακα 
πρζπει να διαπερνά κατά μικοσ το χϊρο ςτο εςωτερικό του πίνακα διανομισ. 

Ολόκλθρθ θ καταςκευι και τα μεταλλικά ςτοιχεία πρζπει να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ 
χρθςιμοποιϊντασ βίδεσ, για να εξαςφαλιςκεί θ καλι θλεκτρικι επαφι μεταξφ των διαφόρων 
κομματιϊν. 

Οι πόρτεσ πρζπει να ςυνδεκοφν με το ςκελετό τθσ μεταλλικισ καταςκευισ χρθςιμοποιϊντασ 
εφκαμπτεσ χάλκινεσ πλεξοφδεσ ελάχιςτθσ διατομισ 16mm2. Θ γείωςθ του διακόπτθ ιςχφοσ 
πρζπει πάντα να εξαςφαλίηεται και κατά τθν διάρκεια τθσ αποςφνδεςισ του (περίπτωςθ 

ςυρομζνου τφπου). 

Θ γείωςθ των πλαιςίων των περιςτροφικϊν αποηευκτϊν και των διακοπτϊν φορτίου πρζπει να 
εξαςφαλίηεται με τθν ςφνδεςι τουσ με το κφκλωμα γείωςθσ. Πολφ περιςςότερο όταν αυτζσ οι 
διατάξεισ βρίςκονται ςε κατάςταςθ απόηευξθσ, οπότε οι οπλιςμοί τουσ κα πρζπει να 
κουμπϊνουν ςε ειδικζσ υποδοχζσ που είναι ςυνδεδεμζνεσ με το κφκλωμα γείωςθσ. 

Όλα τα κφρια ςτοιχεία πρζπει να είναι ςυνδεμζνα με τθ γείωςθ. 

ε κάκε ζνα από τα άκρα τθσ μπάρασ γείωςθσ κα πρζπει να υπάρχει κατάλλθλθ υποδοχι, για 
τθν ςφνδεςθ του καλωδίου του δικτφου γείωςθσ του υποςτακμοφ. 

3.1.6 Μανδαλϊςεισ 

τον πίνακα διανομισ, κα πρζπει να περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ μθχανικζσ 
μανδαλϊςεισ για προςταςία από λανκαςμζνουσ χειριςμοφσ, που κα μποροφςαν να 
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διακινδυνεφςουν τθν αςφάλεια του προςωπικοφ κακϊσ και τθν αποδοτικότθτα και αξιοπιςτία 

τθσ λειτουργίασ του πίνακα.  

3.1.7 Βαφι 

Για τθν προςταςία από φκορά, τα μεταλλικά τμιματα τθσ καταςκευισ, που δεν είναι 
γαλβανιςμζνα, πρζπει να υποςτοφν κατάλλθλθ επεξεργαςία και βάψιμο. 

 3.1.8 Ηλεκτρολογικι καταςκευι 

Κάκε κυψζλθ περιλαμβάνει όλα τα όργανα διακοπισ προςταςίασ και μζτρθςθσ όπωσ αυτά 
προβλζπονται ςτθ μελζτθ, αλλά και κάκε άλλο ςτοιχείο και εξάρτθμα το οποίο είναι 
απαραίτθτο για τθν αςφαλι και πλιρθ λειτουργία των πινάκων. 

Ο χειριςμόσ των οργάνων διακοπισ και ηεφξθσ κα γίνει από τθν εμπρόςκια όψθ των 

αντίςτοιχων κυψελϊν, χωρίσ να απαιτείται άνοιγμα τθσ κφρασ. Θα τοποκετοφνται δε ςε φψοσ 
μεταξφ 0,5m και 2,0m από το δάπεδο. 

Προβλζπεται να τοποκετθκοφν ηυγοί φάςεων από θλεκτρολυτικό χαλκό κατάλλθλων 
διαςτάςεων βαμμζνοι ςτα άκρα. Οι μονωτιρεσ και όλα τα μικροχλικά που κα 
χρθςιμοποιθκοφν κα είναι κατάλλθλα να αντζξουν ςτισ δυςμενζςτερεσ ςυνκικεσ θλεκτρικοφ 

βραχυκυκλϊματοσ που μπορεί να εμφανιςκεί ςτθν εγκατάςταςθ. 

Κατάλλθλεσ προςτατευτικζσ διατάξεισ κα πρζπει να προβλεφκοφν για απαγόρευςθ ειςόδου 
εργαλείων κατά τθ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ. 

Κάκε κυψζλθ κα φζρει κατάλλθλο ακροδζκτθ γείωςθσ για τθ ςφνδεςθ με το δίκτυο γείωςθσ 

μεταλλικϊν μερϊν. Δεν απαιτείται ιδιαίτεροσ ηυγόσ γείωςθσ, εφόςον ο καταςκευαςτισ του 
πίνακα εγγυάται τθν θλεκτρικι ςυνζχεια μεταξφ των κυψελϊν, θ οποία κα επιβεβαιωκεί 
απόλυτα κατά τθ διάρκεια των ςχετικϊν δοκιμϊν των κυψελϊν. 

ε αντίκετθ περίπτωςθ, κάκε πεδίο κα διατρζχεται από χάλκινθ μπάρα γείωςθσ και θ ςυνζχεια 
του κυκλϊματοσ γθσ, για ολόκλθρο τον πίνακα, κα εξαςφαλίηεται με τθν διαςφνδεςθ των 
επιμζρουσ κυκλωμάτων του κάκε πεδίου, ςτο πίςω μζροσ του πίνακα. Θ μπάρα γείωςθσ κα 
είναι καταςκευαςμζνθ για τθν εφκολθ ςφνδεςι τθσ με τθν γείωςθ ολόκλθρου του 
υποςτακμοφ, χωρίσ να απαιτείται καμιά αποςυναρμολόγθςι τθσ. Θ διατομι των μπαρϊν, που 
αποτελοφν το κφκλωμα γείωςθσ, κα είναι διαςταςιολογθμζνθ κατάλλθλα ϊςτε να αντζχει το 
βραχυκφκλωμα, ςφμφωνα με το IEC 62271-200. 

Σα ςτοιχεία του πίνακα που βρίςκονται κανονικά υπό τάςθ, κα μονϊνονται από τα μεταλλικά 
περιβλιματα με μονωτιρεσ από χυτι ρθτίνθ, κατάλλθλουσ για τισ προβλεπόμενεσ εντάςεισ 
βραχυκυκλϊματοσ. 

Θα πρζπει να προβλεφκοφν κατάλλθλεσ τερματικζσ ςυνδζςεισ ειςαγωγισ και εξαγωγισ των 
καλωδίων μζςθσ τάςθσ ςε όλεσ τισ κυψζλεσ. Οι υποδοχζσ για τθ ςφνδεςθ των καλωδίων ιςχφοσ 
κα είναι κατάλλθλεσ να δεχκοφν μονοπολικά ακροκιβϊτια καλωδίων ξθροφ τφπου. 

Σα ακροκιβϊτια ςφνδεςθσ των καλωδίων μζςθσ τάςθσ προβλζπονται τφπου εςωτερικϊν 
χϊρων, με υλικό ςφράγιςθσ των άκρων από χυτι ρθτίνθ και κα είναι απρόςβλθτα από υγραςία 
και ςκόνθ. Επίςθσ κα είναι κατάλλθλων διαςτάςεων ϊςτε να επιτρζπουν τθ διαςταφρωςθ 
αγωγϊν, απογφμνωςθ των άκρων και να αφινουν τισ ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ αποςτάςεισ 
μεταξφ των αγωγϊν. Θα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνα με τρόπο ϊςτε να επιτρζπουν τθν 

ευχερι προςπζλαςι τουσ χωρίσ να υπάρχει ανάγκθ επζμβαςθσ ςε άλλα τερματικά κιβϊτια. 
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Θα πρζπει να υπάρχει διάταξθ με τθν οποία να μθν μπορεί να ανοίξει θ κφρα τθσ κυψζλθσ 

όταν ο κφριοσ διακόπτθσ είναι ςε κζςθ «ΕΝΣΟ». Θ κφρα κα ανοίγει μόνο όταν είναι ςε 
απόηευξθ ο κφριοσ διακόπτθσ. 

Μθχανικζσ αλλθλαςφαλίςεισ κα εμποδίηουν τθν προςπζλαςθ προσ οποιοδιποτε ςτοιχείο τθσ 
κυψζλθσ υπό τάςθ, εάν προθγουμζνωσ δεν ζχει απομονωκεί πλιρωσ ο χϊροσ αυτόσ. τισ 
κυψζλεσ ειςόδου θ επίςκεψθ κα γίνεται μόνο μετά από διακοπι τθσ παροχισ του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. 
και κα αναρτθκεί ςχετικι πινακίδα. υςκευζσ που απαιτοφν ςυντιρθςθ ι επικεϊρθςθ δεν 
μπορεί να βρίςκονται ςτο χϊρο των κυψελϊν ειςόδου. 

Σα ςυςτιματα διακοπισ και γείωςθσ κα είναι κατάλλθλα μανδαλωμζνα, ϊςτε να εμποδίηεται 
οποιοςδιποτε λανκαςμζνοσ χειριςμόσ. Θα φζρουν επίςθσ ςφςτθμα το οποίο κα εξαςφαλίηει 
τθν τοποκζτθςθ του γειωτι. 

Όλο το θλεκτρολογικό υλικό μζςθσ τάςθσ κα είναι ςειράσ μόνωςθσ 20Ν κατά VDE 111 εκτόσ αν 
απαιτείται διαφορετικά. 

Θ ςφνδεςθ ςτο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. και θ τροφοδότθςθ των μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ κα 
γίνει με μονοπολικά καλϊδια N2 x SY ι N2 x S2Y, που κα ςυνδεκοφν ςτο κάτω μζροσ κάκε 
κυψζλθσ ςε τρία μονοπολικά ακροκιβϊτια. 

Ειδικότερα, ανάλογα με τθ λειτουργία τθσ, για κάκε κυψζλθ του πίνακα Μ/Σ, προβλζπεται κατ’ 
ελάχιςτο ο παρακάτω εξοπλιςμόσ. 

3.1.9 Κυψζλθ ειςόδου από Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

Θα περιλαμβάνει τον κφριο εξοπλιςμό που ακολουκεί: 

• Σριπολικζσ μπάρεσ χαλκοφ 630Α 

• Αποηεφκτθ φορτίου 24kV, 630Α, 16kA/1s ςε κοινό κζλυφοσ με γειωτι 

• Χειροκίνθτο μθχανιςμό λειτουργίασ για τον αποηεφκτθ φορτίου και το γειωτι 

• Σρεισ χωρθτικοφσ καταμεριςτζσ τάςθσ με τισ αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ λυχνίεσ 

• Κατάλλθλεσ υποδοχζσ για ςφνδεςθ καλωδίων μζχρι 240mm2 

• Σρία αλεξικζραυνα γραμμισ 21kV/10kA 

3.1.10 Κυψζλθ τροφοδοςίασ μεταςχθματιςτι, με αςφαλειοαποηεφκτθ φορτίου 

Θα περιλαμβάνει τον κφριο εξοπλιςμό που ακολουκεί: 

- Σριπολικζσ μπάρεσ χαλκοφ 630Α 

- Αποηεφκτθ φορτίου 24kV, 630Α, 50/125V, 16kA/1s ςε κοινό κζλυφοσ με γειωτι 

- Χειροκίνθτο μθχανιςμό λειτουργίασ για τον αποηεφκτθ φορτίου και το γειωτι. Σο 
άνοιγμα του αποηεφκτθ κα γίνεται με τθ χριςθ μπουτόν 

- Σρεισ βάςεισ αςφαλειϊν 200Α με τισ αντίςτοιχεσ αςφάλειεσ (με ονομαςτικι ζνταςθ που 
εξαρτάται από τθν ιςχφ του υπό προςταςία Μ/). Θ τιξθ μιασ αςφάλειασ κα προκαλεί το 
άνοιγμα του αποηεφκτθ φορτίου 

- Μθχανικι ζνδειξθ τθγμζνθσ αςφάλειασ 

- Πθνίο εργαςίασ 

- Σρεισ χωρθτικοφσ καταμεριςτζσ τάςθσ με τισ αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ λυχνίεσ 



ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  ελίδα 39 

- Κατάλλθλεσ υποδοχζσ για ςφνδεςθ καλωδίων μζχρι 95mm2 

3.1.11 Ζλεγχοσ και δοκιμζσ 

Δοκιμζσ τφπου 

Ο προμθκευτισ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει πιςτοποιθτικά τφπου από αναγνωριςμζνα 
εργαςτιρια του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ (που είναι διαπιςτευμζνα από διεκνι 
οργανιςμό) κατ’ ελάχιςτο για τισ δοκιμζσ που ακολουκοφν: 

• δοκιμι αντοχισ ςε κρουςτικι τάςθ (impulse dielectric tests) 

• δοκιμι αντοχισ ςε τάςθ βιομθχανικισ ςυχνότθτασ (power frequency dielectric tests) 

• δοκιμι ανφψωςθσ κερμοκραςίασ (temperature-rise tests) 

• δοκιμι αντοχισ ςε ζνταςθ βραχείασ διάρκειασ (short-time withstand current tests) 

• δοκιμζσ μθχανικισ λειτουργίασ και ςτοιβαρότθτασ (mechanical operating tests) 

• επαλικευςθ του βακμοφ προςταςίασ (verification of the degree of protection) 

• επαλικευςθ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ (verification of 

electromagnetic compatibilty) 

• επαλικευςθ ικανότθτασ κλειςίματοσ και διακοπισ (verification of making and breaking 
capacity) των διακοπτϊν και των αυτόματων διακοπτϊν ιςχφοσ 

Δοκιμζσ ςειράσ 

Οι δοκιμζσ ςειράσ κα πραγματοποιοφνται από τον προμθκευτι, ο οποίοσ κα είναι 
υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςχετικό πιςτοποιθτικό που κα αναφζρει ότι εκτελζςτθκαν κατ’ 
ελάχιςτο οι ακόλουκεσ δοκιμζσ όπωσ ορίηει το IEC 62271-200: 

• δοκιμι αντοχισ ςε τάςθ βιομθχανικισ ςυχνότθτασ (power frequency dielectric test) 

• διθλεκτρικι δοκιμι των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων ελζγχου (dielectric test on auxiliary and 
control circuit) 

• επαλικευςθ τθσ ορκότθτασ ςυρματϊςεων (verification of the correct wiring) 

• δοκιμι μθχανικισ λειτουργίασ (mechanical operation tests) 

Μετά τθν αποπεράτωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και πριν οι πίνακεσ τεκοφν υπό τάςθ, κα ελεγχκεί θ 

ςωςτι ςυνδεςμολογία των πινάκων, θ θλεκτρικι ςυνζχεια των κυψελϊν και θ φπαρξθ 
γείωςθσ. τθ ςυνζχεια οι πίνακεσ κα τεκοφν υπό τάςθκαι κα ελεγχκεί θ κανονικι τουσ 
λειτουργία και οι ενδείξεισ των οργάνων μζτρθςθσ. 

3.1.12 Καταςκευαςτικά ςχζδια - πιςτοποιθτικά 

Ο προςφζρων οφείλει να προςκομίςει τα παρακάτω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ: 

i. Αντίγραφα των Πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των καταςκευαςτϊν πινάκων 
Μζςθσ Σάςθσ και του εγκακιςτάμενου εξοπλιςμοφ 

ii. Πιςτοποιθτικά δοκιμϊν τφπου  

iii. Περιγραφι Πεδίων Πίνακα Μζςθσ Σάςθσ 
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Ο Ανάδοχοσ πριν τθν προςκόμιςθ των πινάκων Μζςθσ Σάςθσ ςτο ζργο, κα πρζπει να υποβάλει 

ςτθν Τπθρεςία: Πιςτοποιθτικά δοκιμϊν ςειράσ, τα καταςκευαςτικά ςχζδια και λεπτομερι 
θλεκτρολογικά διαγράμματα. 

Μετά τθν τοποκζτθςθ των πινάκων Μζςθσ Σάςθσ, πρζπει να ςυντάξει τα εγχειρίδια 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ολόκλθρου του Τποςτακμοφ. 

4 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ  

Ο πίνακασ Μ/Σ επιμετράται ωσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνο τεμάχιο ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
παροφςασ Σεχνικισ Προδιαγραφισ 

5 .  Ε γ γ φ θ ς θ  

Θ ελάχιςτθ εγγφθςθ που κα χορθγείται από τον καταςκευαςτι κα είναι 1 ζτοσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η12 

ΠΙΝΑΚΕ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ  

 

1 .  Γ ε ν ι κ ά  

Ο γενικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςθσ κα είναι μεταλλικόσ, τφπου πεδίων, κατάλλθλοσ για 
ελεφκερθ ζδραςθ ςτο δάπεδο. Όλοι οι χειριςμοί κα γίνονται από τθν εμπρόςκια πλευρά, από 
τθν οποίασ κα είναι επιςκζψιμοσ. 

Ο χϊροσ του Γενικοφ Πίνακα Χαμθλισ Σάςθσ κα πρζπει να κλιματίηεται με επίτοιχθ μονάδα 

τφπου split unit, ικανι να παραλάβει τουλάχιςτον τα ψυκτικά φορτία του πίνακα. 

2 .  Π ρ ό τ υ π α  

Θ καταςκευι του πίνακα χαμθλισ τάςθσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το πρότυπο ΕΝ 60439 
- 1 

3 .  Η λ ε κ τ ρ ι κ ά  Χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά  

Ο γενικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςθσ κα πρζπει να ζχει τα παρακάτω θλεκτρικά χαρακτθριςτικά: 

Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ 400V (ζωσ και 690V) 

Αρικμόσ Φάςεων 3Ph +N +PE 

Σάςθ μόνωςθσ Ui 1000V 

υχνότθτα Λειτουργίασ 50/60Θz 

Λειτουργία ςε ςφςτθμα γειϊςεωσ ΣΝ (ι TT - IT) 

Ρεφμα Αντοχισ ςε βραχυκφκλωμα Ιcw  (kA - rms/1s) Maximum 25kA/1s  

4 .  Κ α τ α ς κ ε υ ι  

Σο μεταλλικό μζροσ του πίνακα κα είναι καταςκευαςμζνο από χαλφβδινο μεταλλικό ζλαςμα 
πάχουσ τουλάχιςτον 1,5mm με επικάλυψθ κερμικά πολυμεριςμζνθσ εποξειδικισ ποφδρασ. Για 
όλα τα ξεχωριςτά ςτακερά μεταλλικά μζρθ (δθλαδι μετωπικζσ πλάκεσ, βάςεισ ςτιριξθσ του 
διακοπτικοφ υλικοφ, πλευρικά μεταλλικά καλφμματα κ.τ.λ.) κα πρζπει να υπάρχει θλεκτρικι 

ςυνζχεια, τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τον αγωγό γείωςθσ του θλεκτρικοφ πίνακα, 
εξαςφαλίηοντασ τθ γείωςθ όλων των ςτακερϊν μεταλλικϊν μζρων του. ε όλα τα κινοφμενα 
μεταλλικά μζρθ (π.χ. πόρτεσ, ανοιγϊμενεσ μετϊπεσ), κα πρζπει να τοποκετθκεί αγωγόσ 
προςταςίασ (π.χ. πλεξίδα γειϊςεωσ). 

Ο βακμόσ προςταςίασ (ΙΡ) του θλεκτρικοφ πίνακα κα είναι ςφμφωνα με το Πρότυπο  IEC 60529, 
που κα δθλϊνεται ςτα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν τφπου και  θ καταςκευι του κα είναι τζτοια 
ϊςτε να επιτυγχάνεται βακμόσ προςταςίασ ίςοσ ι καλφτεροσ από IP41. O βακμόσ προςταςίασ 
του θλεκτρικοφ πίνακα ζναντι μθχανικϊν κροφςεων, κα πρζπει να είναι ΙΚ07 όπωσ αυτόσ 
ορίηεται ςτο πρότυπο ΕΝ50102. 

Για τθ διανομι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτα διάφορα κυκλϊματα του θλεκτρικοφ πίνακα κα 

πρζπει να χρθςιμοποιοφνται κατά το δυνατό προκαταςκευαςμζνεσ διανομζσ. Ειδικότερα θ 
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διανομι ςε ςειρά μικροαυτομάτων διακοπτϊν, κα πρζπει να γίνεται με τθν χριςθ 

τυποποιθμζνων γεφυρϊν χαλκοφ κατάλλθλθσ ονομαςτικισ ζνταςθσ. 

ιμανςθ: τθν εμπρόσ του όψθ ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα φζρει πινακίδα με το όνομα και τθ 
διεφκυνςθ του καταςκευαςτι, κακϊσ και τον αρικμό παραγωγισ (ι άλλο χαρακτθριςτικό 
ςτοιχείο του ζργου). Κάκε ςυςκευι κα φζρει τθν ονομαςία τθσ ςφμφωνα με τα μονογραμμικά 
ςχζδια επιτρζποντασ ςτο χριςτθ το ςαφι διαχωριςμό των κυκλωμάτων που αφορά ςτθν κάκε 
ςυςκευι. Θ ςιμανςθ πρζπει να είναι ανκεκτικι και ςωςτά τοποκετθμζνθ ςε κάκε ςυςκευι. 
το εςωτερικό του θλεκτρικοφ πίνακα κα υπάρχει ςιμανςθ των μπαρϊν κάκε φάςθσ (αλλά και 
των μπαρϊν ουδετζρου και γείωςθσ). Επίςθσ κα υπάρχει πλιρθσ ςιμανςθ όλων των καλωδίων 
των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων. 

Οι μπάρεσ Ουδετζρου και οι μπάρεσ γείωςθσ κα ζχουν ίςθ διατομι με τισ μπάρεσ φάςεων. 

Ο πίνακασ κα ζχει επάρκεια εςωτερικοφ χϊρου για μελλοντικι αφξθςθ τόςο φορτίων όςο και 
τοποκετθμζνων ςυςκευϊν. 

Επιπλζον κα λθφκεί μζριμνα για τθν τοποκζτθςθ ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ ςτουσ πίνακεσ των 
ρυκμιςτϊν ςτροφϊν (εξαεριςτιρεσ και περςίδεσ). 

5 .  Π ι ς τ ο π ο ι θ τ ι κ ά  Δ ο κ ι μ ϊ ν  Σ φ π ο υ  κ α ι   ε ι ρ ά σ  

Ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ των εξισ δοκιμϊν τφπου, ςφμφωνα 
με το πρότυπο EN 60439-1: 

 Δοκιμι ανφψωςθσ κερμοκραςίασ 

 Δοκιμι διθλεκτρικισ ςτάκμθσ 

 Δοκιμι αντοχισ ςε βραχυκυκλϊματα 

 Δοκιμι αξιοπιςτίασ των ςυςτθμάτων προςταςίασ 

 Δοκιμι των αποςτάςεων περικωρίων και ερπυςμοφ 

 Δοκιμι τθσ μθχανικισ λειτουργίασ 

 Δοκιμι του βακμοφ προςταςίασ 

Επίςθσ κα πρζπει να εκτελεςκοφν οι παρακάτω δοκιμζσ ςειράσ και να εκδοκεί το αντίςτοιχο 
πρωτόκολλο δοκιμϊν ςειράσ: 

 Ζλεγχοσ τθσ ςυνδεςμολογίασ και ζλεγχοσ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων 

 Διθλεκτρικι δοκιμι 

 Ζλεγχοσ των ςυςκευϊν προςταςίασ και ςυνζχειασ του κυκλϊματοσ γείωςθσ 

6 .  Δ ι α ς φ ά λ ι ς θ  Π ο ι ό τ θ τ α σ  

Ο πίνακασ κα φζρει υποχρεωτικά τθν  ςιμανςθ “CE“ ςφμφωνα με τισ    Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ 
Νζασ Προςζγγιςθσ 73/23, 89/336 και 93/68. 

Επίςθσ μαηί με τον θλεκτρικό πίνακα χαμθλισ τάςθσ κα πρζπει να παραδοκοφν μονογραμμικά 
και πολυγραμμικά θλεκτρολογικά ςχζδια καταςκευισ του θλεκτρικοφ πίνακα χαμθλισ τάςθσ. 

7 .  Σ α  ό ρ γ α ν α  τ ω ν  π ι ν ά κ ω ν  

ε κάκε πίνακα κα τοποκετθκοφν όλα τα όργανα, οι ςυςκευζσ και τα εξαρτιματα, που είναι 
απαραίτθτα για τθν ςωςτι λειτουργία κάκε κυκλϊματοσ φωτιςμοφ ι κίνθςθσ.  
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Γενικά από πλευράσ ςυγκρότθςθσ προβλζπονται τα εξισ για τουσ πίνακεσ: 

 Σο πεδίο ειςόδου του ΓΠΧΣ κα είναι τριπλισ μεταγωγισ με τουσ κατάλλθλουσ διακόπτεσ 
φορτίου και ενδεικτικζσ λυχνίεσ με τισ αςφάλειζσ τουσ, κακϊσ και ςφςτθμα πλιρουσ 
αντικεραυνικισ προςταςίασ 

 Οι γραμμζσ αναχωριςεωσ φωτιςμοφ και ρευματοδοτϊν κα προςτατεφονται με 
μικροαυτόματουσ 

 τισ γραμμζσ προσ φωτιςτικά ςϊματα και ρευματοδότεσ κα προβλζπονται ρελζ 
διαφυγισ, με ομαδοποίθςθ των γραμμϊν ι ςτθν είςοδο του πίνακα μετά το γενικό 
διακόπτθ 

 τισ γραμμζσ τροφοδότθςθσ των κφριων αντλιϊν κα προβλζπεται ρυκμιςτισ ςτροφϊν 

με προςταςία (όργανα διακοπισ και προςταςίασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 
καταςκευαςτι του ρυκμιςτθ ςτροφϊν), πιεςτικά κουμπιά χειριςμοφ και ενδεικτικζσ 
λυχνίεσ  

 τισ γραμμζσ τροφοδότθςθσ λοιπϊν κινθτιρων κα προβλζπονται αυτόματοι διακόπτεσ, 
εκκινθτισ κινθτιρα, πιεςτικά κουμπιά χειριςμοφ και ενδεικτικζσ λυχνίεσ  

 τθν πρόςοψθ των πινάκων κα υπάρχει επιλογικόσ διακόπτθσ 3 κζςεων (ΜΑN – OFF – 
AUTO), ο οποίοσ κα δίνει τθ δυνατότθτα τοπικοφ χειριςμοφ κάκε κινθτιρα (κζςθ MAN), 
απομόνωςθσ κινθτιρα για ςυντιρθςθ (κζςθ OFF) και ελζγχου του κινθτιρα από το 
ςφςτθμα αυτοματιςμοφ (κζςθ AUTO). Οι κινθτιρεσ που κα ελζγχονται με αυτόν τον 
τρόπο κα είναι οι αντλίεσ λυμάτων και οι κινθτιρεσ των ενεργοποιθτϊν (actuators) 

δικλείδων και κυροφραγμάτων 

 Οι αναχωριςεισ τροφοδότθςθσ προσ υποπίνακα κα γίνονται με διακόπτθ φορτίου και 
αςφάλειεσ ι με αυτόματο διακόπτθ. 

 

Οι πίνακεσ χαμθλισ τάςθσ κα είναι εξοπλιςμζνοι με όργανα μζτρθςθσ τθσ ζνταςθσ και τάςθσ 
(αμπερόμετρα και βολτόμετρα), με επιλογικό διακόπτθ βολτομζτρου, με μεταςχθματιςτζσ 
μζτρθςθσ, με ενδεικτικζσ λυχνίεσ και με άλλα απαιτοφμενα εξαρτιματα. Σα αναλογικά όργανα 
μζτρθςθσ κα μποροφν να αντικαταςτακοφν από ψθφιακό πολυόργανο. 

Οι κεντρικοί πίνακεσ διανομισ γειϊνονται ςτο κεντρικό ςφςτθμα θλεκτρολογικισ γείωςθσ. Οι 

μετρθτζσ γειϊνονται ςτο ίδιο ςφςτθμα.  

8 .  Α π ο φ υ γ ι  ς υ μ π υ κ ν ϊ ς ε ω ν  

Για τθ κζρμανςθ του εςωτερικοφ του πίνακα προσ αποφυγι ςυμπυκνϊςεων κατά τθ χειμερινι 
περίοδο, κα εγκαταςτακεί μία ι περιςςότερεσ κερμαντικζσ αντιςτάςεισ τθσ τάξθσ του 1kW 
εκάςτθ, με κερμοςτατικό ζλεγχο λειτουργίασ. 

9 .  Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ζ σ  μ ο ν ά δ ε σ  ε λ ζ γ χ ο υ  ς τ ρ ο φ ϊ ν  κ ι ν θ τ ι ρ ω ν  ( i n v e r t e r s )  

Οι μονάδεσ ελζγχου ςυχνότθτασ πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για τοποκζτθςθ ςε πίνακα και να 
ςυμφωνοφν με τα πιο κάτω πρότυπα: 

 IEC 1000-4-2/EN 61000-4-2 επίπεδο 3 (θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα EMC) 

 IEC 1000-4-3/EN 61000-4-3 επίπεδο 3 (θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα EMC) 

 IEC 1000-4-4/EN 61000-4-4 επίπεδο 4 (θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα EMC) 
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 IEC 1000-4-5/EN 61000-4-5 επίπεδο 3 (θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα EMC) 

 IEC 1800-3/EN 61800-3 για περιβάλλον βιομθχανικό ι δθμόςιου τομζα 

 ΕΝ 50178 για χαμθλι τάςθ 

 IEC 68-2-6 για αντοχι από δονιςεισ και IEC 68-2-27 για αντοχι από ςοκ 

 IEC 664-1 και ΕΝ 50718 για βακμό 2 αντοχισ ςε μζγιςτθ περιβαλλοντικι μόλυνςθ 

 Low Voltage Derective 73/23/EEC με τροποποιιςεισ 

 Ο ρυκμιςτισ ταχφτθτασ κα ζχει τθν ζγκριςθ κατά UL και CSA 

Για τθ μετατροπι των ρευμάτων κα χρθςιμοποιείται θ τεχνολογία IGBT ι άλλθ καλφτερθ που 
κα εξαςφαλίηει εξίςου μικρζσ παραμορφϊςεισ του ρεφματοσ και τισ τάςθσ. 

Θ ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ των ρυκμιςτϊν κα είναι τουλάχιςτον 380V/415V, ςυχνότθτασ 
48 ωσ 63 Hz, με ςυντελεςτι ιςχφοσ τθσ τάξθσ του 0,95 για όλθ τθν κλίμακα ρφκμιςθσ τθσ 
ςυχνότθτασ και κα μποροφν να εργάηονται κανονικά ςτισ κλιματικζσ ςυνκικεσ του ζργου. Σο 
πεδίο λειτουργίασ τουσ κα καλφπτει τθν ονομαςτικι ιςχφ των κινθτιρων των οποίων τθ 
λειτουργία κα ρυκμίηει. 

Ο ρυκμιςτισ ταχφτθτασ ςτεγάηεται ςε κιβϊτιο χωρίσ κίνδυνο τυχαίασ επαφισ, ενϊ όλεσ οι 
μονάδεσ με βοθκθτικζσ λειτουργίεσ κα προςαρμόηονται βυςματωτά. Επιπλζον κα πρζπει να 
διακζτουν ςιμανςθ CE και πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Σα κφρια τεχνικά 
χαρακτθριςτικά των μονάδων που αφοροφν ςτθν ζξοδο προσ κινθτιρα, ςτισ ειςόδουσ – 
εξόδουσ ελζγχου, ςτισ δυνατότθτεσ λειτουργίασ, ςτισ προςταςίεσ και ςτισ ςυνκικεσ 

περιβάλλοντοσ, για τθν αξιόπιςτθ και αςφαλι λειτουργία, είναι κατ’ ελάχιςτον τα πιο κάτω: 

 Ζξοδοσ κινθτιρα: 3 Φάςεισ, 0V ζωσ τάςθ δικτφου, ςυχνότθτασ 0 ζωσ 250Θz με χρόνο 
επιτάχυνςθσ και χρόνο επιβράδυνςθσ 0.1 ζωσ 1800s 

 Είςοδοι / Ζξοδοι ελζγχου: Δφο προγραμματιηόμενεσ αναλογικζσ είςοδοι, τάςεωσ 0/2-
10V, εντάςεωσ 0/4-20mA με χρόνο απόκριςθσ≤60 ms, ανάλυςθ 0,1%, ακρίβεια ±1%. 
Μία προγραμματιηόμενθ αναλογικι ζξοδοσ ζνταςθσ 0/4-20mA. Σρεισ 
προγραμματιηόμενεσ ψθφιακζσ είςοδοι 24V DC, με χρόνο απόκριςθσ≤9ms. Δφο 
προγραμματιηόμενεσ ψθφιακζσ ζξοδοι τφπου ρελζ τάςθσ λειτουργίασ 12 ζωσ 250V AC / 
30V DC. Ρελζ εξόδου κα χρθςιμοποιοφνται για τισ ενδείξεισ καταςτάςεων (αφόπλιςθ 
λόγω ςφάλματοσ, ομαλι εκκίνθςθ, προειδοποίθςθ κερμικοφ κ.λπ.) 

 Βοθκθτικζσ τάςεισ: 10V DC, 10mA για χριςθ με γραμμικά ποτενςιόμετρα 

 Δυνατότθτεσ: Περιοριςμόσ ρεφματοσ και ςυχνότθτασ, δφο ρυκμιηόμενεσ ράμπεσ 
εκκίνθςθσ – ςτάςθσ, λειτουργία PID, εκκίνθςθ ςε ςυγχρονιςμό με περιςτρεφόμενο 
φορτίο (Flying start), πζντε προγραμματιηόμενεσ ςτακερζσ ταχφτθτεσ, αντιςτάκμιςθ IR, 
αντιςτάκμιςθ ολίςκθςθσ 

 Προςταςίεσ: υπερφόρτιςθ μετατροπζα, ανφψωςθ κερμοκραςίασ μετατροπζα, 
βραχυκφκλωμα ςτθν ζξοδο του μετατροπζα, υπζρταςθ δικτφου, απϊλεια φάςθσ 
δικτφου, υπερφόρτιςθ κινθτιρα, μθχανικό μπλοκάριςμα κινθτιρα, ςφάλμα ωσ προσ γθ 

Όλεσ οι παραπάνω περιπτϊςεισ ςφάλματοσ κα μποροφν να μεταδοκοφν ωσ το δίκτυο 

αυτοματιςμοφ. Όςον αφορά ςτισ ενδείξεισ και λοιπζσ ςθματοδοτιςεισ, κα περιλαμβάνουν 
ενδεικτικζσ λυχνίεσ ςιμανςθσ τθσ κζςθσ υπό τάςθ και γενικοφ ςφάλματοσ. 
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Οι πλθροφορίεσ λειτουργίασ και ςφαλμάτων κα εμφανίηονται ςε ψθφιακι οκόνθ. 

Ο inverter κα ζχει μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ περιβάλλοντοσ 40C και μζγιςτθ υγραςία 
90% και κα μπορεί να λειτουργεί από -15% ζωσ +10% τθσ ονομαςτικισ τάςθσ. Θα μπορεί να 
αποδίδει τθν ονομαςτικι ιςχφ του για όλθ τθν κλίμακα ρφκμιςθσ τθσ ςυχνότθτασ από 30-100% 
τθσ ονομαςτικισ ςυχνότθτασ (50Hz). 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροφϊν κα περιλαμβάνουν δυνατότθτα επικοινωνίασ με βιομθχανικά δίκτυα ι 
προγραμματιηόμενουσ λογικοφσ ελεγκτζσ. 

Οι μονάδεσ ελζγχου ςυχνότθτασ κα διακζτουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ προςτατευτικζσ διατάξεισ 
που αναφζρονται παραπάνω ςτθν παράγραφο «εκκινθτισ αναςτροφισ». Επιπλζον, κα 
διακζτουν ςτθν είςοδο πθνίο περιοριςμοφ των αρμονικϊν και των αιχμϊν, κακϊσ και φίλτρο 
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ (Radio Interference Suppression Filter RFI) από τισ τοπικζσ 

ςυνκικεσ. 

Οι μονάδεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να παίρνουν ψθφιακό ςιμα για να ξεκινοφν και να 
ςταματοφν τον κινθτιρα και να τον οδθγοφν ςε όποια ςυχνότθτα ζχει ρυκμιςτεί. 

Ο προμθκευτισ των ρυκμιςτϊν ςτροφϊν κα ςυνοδεφει αυτοφσ με γραπτζσ οδθγίεσ λειτουργία 

και ςυντιρθςθσ οι οποίεσ με ευκφνθ του αναδόχου κα ενςωματϊνονται ςτα «Σεφχθ Οδθγιϊν 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ» του ζργου, τα οποία οφείλει να ςυντάξει και να παραδϊςει ςτθν 
Τπθρεςία επίβλεψθσ του ζργου με δικι του δαπάνθ. 

10. Κ α τ α ς κ ε υ α ς τ ι κ ά  ς χ ζ δ ι α  –  π ι ς τ ο π ο ι θ τ ι κ ά  

Ο προςφζρων οφείλει να προςκομίςει τα παρακάτω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ: 

i. Αντίγραφα των Πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των καταςκευαςτϊν πινάκων 
Χαμθλισ Σάςθσ και του εγκακιςτάμενου εξοπλιςμοφ 

ii. Πιςτοποιθτικά δοκιμϊν τφπου  

iii.  Περιγραφι του Πίνακα Χαμθλισ Σάςθσ 

iv.  Σεχνικά φυλλάδια του κφριου εξοπλιςμοφ των Πινάκων 

Ο Ανάδοχοσ πριν τθν προςκόμιςθ των πινάκων Χαμθλισ Σάςθσ ςτο ζργο, κα πρζπει να 
υποβάλει ςτθν Τπθρεςία Πιςτοποιθτικά δοκιμϊν ςειράσ, τα καταςκευαςτικά ςχζδια και 
λεπτομερι θλεκτρολογικά διαγράμματα.  

Μετά τθν τοποκζτθςθ των πινάκων Χαμθλισ Σάςθσ πρζπει να ςυντάξει τα εγχειρίδια 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τόςο των επιμζρουσ τμθμάτων του εξοπλιςμοφ, όςο και των 
πλιρωσ καταςκευαςμζνων πινάκων.  

11. Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ   

Οι πίνακεσ Χ/Σ επιμετρϊνται για πλιρωσ εγκατεςτθμζνα τεμάχια ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
τθσ παροφςασ Σεχνικισ Προδιαγραφισ και του τιμολογίου. 

1 2 .  Ε γ γ φ θ ς θ  

Θ ελάχιςτθ εγγφθςθ που κα χορθγείται από τον καταςκευαςτι κα είναι 1 ζτοσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η13 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙ ΟΔΕΤΗ 

 

1 .  Π ε δ ί ο  Ε φ α ρ μ ο γ ι σ  –  Ο ρ ι ς μ ο ί  

Θ παροφςα Προδιαγραφι αναφζρεται ςτισ κάκε είδουσ καλωδιϊςεισ (ιςχυρϊν και αςκενϊν 
ρευμάτων), που πραγματοποιοφνται ςτο ζργο. 

2 .  Τ λ ι κ ά  

Όλα τα καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, κα 
ςυμφωνοφν με τισ απαιτιςεισ των ακολοφκων προτφπων, εκτόσ εάν προδιαγράφεται 

διαφορετικά: 

 VDE 0207, Teile 1-24: Προδιαγραφζσ μονωτικϊν υλικϊν και μανδυϊν για καλϊδια 

 VDE 0250, Teile 1, 102, 818: Κανονιςμοί για μονωμζνουσ αγωγοφσ εγκαταςτάςεων 
ιςχφοσ και φωτιςμοφ 

 VDE 0271: Καλϊδια με μόνωςθ PVC, (Y) 

 VDE 0272: Καλϊδια με μόνωςθ Πολυαικυλζνιο (2Y) 

 VDE 0273: Καλϊδια με μόνωςθ Δικτυωμζνο Πολυαικυλζνιο (2Χ) 

 VDE 0278: Εξαρτιματα, μοφφεσ, ακροκεφαλζσ για καλϊδια μζχρι 30kV 

 VDE 0282: Αγωγοί με μόνωςθ PVC 

 VDE 0298: Χριςθ και επιτρεπόμενεσ φορτίςεισ για καλϊδια τάςεωσ μζχρι 30kV 

 IEC 60502-2: Καλϊδια ιςχφοσ με μόνωςθ PVC 

Πριν τθν αποςτολι των καλωδίων ςτον τόπο του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν 
Τπθρεςία, προσ ζγκριςθ, τα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν του εργοςταςίου παραγωγισ των 
καλωδίων (ανάλογα τον τφπο καλωδίων και ςφμφωνα με τον ΕΛΟΣ). 

Για να είναι εγγυθμζνθ θ μακροχρόνια ςωςτι λειτουργία και αξιοπιςτία των καλωδίων μζςθσ 
και χαμθλισ τάςθσ, πρζπει να υποςτοφν τισ δοκιμζσ, ςφμφωνα με τον ΕΛΟΣ 1099, 843, 757, 
698. 

Θ εκλογι των καλωδίων και των ςυντελεςτϊν απομειϊςεωσ κα βαςιςκοφν ςτα ακόλουκα: 

 Θερμοκραςία εδάφουσ. 

 Θερμικι αγωγιμότθτα εδάφουσ 

 Βάκοσ τοποκετιςεωσ καλωδίων χαμθλισ τάςεωσ 0,6m 

 Ομαδοποίθςθ καλωδίων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΣ HD 384 και 
τθσ ΔΕΘ 

 Εναζρια τοποκζτθςθ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΣ HD 384 και τθσ 
ΔΕΘ 

Κάκε καλϊδιο κα επιλεγεί ϊςτε να καλφπτει με επάρκεια τισ ςυνκικεσ μεγίςτου φόρτου 
λειτουργίασ και βραχυκυκλϊματοσ κακϊσ και τισ κλιματικζσ και λοιπζσ ςυνκικεσ του τόπου του 
ζργου. 
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Για τον κακοριςμό τθσ διατομισ των καλωδίων κα λθφκοφν υπόψθ κατ' ελάχιςτον οι 

ακόλουκοι παράγοντεσ: 

 τάκμθ βραχυκυκλϊματοσ 

 Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ και τρόποσ εγκαταςτάςεωσ 

 Πτϊςθ τάςεωσ 

 Πτϊςθ τάςεωσ ςτα κυκλϊματα των κινθτιρων, οφειλόμενθ ςτθν εφαρμοηόμενθ μζκοδο 
εκκινιςεωσ 

 Ρφκμιςθ κερμικϊν ςτοιχείων των αυτόματων διακοπτϊν 

 Σοποκζτθςθ καλωδίων εναζρια, υπόγεια ι μζςα ςε κανάλι 

2.1 Καλϊδια μζςθσ τάςθσ 

Σα καλϊδια μζςθσ τάςθσ κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα πρότυπα IEC 60502-2 και 
VDE 0273 για καλϊδια με μόνωςθ από δικτυωμζνο πολυαικυλζνιο (XLPE). Οι τφποι των 
καλωδίων κα είναι N2XSY και N2XS2Τ, κατά VDE 0298. 

Σα καλϊδια κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ 12/20kV, μζγιςτθσ τάςθσ 24 kV. Θ δομι τουσ κα είναι 

θ ακόλουκθ: 

 Αγωγόσ: Πολφκλωνοσ χάλκινοσ ςτρογγυλόσ 

 Επζνδυςθ αγωγοφ: Εςωτερικό θμιαγϊγιμο ςτρϊμα XLPE 

 Μόνωςθ αγωγοφ: XLPE 

 Επζνδυςθ μόνωςθσ αγωγοφ: Εξωτερικό θμιαγϊγιμο ςτρϊμα XLPE 

 Θωράκιςθ: φρματα χαλκοφ τυλιγμζνα ελικοειδισ, ςυγκρατοφμενα από χάλκινθ ταινία 
τυλιγμζνθ ςε ανοικτι ελίκωςθ 

 Επζνδυςθ κωράκιςθσ: Πλαςτικι ταινία 

 Εξωτερικόσ μανδφασ: PVC βραδφκαυςτο κατά IEC 332,1 κόκκινου χρϊματοσ (τφποσ 
N2XSY) ι πολυαικυλζνιο, μαφρου χρϊματοσ (τφποσ N2XS2Y) 

Σα λοιπά καταςκευαςτικά, τεχνικά και θλεκτρικά χαρακτθριςτικά, κακϊσ και θ ικανότθτα 
φόρτιςθσ ςε κανονικι λειτουργία και ςε βραχυκφκλωμα, φαίνεται ςτον πίνακα 1 που 

ακολουκεί. 

2.2 Καλϊδια χαμθλισ τάςθσ 

Σα καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ζχουν χάλκινουσ μονόκλωνουσ ι πολφκλωνουσ 
αγωγοφσ μζςα ςε κερμοπλαςτικι μόνωςθ από PVC ι δικτυωμζνο πολυαικυλζνιο XLPE και 
εξωτερικό μανδφα από PVC. Θ καταςκευι τουσ κα είναι ςφμφωνθ με το πρότυπο IEC 60502-2. 
Οι τφποι των καλωδίων κα είναι: 

 Για το φωτιςμό A05VV-U (μονόκλωνα) ι A05VV-R (πολφκλωνα), ονομαςτικισ τάςεωσ 
300/500V και καταςκευισ κατά ΕΛΟΣ 563 

 Για τουσ κινθτιρεσ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ J1VV-U (μονόκλωνα) ι J1VV-R (πολφκλωνα), 
ονομαςτικισ τάςεωσ 600/1000V και καταςκευισ κατά ΕΛΟΣ 843 

 Για τισ παροχζσ των πινάκων κίνθςθσ XLPE/PVC οπλιςμζνα, ονομαςτικισ τάςεωσ 
600/1000V και καταςκευισ κατά IEC 502 
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 Για τθν τροφοδοςία των υποβρφχιων αντλιϊν και αναδευτιρων τα καλϊδια κα είναι 

H07RN-F, ονομαςτικισ τάςεωσ 450V / 750V και καταςκευισ κατά ΕΛΟΣ 623 και VDE 
0282 

Επιπλζον, κάκε καλϊδιο ιςχφοσ για τθν τροφοδοςία θλεκτροκινθτιρα κα ζχει ελάχιςτθ 
ονομαςτικι διατομι 2,5mm2, ενϊ τα καλϊδια ιςχφοσ για τθν τροφοδοςία των φωτιςτικϊν 
ςωμάτων ι οργάνων, δφνανται να ζχουν ελάχιςτθ ονομαςτικι διατομι 1,5mm2. Θ διατομι του 
ουδζτερου κα είναι ςφμφωνθ με το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384. 

Κάκε καλϊδιο ιςχφοσ κα ςυνοδεφεται από αγωγό γειϊςεωσ καταλλιλου διατομισ, ο οποίοσ κα 
είναι ενςωματωμζνοσ ςτο καλϊδιο ι κα είναι ξεχωριςτό καλϊδιο με κερμοπλαςτικι μόνωςθ 
(PVC), πράςινου/κίτρινου χρϊματοσ, με διατομι κακοριςμζνθ ςφμφωνα με το πρότυπο 
IEC 60364 και το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384. Θ χρθςιμοποίθςθ του χαλφβδινου οπλιςμοφ των 

καλωδίων, των ςωλθνϊςεων προςταςίασ των αγωγϊν, των ςωλθνϊςεων νεροφ κ.τ.λ., ωσ 
μοναδικϊν μζςων γειϊςεων, απαγορεφεται αυςτθρά.  

Σα καλϊδια κα είναι ςυνεχι. Ενδιάμεςθ ςφνδεςθ (μάτιςμα) δεν επιτρζπεται.  

Θ τοποκζτθςθ των καλωδίων μζςα ςε ςωλθνϊςεισ ι εναζρια κανάλια, κα είναι ςφμφωνθ με 
τισ απαιτιςεισ του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. και του προτφπου IEC 60364. 

Σα καλϊδια κα είναι πολυπολικά ςφμφωνα το VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οι αγωγοί 
των καλωδίων μποροφν να είναι μονόκλωνοι μζχρι διατομισ 4mm2 αλλά κα είναι πολφκλωνοι 
από 6mm2 και άνω. 

Οι επιτρεπόμενεσ μζγιςτεσ πτϊςεισ τάςθσ για τα διάφορα μζρθ ενόσ θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ 

φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α τοιχεία του ςυςτιματοσ υνκικεσ λειτουργίασ Πτϊςθ τάςθσ 

1 2 3 4 

1 
τα καλϊδια τροφοδοςίασ των 

κινθτιρων 

Κινθτιρασ που λειτουργεί ςτθν 

ονομαςτικι ιςχφ 
5% 

2 

τουσ ακροδζκτεσ των κινθτιρων 

κατά τθν εκκίνθςθ ςε 

βραχυκφκλωμα 

Κατά τθν διάρκεια εκκίνθςθσ του 

κινθτιρα (ςθμ. Ι) 
25% 

3 
τισ μπάρεσ των πινάκων 

τροφοδοςίασ των κινθτιρων 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκκίνθςθσ του πιο 

μεγάλου κινθτιρα (ςθμ. ΙΙ) 
15% 

4 
τα καλϊδια τροφοδοςίασ των 

πινάκων φωτιςμοφ 
Με μζγιςτο προβλεπόμενο φορτίο 1% 

5 
τα καλϊδια τροφοδοςίασ των 

φωτιςτικϊν ςωμάτων 
 2% 

Πίνακασ 1: Επιτρεπόμενεσ μζγιςτεσ πτϊςεισ τάςθσ 

θμ. Ι  

 α. Θ διακζςιμθ τάςθ ςτουσ ακροδζκτεσ των κινθτιρων κατά τθ διάρκεια τθσ εκκίνθςθσ, 
κα είναι τζτοια που να εγγυάται μία ςίγουρθ εκκίνθςθ των κινθτιρων, ακόμθ και για 
μζγιςτο φορτίο, χωρίσ βλάβθ των κινθτιρων 
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 β. Θ μζγιςτθ τιμι των 25%, εννοείται ςαν άκροιςμα των πτϊςεων τάςθσ ςτα καλϊδια και 

τισ μπάρεσ των πινάκων τροφοδοςίασ των κινθτιρων, από τον αντίςτοιχο Γενικό 
Πίνακα Χαμθλισ Σάςθσ μζχρι τθν κατανάλωςθ 

 γ. Για κινθτιρεσ μζςθσ τάςθσ, θ αναγκαία τάςθ ςτουσ ακροδζκτεσ κατά τθν εκκίνθςθ κα 
είναι γενικά μεγαλφτερθ από 75% τθσ τάςθσ παροχισ και ζτςι οι ςυνκικεσ εκκίνθςθσ 
κα είναι αντικείμενο επαλικευςθσ κατά περίπτωςθ. Θα ικανοποιείται όμωσ παντοφ θ 
ςυνκικθ του προθγοφμενου ςθμείου (α) αυτισ τθσ ςθμείωςθσ 

θμ. ΙΙ  

 Θ διακζςιμθ τάςθ ςτισ μπάρεσ κα είναι τζτοια ϊςτε να μθν εμποδίηει τθ λειτουργία των 
κινθτιρων που είναι ιδθ εν λειτουργία και να επιτρζπει το κλείςιμο των επαφϊν των 
κινθτιρων 

Για τα καλϊδια μεταφοράσ ενζργειασ υποβρυχίων βυκιηόμενων ςυγκροτθμάτων, κα 
χρθςιμοποιθκοφν εφκαμπτα καλϊδια με μικοσ επαρκζσ, ϊςτε να εκτείνονται από το κουτί 
ςυνδζςεωσ του κινθτιρα μζχρι το κουτί ςυνδζςεωσ που βρίςκεται ςτο επίπεδο του ανοίγματοσ 
επιςκζψεωσ τθσ δεξαμενισ. Σα εφκαμπτα καλϊδια κα αποτελοφνται από εφκαμπτουσ, 
χάλκινουσ αγωγοφσ 450V / 750V μονωμζνουσ με ελαςτικό μανδφα με εφκαμπτθ μόνωςθ, από 

ελαςτικό κατάλλθλο για υποβρφχια χριςθ. 

Σα εφκαμπτα καλϊδια θλεκτρικοφ ρεφματοσ κα είναι υπολογιςμζνα ϊςτε να δζχονται όλο το 
ρεφμα που χρειάηεται ο κινθτιρασ για να λειτουργιςει κάτω από τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ 
κερμοκραςίασ και υγροφ περιβάλλοντοσ. 

Οι ςυηεφξεισ καλωδίων κα είναι πλιρωσ υδατοςτεγείσ ςε ςυνκικεσ καταιγιςμοφ νεροφ και 
τροπικά κλίματα. Σα παρεμβφςματα ειςόδου των καλωδίων κα πρζπει να είναι τελείωσ 
ςτεγανά. 

Σο ςϊμα των ςυηευκτιρων κα είναι από αλουμίνιο, ορείχαλκο ι άλλο υλικό ανκεκτικό ςτθν 
διάβρωςθ. Θα είναι επίςθσ εφοδιαςμζνο με κρίκουσ για να κλειδϊνει με λουκζτο ϊςτε να 
αποφεφγονται οι περιπτϊςεισ επζμβαςθσ από αναρμόδια άτομα, βανδαλιςμοφ κ.τ.λ.. 

Σα καλϊδια κα παρζχουν τθ δυνατότθτα αποςυνδζςεωσ. Σα κουτιά αποςυνδζςεωσ κα είναι 
από χυτοςίδθρο, ανκεκτικά ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, με χοντροφσ ορειχάλκινουσ ακροδζκτεσ, 
ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςφνδεςθ των καλωδίων ρεφματοσ / προςταςίασ τθσ αντλίασ κατά 
τθν αφαίρεςι τθσ. Σο κουτί κα είναι πλιρεσ, με υδατοςτεγι παρεμβφςματα για τα καλϊδια 

ρεφματοσ / προςταςίασ τθσ αντλίασ. 

2.3 Καλϊδια οργάνων και ελζγχου 

Σα καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςφνδεςθ οργάνων και τα κυκλϊματα ελζγχου κα 
είναι πολφκλωνα καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ κατά VDE 0271, 
ονομαςτικισ διατομισ 1,5mm2 με αρικμθμζνουσ κλϊνουσ για ςιμανςθ αναγνϊριςθσ ςε όλο το 
μικοσ τουσ. τα άκρα των καλωδίων κα ςτερεωκοφν δακτφλιοι με τα κωδικά ςτοιχεία τουσ. ε 
ςθμεία διαςφνδεςθσ των αγωγϊν, όπου θ αλλαγι κωδικϊν είναι αναπόφευκτθ, κάκε αγωγόσ 
κα φζρει διπλοφσ δακτυλίουσ ςθμάνςεωσ. Κάκε αλλαγι αρίκμθςθσ κα ςθμειϊνεται επάνω ςτο 
θλεκτρικό διάγραμμα τθσ εγκαταςτάςεωσ ςτθν οποία ζγινε θ αλλαγι. 

Όπου προβλζπονται κυτία ςυνδζςεωσ ι διακλαδϊςεωσ για τθ διαλογι και ςφνκεςθ τθσ 

ομάδασ καλωδίων οργάνων και ελζγχου μιασ μονάδοσ του εξοπλιςμοφ, τα κυτία αυτά κα είναι 
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κατάλλθλα για το ςκοπό που προορίηονται και για επίτοιχθ τοποκζτθςθ και κα φζρουν δφο 

ςειρζσ ακροδεκτϊν τφπου κωσ. 

3 .  Ε κ τ ζ λ ε ς θ  ε ρ γ α ς ι ϊ ν   

3.1 Εγκατάςταςθ και οδεφςεισ καλωδίων 

Όλα τα καλϊδια πρζπει να εγκαταςτακοφν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και τουσ 
κανόνεσ τθσ τζχνθσ, ακολουκϊντασ κατά το δυνατόν ευκείεσ οδεφςεισ. Ειδικότερα, κα 
εφαρμοςτοφν το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 και τα VDE 100 και VDE 101. 

Οι ςωλινεσ διζλευςθσ των καλωδίων διανομισ κα είναι από PVC. Οι ςωλινεσ των καλωδίων, 
από τουσ τοπικοφσ υποπίνακεσ ζωσ τα μθχανιματα που οδεφουν ςε δομικά ςτοιχεία, κα είναι 
γαλβανιςμζνοι ςιδθροςωλινεσ, χωρίσ μονωτικι επζνδυςθ, με διάμετρο και πάχοσ τοιχωμάτων 

ςφμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384. 

Καλϊδια που οδεφουν ςε τοιχία μποροφν να τοποκετοφνται ςε κλειςτζσ διάτρθτεσ 
γαλβανιςμζνεσ ςχάρεσ, που ςτερεϊνονται ςτο τοιχίο με εκτονωτικά βφςματα. 

Όταν μία μονάδα του εξοπλιςμοφ εξυπθρετείται από περιςςότερα του ενόσ καλϊδια, κα 
πρζπει να λθφκεί ειδικι μζριμνα ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ όδευςθ των καλωδίων από μία κοινι 

κατεφκυνςθ και ο τερματιςμόσ τουσ με κανονικι ςειρά και ςυμμετρία. 

Κάκε καλϊδιο κα φζρει ςε κάκε άκρο του ςτακερι ςιμανςθ με τον αρικμό του ο οποίοσ 
αναφζρεται ςτουσ καταλόγουσ των υλικϊν. Οι αναγνωριςτικζσ πινακίδεσ κα ζχουν κατάλλθλο 
μζγεκοσ και μορφι που κα εγκρίνει θ Τπθρεςία μετά από πρόταςθ του Αναδόχου και κα είναι 
ςτερεωμζνεσ κατά τρόπο αςφαλι επάνω ςτα καλϊδια. 

Πινακίδεσ αναγνωρίςεωσ κα τοποκετθκοφν επίςθσ ςτθν είςοδο και ζξοδο των καλωδίων από 
υπόγεια κανάλια, οικοδομικά ςτοιχεία και γενικά ςε κάκε περίπτωςθ αφανοφσ τοποκζτθςθσ, 
όπου απαιτείται να ςθμειϊνεται και να αναγνωρίηεται θ όδευςθ των καλωδίων. Θ χριςθ 
πινακίδων ςτερεωμζνων με κόλλα απαγορεφεται. 

Σα ςθμεία εξόδου και ειςόδου των καλωδίων ςε οικοδομικά ςτοιχεία ι βάςεισ εδράςεωσ 
πινάκων κα ςτεγανϊνονται. Θ ςτεγάνωςθ κα πραγματοποιείται με κατάλλθλο ελαςτομερζσ 
υλικό και κα φζρει τελικό εξωτερικό ςτρϊμα αδιάβροχθσ αποξειδικισ ρθτίνθσ πάχουσ όχι 
μικρότερου των 40mm ι ελαφράσ τςιμεντοκονίασ κατά περίπτωςθ. Θ εργαςία αυτι κα γίνει 
και για κάκε εφεδρικό άνοιγμα. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ και για τθν προςωρινι 
ςτεγάνωςθ κάκε οπισ διελεφςεωσ καλωδίου από οικοδομικό ςτοιχείο κατά τθ διάρκεια του 

ςταδίου καταςκευισ για λόγουσ προςταςίασ ζναντι κατακλφςεωσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ ςτεγανϊςεωσ κα πρζπει να επιδεικνφεται ιδιαίτερθ προςοχι, 
ϊςτε να μθν υποςτοφν φκορζσ θ επζνδυςθ και θ ενίςχυςθ του καλωδίου.  

Όλα τα καλϊδια ιςχφοσ κα ςυνδζονται προσ τουσ πίνακεσ κατά τρόπο που κα διαςφαλίηει ότι θ 
ςωςτι διαδοχι φάςεων, οι αρικμοί των φάςεων και τα χρϊματα των αγωγϊν κα διατθροφνται 
ςε όλθ τθν εγκατάςταςθ. 

Οι αγωγοί των καλωδίων χαμθλισ τάςεωσ κα ταυτίηονται με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 1θ Φάςθ L1 

 2θ Φάςθ L2 

 3θ Φάςθ L3 
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 Ουδζτεροσ N ι μπλε αγωγόσ 

 Γείωςθ πράςινο ι κιτρινο/πράςινο 

 

Σα μονοπολικά καλϊδια ιςχφοσ κα φζρουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά ταφτιςθσ: 

 Φάςθ Καφζ 

 Ουδζτεροσ Μπλε 

 Γείωςθ Πράςινο ι κιτρινο/πράςινο 

Όλοι οι αγωγοί των καλωδίων κα τερματίηουν ςε κατάλλθλεσ χάλκινεσ λαβζσ ι ορειχάλκινουσ 
δακτυλίουσ με χριςθ ειδικοφ εργαλείου. ε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται «κατςάρωμα» 

με τα χζρια ι με πζνςα. 

Όλα τα καλϊδια κα παραδοκοφν ςε ςτιβαρά ςτροφεία, επάνω ςτα οποία κα αναγράφονται τα 
ςτοιχεία του εργοςταςίου καταςκευισ, θ διατομι, το μικοσ και θ μόνωςθ και κα ελεγχκοφν 
από τθν Τπθρεςία πριν από τθν εγκατάςταςι τουσ. 

Σα άκρα των καλωδίων μζςθσ και χαμθλισ τάςεωσ κα ςτεγανϊνονται κατάλλθλα, όταν τα 
καλϊδια βρίςκονται ςτα ςτροφεία, για να αποφεφγεται θ είςοδοσ υγραςίασ και όταν 
αποκόπτεται ζνα κομμάτι από το καλϊδιο που είναι ςτο ςτροφείο, το τζρμα του καλωδίου που 
απομζνει κα ςτεγανϊνεται αμζςωσ. 

Οι ζλξεισ κατά τθν διάρκεια τθσ τοποκζτθςθσ δεν πρζπει να υπερβοφν τισ προδιαγραφόμενεσ 
τιμζσ του καταςκευαςτι, και ςε περίπτωςθ ελλείψεωσ αυτισ, δεν πρζπει να ξεπερνοφν τα 

6kg/mm2 διατομισ. Για το ςκοπό αυτό οι ζλξεισ κα γίνονται ι με το χζρι ι μθχανοκίνθτα με τθν 
προχπόκεςθ όμωσ ότι διατίκεται όργανο ελζγχου τθσ ζλξθσ.  

Όλα τα μικθ των καλωδίων που κόβονται από το ςτροφείο, πρζπει να τοποκετοφνται αμζςωσ 
ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ αλλιϊσ πρζπει να ςτεγανϊνονται αμζςωσ τα άκρα των. 

Προκειμζνου να κοπεί ζνα τμιμα καλωδίου από το ςτροφείο, το ςτροφείο κα τοποκετείται ςε 
κατάλλθλθ κζςθ ϊςτε να διευκολφνεται θ αφαίρεςθ του καλωδίου και να αποφεφγονται 
ςτροφζσ και διπλϊςεισ. Όταν το αποκοπτόμενο μικοσ καλωδίου είναι μεγάλο, κα 
χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλα ράουλα ι φορεία ζλξεωσ καλωδίων. Θ όδευςθ των καλωδίων κα 
είναι ςφμφωνθ με τα ςυμβατικά ςχζδια. 

Επζκταςθ των καλωδίων (μάτιςμα) μζςω κατάλλθλων μουφϊν δεν επιτρζπεται, παρά μόνο 
ςτισ περιπτϊςεισ που το μικοσ τθσ γραμμισ είναι μεγαλφτερο από το μζγιςτο μικοσ του 
καλωδίου ενόσ ςτροφείου και αφοφ ενθμερωκεί θ Τπθρεςία. 

Οι αγωγοί κάκε καλωδίου που ςυνδζει ςτρεφόμενθ μθχανι (κινθτιρα ι γεννιτρια) κα φζρουν 
δακτυλίουσ με τα χαρακτθριςτικά ςφμβολα, ϊςτε να διευκολφνεται θ ςωςτι ςφνδεςθ κάκε 
μθχανισ. 

Όταν χρειάηεται να αφαιρεκεί θ πλαςτικι επζνδυςθ των καλωδίων, όπωσ π.χ. ςτο τζρμα των 
καλωδίων, κα αφαιρείται το ελάχιςτο απαιτοφμενο τμιμα και ο εκτικζμενοσ αγωγόσ ι 
οπλιςμόσ κα καλφπτεται επαρκϊσ με κατάλλθλο πλαςτικό δακτφλιο. 

Σα καλϊδια με μόνωςθ από PVC ι XLPE κα ςτερεϊνονται ςτο τζρμα τουσ μζςω μθχανικϊν 

ςτυπιοκλιπτϊν ςφμφωνα με το εφαρμοηόμενο πρότυπο. Οι ςτυπιοκλίπτεσ αυτοί κα είναι 
ορειχάλκινοι εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ καλωδίων με οπλιςμό από ταινία αλουμινίου, όπου οι 



ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  ελίδα 52 

ςτυπιοκλίπτεσ κα είναι από αλουμίνιο. Οι ςτυπιοκλίπτεσ κα εξαςφαλίηουν επαρκι ςτερζωςθ 

των καλωδίων μζςω του μεταλλικοφ οπλιςμοφ τουσ, εξαςφαλίηοντασ ταυτοχρόνωσ και πλιρθ 
ςφνδεςθ προσ γθ. Θα παραδοκοφν πλιρεισ, με ορειχάλκινο ςτοιχείο ςφνδεςθσ προσ γθ και 
κατάλλθλο πλαςτικό κάλυμμα μζςω του οποίου κα ςτεγανϊνεται αποτελεςματικά το μεταξφ 
επενδφςεων του καλωδίου και ςτυπιοκλίπτου διάκενο. 

Σα καλϊδια μζςθσ τάςθσ κα ςτερεϊνονται ςτο τζρμα τουσ μζςω ςυρρικνουμζνων υπό τθν 
επίδραςθ τθσ κερμότθτασ (heat shrink) ςτοιχείων, τα οποία κα ζχουν υποςτεί πλιρθ 
εξομάλυνςθ τάςεων. 

3.2 Εκςκαφι χανδάκων τοποκζτθςθσ καλωδίων 

Θ τοποκζτθςθ όλων των καλωδίων πρζπει να ακολουκεί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

i. Σα βάκθ τοποκετιςεωσ των καλωδίων κα κακορίηονται από τθ διαμορφωμζνθ ςτάκμθ 
του εδάφουσ, εκτόσ αν διαταχκεί διαφορετικά από τθν Τπθρεςία. Σα καλϊδια μζςθσ 
τάςεωσ κα τοποκετθκοφν ςε βάκοσ τουλάχιςτον 1,00m και τα χαμθλισ τάςεωσ ςε 
βάκοσ τουλάχιςτον 0,60m Σα καλϊδια μζςθσ και χαμθλισ τάςεωσ μποροφν να 
τοποκετθκοφν ςτον ίδιο χάνδακα, αλλά ςε διαφορετικά οριηόντια και κατακόρυφα 
επίπεδα. Όταν τα καλϊδια οδεφουν μζςα ςε ςωλινεσ, επιτρζπεται κατακόρυφθ 

τοποκζτθςθ με τα καλϊδια μζςθσ τάςεωσ ςτο μεγαλφτερο βάκοσ 

ii. Πριν από τθν τοποκζτθςθ των καλωδίων θ Τπθρεςία κα επικεωριςει τουσ χάνδακεσ και 
κα βεβαιωκεί ότι το περίγραμμά τουσ είναι ςτακερό και ο πυκμζνασ λείοσ χωρίσ 
κραφςματα από πζτρεσ 

iii. Σο ςτρϊμα ζδραςθσ των καλωδίων κα ζχει πάχοσ 75mm και κα δθμιουργθκεί από 
λεπτόκοκκθ άμμο 

iv. Σα καλϊδια κα τοποκετθκοφν ςτισ κατάλλθλεσ μεταξφ των αποςτάςεισ και όχι 
τεντωμζνα, για να αποφευχκεί θ δθμιουργία τάςεων όταν αυτά κα κατακακίςουν με 
τθν επαναπλιρωςθ του χάνδακα 

v. Πριν από τθ διάςτρωςθ τθσ άμμου και τθν επαναπλιρωςθ, κα γίνεται ζλεγχοσ από τθν 
Τπθρεςία, όπωσ επίςθσ και μετά τθ διάςτρωςθ τθσ άμμου και τθν τοποκζτθςθ των 
προςτατευτικϊν πλακϊν 

vi. Μετά τθν τοποκζτθςθ των καλωδίων κα προςτεκεί ζνα νζο ςτρϊμα άμμου πάχουσ 
75 mm, το οποίο κα καλφψει πλιρωσ τουσ αγωγοφσ χωρίσ κενά ςτισ κάτω παρειζσ τουσ. 

Για τθν εργαςία αυτι δεν κα χρθςιμοποιθκοφν μθχανικά μζςα  

vii. Μετά τθ διάςτρωςθ τθσ άμμου κα τοποκετθκοφν οι προςτατευτικζσ πλάκεσ, οι οποίεσ 
κα επικαλφπτουν τα καλϊδια με ζνα περικϊριο τουλάχιςτον 75mm εκατζρωκεν. Όταν 
τοποκετοφνται ςτον ίδιο χάνδακα καλϊδια μζςθσ και χαμθλισ τάςεωσ, κάκε καλϊδιο 
κα ζχει ξεχωριςτζσ πλάκεσ προςταςίασ 

viii. Ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν επαναπλιρωςθ του χάνδακα, χωρίσ να διαταράξει τισ 
προςτατευτικζσ πλάκεσ. Σα υλικά επαναπλιρωςθσ κα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα 
κατά το δυνατόν από μεγάλεσ πζτρεσ και άλλα ςτερεά μεγάλου ςχιματοσ 

ix. Μετά τθν επαναπλιρωςθ του χάνδακα, ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςτισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ για τθ δθμιουργία τθσ τελικισ ςτάκμθσ του εδάφουσ και κα τοποκετιςει 

δείκτεσ τθσ όδευςθσ των καλωδίων. Οι δείκτεσ αυτοί κα τοποκετθκοφν το πολφ ανά 
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10m διαδρομισ και ςτα ςθμεία αλλαγισ κατευκφνςεωσ ςτουσ δείκτεσ κα αναγράφονται 

οι λζξεισ «ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ» και θ τάςθ λειτουργίασ τθσ γραμμισ. 

3.3 Εςχάρεσ ςτθρίξεωσ καλωδίων 

Κατά τισ ομαδικζσ οδεφςεισ καλωδίων ιςχυρϊν ρευμάτων ι γυμνϊν χάλκινων αγωγϊν, 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, μεταλλικζσ ςχάρεσ, από διάτρθτθ γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα, 
ανοικτοφ ι κλειςτοφ τφπου κατά περίπτωςθ, με τα ειδικά εξαρτιματα για τθ ςτιριξι τουσ. Ο 
Ανάδοχοσ κα προμθκεφςει και κα εγκαταςτιςει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ για τθν όδευςθ των 
καλωδίων εςχάρεσ. Για τθν επιλογι των εςχαρϊν ςτθρίξεωσ των καλωδίων και των οδεφςεϊν 
των, κα λθφκοφν υπόψθ τα ακόλουκα: 

i. Ο αρικμόσ των καλωδίων ιςχφοσ αυτοματιςμοφ και ελζγχου, που κα τοποκετθκοφν ςε 
κάκε εςχάρα, περιλαμβανομζνων και των μελλοντικϊν 

ii. Αποφυγι περιοχϊν όπου κα γίνεται ςυντιρθςθ μθχανθμάτων, ςωλινων κ.τ.λ. και 
περιοχϊν όπου προβλζπεται επζκταςθ των εγκαταςτάςεων του ζργου 

iii. Αποφυγι περιττϊν διαδρομϊν 

iv. Όδευςθ των εςχαρϊν ςε μεγάλο φψοσ με κατάλλθλεσ κακόδουσ ςτισ διάφορεσ 

καταναλϊςεισ 

v. Όδευςθ εςχαρϊν ςε οριηόντιεσ και κάκετεσ διευκφνςεισ κατά το μζτρο του δυνατοφ 

Οι εςχάρεσ οδεφςεωσ των καλωδίων κα καταςκευαςκοφν από χαλυβδοελάςματα, κα φζρουν 
ομοίου τφπου ςτοιχεία ςφνδεςθσ και κα εγκαταςτακοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

εργοςταςίου καταςκευισ τουσ. Θα ακολουκοφν το παρακάτω διαςταςιολόγιο: 

Α/Α Διαςτάςεισ *mm] Πάχοσ ελάςματοσ *mm] 

1 2 3 

1 100 x 50, 200 x 50 1,00 

2 100 x 100, 200 x 100 1,25 

3 300 x 50, 400 x 50 1,50 

4 300 x 100, 400 x 100 1,50 

5 500 x 100 2,00 

6 600 x 100 2,00 

Πίνακασ 2: Διαςταςιολόγιο εςχαρϊν οδεφςεωσ 

Οι καμπφλεσ και τα τεμάχια διακλάδωςθσ και ςφνδεςθσ κα ζχουν τυποποιθμζνθ μορφι και οι 
εςωτερικζσ ακτίνεσ καμπυλότθτασ δεν κα είναι μικρότερεσ από 300mm. Σο ςφςτθμα των 
εςχαρϊν κα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με το πρότυπο NEMA VE-1 και οι τιμζσ φόρτιςθσ 
κα υπολογιςτοφν ςφμφωνα με το DIN 4114 με ςυντελεςτι αςφαλείασ 1,7 κατ’ ελάχιςτο. Σο 
γαλβάνιςμα κα είναι ςφμφωνο με το DIN EN 10412 με βάροσ επικάλυψθσ 350g/m2. Οι ςχάρεσ 
κα είναι προγαλβανιςμζνεσ με τθ μζκοδο SENDZIMIR Z 275 ςφμφωνα με το DIN 17162. 

Οι εςχάρεσ κα ζχουν επαρκζσ πλάτοσ ϊςτε τα καλϊδια να τοποκετοφνται ςε ζνα επίπεδο και 

ςτισ κανονικζσ μεταξφ τουσ αποςτάςεισ, χωρίσ να αλλθλεπικαλφπτονται,εξαςφαλίηοντασ ότι το 
30% τθσ επιφανείασ του κα παραμζνει κενό (εφεδρεία).  
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Σα καλϊδια κα αςφαλίηονται επάνω ςτισ εςχάρεσ με τθ βοικεια μονωτικϊν ιμάντων, οι οποίοι 

κα βιδϊνονται επάνω ςτθν εςχάρα με πλαςτικοφσ κοχλίεσ και ροδζλεσ. Θα ςτερεϊνονται ανά 
διαςτιματα τζτοια, που κα εξαςφαλίηουν μια κακαρι και τακτοποιθμζνθ εγκατάςταςθ. 

Ειδικι μζριμνα πρζπει να λθφκεί ςτισ κατακόρυφα τοποκετθμζνεσ εςχάρεσ, όπου πρζπει να 
χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλα και επαρκι ςτοιχεία ςτερεϊςεωσ των καλωδίων, ϊςτε να 
επιτυγχάνεται αςφάλεια και καλι κατανομι των φορτίων. Σα καλϊδια που οδεφουν επάνω ςε 
κατακόρυφεσ εςχάρεσ κα ςτερεωκοφν κατά τρόπο αςφαλι ανά διαςτιματα το πολφ 600mm. 

Οι βραχίονεσ ςτθρίξεωσ των εςχαρϊν κα καταςκευαςκοφν από γαλβανιςμζνο εν κερμϊ 
χαλυβοζλαςμα πάχουσ τουλάχιςτον 2mm, κα ζχουν πλάτοσ τουλάχιςτον 1cm μεγαλφτερο από 
το πλάτοσ τθσ ςχάρασ που ςτθρίηουν και κα είναι υπολογιςμζνα για μζγιςτο φορτίο 50kg. Οι 
αποςτάςεισ μεταξφ τουσ κα είναι τζτοιεσ ϊςτε οι μεν ςχάρεσ πλάτουσ 100mm – 300mm να 

δζχονται φορτίο 100kp/m ενϊ οι ςχάρεσ πλάτουσ 400mm – 600mm φορτίο 200kp/m. ε κάκε 
περίπτωςθ, θ μεταξφ τουσ απόςταςθ δεν κα υπερβαίνει ςε καμιά περίπτωςθ τα 1200mm. Θ 
ςτερζωςθ των βραχιόνων αυτϊν κα είναι επαρκισ για το μζγιςτο φορτίο τθσ εςχάρασ.  

Γενικά θ καταςκευι των εςχαρϊν κα είναι πολφ επιμελθμζνθ και κα γίνει με τρόπο που κα 
επιτρζπει μικρι δφναμθ πάνω ςε αυτζσ χωρίσ παραμορφϊςεισ των ςχαρϊν, των βραχιϊνων 

και των ορκοςτατϊν. 

Οι ορκοςτάτεσ κα είναι από χαλυβδοζλαςμα γαλβανιςμζνο εν κερμϊ πάχουσ τουλάχιςτον 
3mm διπλοφ «π» μονοί ι διπλοί ανάλογα με τα φορτία των εςχαρϊν. Για εςχάρεσ πλάτουσ 
μεγαλφτερου από 200mm μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ορκοςτάτεσ μορφισ. Οι ορκοςτάτεσ 
αυτοί κα αναρτϊνται από τθν οροφι και για τθν ςτιριξι τουσ κα χρθςιμοποιθκοφν κοινά 

βφςματα μεταλλικά με τισ κατάλλθλεσ βίδεσ. 

Οι βίδεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ ςυνδζςεισ των εςχαρϊν, των ειδικϊν τεμαχίων κ.τ.λ., 
κα είναι ειδικισ μορφισ για να μθν τραυματίηονται τα καλϊδια και πρζπει να είναι 
επιψευδαργυρωμζνεσ. 

ε όποιεσ εςχάρεσ οδεφουν μαηί με άλλα καλϊδια ςθμάτων, καλϊδια που μεταφζρουν 
αναλογικά ςιματα (0-20mA ι 4-20mA) τότε κα τοποκετείται ςτθν εςχάρα ειδικό διαχωριςτικό 
εξάρτθμα κατά μικοσ, ζτςι ϊςτε να διαχωρίηει τθ ςχάρα ςε δυο τμιματα. Σο ζνα κα περιζχει 
τα καλϊδια των αναλογικϊν ςθμάτων και το άλλο τα υπόλοιπα καλϊδια ςθμάτων. 

3.4 Κουτιά διακλάδωςθσ 

Σα πλαςτικά κουτιά διακλάδωςθσ κα είναι καταςκευαςμζνα από PVC, ιδίων προδιαγραφϊν 
καταςκευισ με τουσ ευκφγραμμουσ ςωλινεσ, με κάλυμμα πρεςαριςτό ι βιδωτό, που κα 
εξαςφαλίηει απόλυτθ ςτεγανότθτα. Θ ςφνδεςι τουσ με τουσ ςωλινεσ κα γίνεται πάντοτε μζςω 
των ειδικϊν ρακόρ ςφνδεςθσ. Σα κουτιά κα είναι διαςτάςεων 62mm x 62mm, 82mm x 82mm, 
91mm x 91mm και 100mm x 100mm κατά περίπτωςθ, προςταςίασ ΙΡ 55. 

Σα χαλφβδινα κουτιά κα είναι καταςκευαςμζνα από χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 3mm 
γαλβανιςμζνα ι από άριςτθσ ποιότθτασ χυτοςίδθρο, ςτεγανά προςταςίασ ΙΡ 55, τετράγωνα ι 
ορκογϊνια, κατάλλθλα για ςφνδεςθ με χαλφβδινουσ ςωλινεσ καλωδίων. Οι διαςτάςεισ τουσ 
κα είναι επαρκείσ για τθν άνετθ ςφνδεςθ των καλωδίων ϊςτε να αποφεφγονται ανεπικφμθτα 
τςακίςματα. 
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3.5 ωλθνϊςεισ προςταςίασ των καλωδίων 

Οι ςωλθνϊςεισ προςταςίασ των καλωδίων, ςτακερζσ και εφκαμπτεσ, πρζπει να γίνουν 
ςφμφωνα με τα πρότυπα: ΕΛΟΣ HD 384, ΕΝ 50086, ΕΝ 60423, ΙΕC 60023, ΙΕC 60614. 

Οι ςτακεροί χαλυβοςωλινεσ όδευςθσ θλεκτρικϊν καλωδίων κα είναι γαλβανιςμζνοι εν κερμϊ 
(εντόσ και εκτόσ), μζςου τφπου (κόκκινθ ετικζτα), υδραυλικοί ι ειδικοί θλεκτρολογικοί ςωλινεσ 
και κα εγκακίςτανται με πλιρθ ςειρά βιδωτϊν εξαρτθμάτων, όπωσ ςτισ υδραυλικζσ ςυνδζςεισ. 
Θα είναι ςφμφωνοι με το ΙΕC 60423, με ελάχιςτο πάχοσ τοιχωμάτων 1,5mm. Κουρμπάριςμα 

των ςωλινων επιτρζπεται μόνον μζςω καταλλιλου κουρμπαδόρου για γωνίεσ άνω των 90. Οι 

γωνίεσ 90 κα γίνονται με ζτοιμεσ καμπφλεσ. Θ ςφνδεςι τουσ με τα κουτιά διακλάδωςθσ κα 
γίνεται ςτεγανά με περικόχλια μζςα – ζξω. Δεν κα γίνονται δεκτζσ άνω των δφο αλλαγϊν 
διεφκυνςθσ, χωρίσ ενδιάμεςο κουτί διακλάδωςθσ. 

ε όλεσ τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, οι ςωλθνϊςεισ προςταςίασ κα είναι επίτοιχεσ ι χωνευτζσ 
ι καμμζνεσ ςτο πάτωμα κατά περίπτωςθ και κα διαταχκοφν ςε κακαροφσ και απλοφσ 
ςχθματιςμοφσ, που κα εξαςφαλίηουν εφεδρεία χϊρου για μελλοντικζσ ςωλθνϊςεισ προσ όλουσ 
τουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ. τα ςθμεία που τελειϊνουν οι τοίχοι και οι οροφζσ, οι ςωλθνϊςεισ 
κα καλυφκοφν κατάλλθλα. 

Μθ μεταλλικζσ εντοιχιςμζνεσ ςωλθνϊςεισ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν εκτόσ των 
κτιρίων για γραφεία και των χϊρων για γραφεία των λοιπϊν κτιρίων. ε περίπτωςθ χριςθσ 
τουσ, κα είναι από PVC, κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ ςτο ζδαφοσ και για εγκιβωτιςμό ςε 
ςκυρόδεμα, τυποποιθμζνων διαμζτρων 23mm, 29mm κ.ο.κ.. 

Οι ευκφγραμμοι πλαςτικοί ςωλινεσ για εμφανι τοποκζτθςθ κα είναι από PVC, κατάλλθλοι για 

εμφανι εγκατάςταςθ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα IEC και τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΣ 798.1 
και 799. Οι ςωλινεσ κα είναι άκαυςτοι, απρόςβλθτοι από οξζα κ.τ.λ. και υψθλισ αντοχισ ςε 
υπεριϊδθ ακτινοβολία. Θα ςυνοδεφονται από πλιρθ ςειρά εξαρτθμάτων όπωσ καμπφλεσ, 
μοφφεσ, κολάρα, ρακόρ κτλ. 

Θ πλθρότθτα των ςωλινων δεν πρζπει να υπερβαίνει το 40%. Δεν κα γίνονται δεκτζσ άνω των 
δφο αλλαγϊν διεφκυνςθσ, χωρίσ ενδιάμεςο κουτί διακλάδωςθσ ι φρεάτιο. 

Σα ελάχιςτα πάχθ ςε ςχζςθ με τισ διαμζτρουσ κα είναι τα εξισ: 

 

Α/Α Διάμετροσ *mm] Πάχοσ *mm] 

1 2 3 

1 20 1,55 

2 25 1,80 

3 32 2,1 

4 40 2,30 

5 50 2,85 

6 100–160 4,00 

7 200 6,00 

Πίνακασ 3: Ελάχιςτα πάχθ ςωλθνϊςεων ςε ςχζςθ με τισ διαμζτρουσ 
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Οι χαλυβδοςωλινεσ ςπιράλ κα χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθ ςφνδεςθ μθχανθμάτων 

και οργάνων με τα χαλφβδινα κουτιά διακλάδωςθσ. Οι ςωλινεσ κα είναι ανοξείδωτοι, 
επενδεδυμζνοι με μανδφα από PVC και κα ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα εξαρτιματα 
ςφνδεςθσ. 

Οι διάμετροι των ςωλθνϊςεων προςταςίασ κα κακοριςτοφν με βάςθ τον αρικμό των 
καλωδίων που πρόκειται να διζλκουν μζςα από αυτζσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 
προτφπου IEC 60364 ι όπωσ απαιτθκεί για κάποια ςυγκεκριμζνθ κζςθ, ςε καμία όμωσ 
περίπτωςθ δεν κα υπάρξει διάμετροσ ςωλινα μικρότερθ από 20mm. 

Οι χωνευτζσ ςωλθνϊςεισ κακϊσ και αυτζσ που οδεφουν μζςα ςε ψευδοροφζσ κα φζρουν τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία για τισ διακλαδϊςεισ προσ τα φωτιςτικά ςϊματα, τουσ διακόπτεσ, τουσ 
ρευματοδότεσ κ.τ.λ.. 

Όλεσ οι ςωλθνϊςεισ προςταςίασ κα εγκαταςτακοφν κατά τρόπο που να εξαςφαλίηει τον 
εξαεριςμό και τθν αποςτράγγιςι τουσ. Οι καμπφλεσ κα γίνονται από τθν ίδια τθ ςωλινωςθ. 
Κυτία διακλαδϊςεων ι ενϊςεων, δεν επιτρζπεται να τοποκετθκοφν ςε δυςπρόςιτα ςθμεία. 

Ολόκλθρο το ςφςτθμα των ςωλθνϊςεων προςταςίασ κα κακαριςτεί με επιμζλεια και κα 
απομακρυνκοφν οποιαδιποτε άχρθςτα υλικά και ρφποι, πριν από τθ διζλευςθ των καλωδίων 

μζςα από αυτό. 

τα ςθμεία που οι ςωλινεσ ςυνδζονται με κουτιά διακοπτϊν, κα φζρουν ειδικι 
κοχλιοτομθμζνθ υποδοχι, θ οποία όταν ςφιχκεί κα είναι πρόςωπο με τθν εξωτερικι παρειά 
του κουτιοφ. Οι ςωλινεσ κα ςτερεϊνονται τότε επάνω ςτο κουτί με τθ βοικεια ενόσ 
μπροφτηινου, εςωτερικϊσ κοχλιοτομθμζνου δακτυλίου, ο οποίοσ κα βιδϊνεται από το 

εςωτερικό του κουτιοφ επάνω ςτθν κοχλιοτομθμζνθ υποδοχι τθσ ςωλθνϊςεωσ. Θ ςτερζωςθ 
των ςωλινων επάνω ςτο κουτί με χριςθ κοχλιοτομθμζνων δακτυλίων απευκείασ, χωρίσ χριςθ 
τθσ κοχλιοτομθμζνθσ υποδοχισ επιτρζπεται.  

Όλα τα εκτεκειμζνα ςτον αζρα τμιματα των ςπειρωμάτων, κα υποςτοφν ψυχρό γαλβάνιςμα 
μετά τθν εγκατάςταςι των. 

Οι επίτοιχεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται κατά διαςτιματα ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα: 

Α/Α Διάμετροσ *mm] Διάςτθμα *m] 

1 2 3 

1 20 2,50 

2 25 2,00 

3 30 1,20 

Πίνακασ 4: Διαςτιματα επίτοιχων ςωλθνϊςεων 

 

τα ςθμεία καμπυλϊςεωσ, οι ςωλινεσ κα ςτερεϊνονται αποτελεςματικά ςε απόςταςθ 225mm 
εκατζρωκεν τθσ καμπφλθσ. τα ςθμεία ςυνδζςεων ι απότομων αλλαγϊν κατεφκυνςθσ και ςε 
πρόςκετα ςθμεία που κα κρίνει θ Τπθρεςία, κα τοποκετθκοφν κατάλλθλα ςτακερά ι 
αφαιρετά κουτιά ςυνδζςεωσ. ε μεγάλου μικουσ γραμμζσ κα τοποκετθκοφν χαλφβδινα ι 

χυτοςιδθρά κουτιά με κυρίδεσ επιςκζψεωσ για να διευκολφνουν τθν ζλξθ των καλωδίων. Οι 
εγκιβωτιςμζνεσ ςτα δάπεδα ςωλθνϊςεισ κα είναι ςυνεχείσ, χωρίσ ενδιάμεςα κουτιά 
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ςυνδζςεωσ, καμμζνα ςτο δάπεδο. Αν απαιτείται κα καταςκευαςτοφν φρεάτια από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα με χαλφβδινο κάλυμμα. 

τα ςθμεία που οι ςωλθνϊςεισ διαπερνοφν αρμοφσ διαςτολισ, κα τοποκετθκοφν ειδικά κουτιά 
ςφνδεςθσ, που κα μποροφν να απορροφοφν τισ ςυςτολζσ / διαςτολζσ. Σα κουτιά αυτά κα 
φζρουν εκατζρωκεν ακροδζκτεσ γειϊςεωσ, μζςω των οποίων κα ςυνδζονται προσ το ςφςτθμα 
γειϊςεωσ, με καταλλιλου διατομισ πολφκλωνο χάλκινο αγωγό. Σα άκρα των ςωλθνϊςεων οι 
οποίεσ εγκιβωτίηονται ςε μπετόν, κα ταπϊνονται προςωρινά πριν πζςει το μπετόν με 
κατάλλθλεσ ορειχάλκινεσ τάπεσ. 

Δεν επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ ςωλθνϊςεων προςταςίασ επάνω ςτισ εξωτερικζσ επιφάνειεσ 
των κτιρίων. 

Οι ςωλθνϊςεισ που οδεφουν κάτω από ψευδοπατϊματα ι πάνω από ψευδοροφζσ και γενικά 

οι καλυμμζνεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται ςε ειδικά ςτοιχεία εγκεκριμζνα από τθν Τπθρεςία. 

Σα καλφμματα των εξαρτθμάτων των ςωλθνϊςεων κα είναι επίπεδα και κα ςτερεϊνονται ςτθ 
μζςθ των με ορειχάλκινεσ βίδεσ κωνικισ κεφαλισ. Κάκε εξάρτθμα κα ςυνοδεφεται και από ζνα 
παρζμβυςμα από νεοπρζνιο ι άλλο ιςοδφναμο υλικό.  

ε εξωτερικζσ ςωλθνϊςεισ και γενικά όπου προβλζπεται από τισ Προδιαγραφζσ κα 
τοποκετθκοφν ςτεγανά κουτιά ςυνδζςεων. 

Θ εγκατάςταςθ των προςτατευτικϊν ςωλθνϊςεων κα είναι τζτοια ϊςτε να επιτρζπει τθν 
εφκολθ αντικατάςταςθ των καλωδίων, χωρίσ να απαιτοφνται επεμβάςεισ ςτα οικοδομικά 
ςτοιχεία και μερεμζτια. 

τισ ςωλθνϊςεισ προςταςίασ μονοφαςικϊν αγωγϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων, ρευματοδοτϊν, 
διακοπτϊν κ.τ.λ., δεν επιτρζπεται ςτθν ίδια ςωλινωςθ θ ςυνφπαρξθ δφο φάςεων. 

Οι ςωλθνϊςεισ προςταςίασ υπογείων καλωδίων κακϊσ και τα αντίςτοιχα φρεάτια, κα πλθροφν 
τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

 Οι ςωλινεσ κα είναι από ςκλθρό PVC με κατάλλθλεσ ςυνδζςεισ 

 Θα χρθςιμοποιθκοφν χαλφβδινοι ςωλινεσ διαμζτρου 100mm και 150mm με πάχοσ 

τοιχϊματοσ 6mm και διαμζτρου 200mm με πάχοσ τοιχϊματοσ 8mm ι ςωλινεσ από PVC 
τυποποιθμζνων διαμζτρων 

 Θα προβλεφκεί 20% εφεδρεία ςωλινων για κάκε όδευςθ και εν πάςθ περιπτϊςει όχι 

λιγότερθ από ζνα ςωλινα ανά όδευςθ 

 Θα χρθςιμοποιθκοφν μόνο ευκφγραμμα τμιματα ςωλινων και οι αλλαγζσ 
κατευκφνςεωσ κα γίνονται με φρεάτια, με μόνθ εξαίρεςθ τισ καμπφλεσ 90o για τθν 
είςοδο ςε κτίρια. Όπου χρθςιμοποιοφνται τζτοιεσ καμπφλεσ, θ ακτίνα καμπυλότθτασ κα 
είναι 800mm για ςωλινεσ διαμζτρου 100mm και 1000mm για ςωλινεσ διαμζτρου 
150mm και 200mm 

 Οι ςωλινεσ προςταςίασ καλωδίων ςε διαςταυρϊςεισ με οδοφσ κα επεκτείνονται ζνα 
μζτρο τουλάχιςτον εκατζρωκεν τθσ οδοφ 

Σα φρεάτια κα ζχουν ελάχιςτο βάκοσ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ 800mm προκειμζνου 
για αγωγοφσ χαμθλισ τάςεωσ και 1200mm προκειμζνου για αγωγοφσ μζςθσ τάςεωσ. ε 

περιπτϊςεισ που τα καλϊδια περνοφν ςε ευκεία γραμμι μζςα από τα φρεάτια οι ελάχιςτεσ 
διαςτάςεισ τουσ κα είναι 600mm x 600mm. ε περιπτϊςεισ που το καλϊδιο αλλάηει 
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κατεφκυνςθ, οι ελάχιςτεσ διαςτάςεισ του φρεατίου κα είναι 800mm x 800mm. ε κάκε 

περίπτωςθ οι διαςτάςεισ των φρεατίων κα είναι επαρκείσ για να πραγματοποιείται θ ελάχιςτθ 
απαιτθτι ακτίνα καμπυλότθτασ κάκε καλωδίου. 

Σο φρεάτιο κα ζχει δυνατότθτα αποςτραγγίςεωσ και κα φζρει χυτοςιδθρό κάλυμμα βαρζωσ 
τφπου. Θα υπάρχουν ενδιάμεςα φρεάτια ανά 30m το πολφ και 5m το πολφ πριν από τθν 
κατάλθξθ ςε καμπφλθ 90ο. 

Μετά τθν εγκατάςταςθ των προςτατευτικϊν ςωλθνϊςεων και μζχρι τθν τοποκζτθςθ των 
καλωδίων, οι ςωλθνϊςεισ κα ταπωκοφν για να μθν ειςχωριςουν ςε αυτζσ ξζνεσ φλεσ. 

Πριν από τθν τοποκζτθςθ των καλωδίων, ο Ανάδοχοσ κα κακαρίςει τελείωσ με κατάλλθλα 
μζςα τουσ ςωλινεσ. Όλοι οι ςωλινεσ κα ςφραγιςτοφν κατάλλθλα για να αποφευχκεί θ είςοδοσ 
υγραςίασ, ποντικϊν και άλλων επιβλαβϊν ηωυφίων. 

τισ περιπτϊςεισ που θ τροφοδότθςθ μιασ κατανάλωςθσ απαιτεί μθ ςτακερι ςφνδεςθ 
(κινθτιρεσ κ.τ.λ.), ο αγωγόσ κα προςτατεφεται ςτο μεταξφ του πζρατοσ τθσ ςτακερισ 
ςωλινωςθσ και του κιβωτίου ςυνδζςεωσ τμιμα του με εφκαμπτο προςτατευτικό ςωλινα από 
PVC ι εφκαμπτο χαλυβδοςωλινα επενδεδυμζνο εςωτερικά με PVC. 

Θ ςφνδεςθ του εφκαμπτου ςωλινα και ςτα δφο άκρα κα είναι τελείωσ ςτεγανι και κα 
πραγματοποιθκεί μζςω καταλλιλων για το ςκοπό αυτό εξαρτθμάτων προςαρμογισ. Σο μικοσ 
τθσ εφκαμπτθσ ςωλινωςθσ, ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 400mm.  

Ο ακροδζκτθσ γειϊςεωσ τθσ εξυπθρετοφμενθσ κατανάλωςθσ κα ςυνδζεται μζςω ξεχωριςτοφ 
αγωγοφ γειϊςεωσ με τθ γείωςθ τθσ ςτακερισ προςτατευτικισ ςωλινωςθσ. Απαγορεφεται θ 

χρθςιμοποίθςθ του εφκαμπτου χαλφβδινου αγωγοφ, ωσ ςτοιχείου γειϊςεωσ.  

 

3.6 Οχετοί καλωδίων 

Οι οχετοί των καλωδίων κα καταςκευαςτοφν από βαρζωσ τφπου γαλβανιςμζνα εν κερμϊ 
χαλυβοελάςματα, ςφμφωνα με το πρότυπο ΝΕΜΑ VE-1. 

Κάκε τεμάχιο οχετοφ κα ζχει διαμορφωμζνα χείλθ που κα επιτρζπουν τθν κατά μζτωπο 
ςφνδεςθ με τα άλλα τεμάχια και κα ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςυνδζςεωσ. 
Κάκε τεμάχιο οχετοφ κα φζρει ευκόλωσ αφαιρετά καλφμματα τα οποία κα ςτερεϊνονται ςτον 
οχετό με γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ βίδεσ. 

Σο ςφςτθμα των οχετϊν καλωδίων κα φζρει επίςθσ τα απαραίτθτα τεμάχια καμπφλων και 
διακλαδϊςεων, θ ςχεδίαςθ και καταςκευι των οποίων κα επιτρζπει τθν εφκολθ εγκατάςταςθ 
των καλωδίων και κα αποκλείει τθ δθμιουργία καμπυλϊςεωσ των καλωδίων με μικρι και μθ 
επιτρεπόμενθ ακτίνα. Όλα τα εξαρτιματα των οχετϊν κα είναι καταςκευαςμζνα ςτο 
εργοςτάςιο και κα φζρουν κατάλλθλα καλφμματα. Θ καταςκευι ι διαρρφκμιςθ εξαρτθμάτων 
οχετϊν επί τόπου του ζργου απαγορεφεται. 

ε περιπτϊςεισ κατακόρυφθσ όδευςθσ των οχετϊν, τα καλϊδια κα ςτθρίηονται ςε αυτοφσ με 
κατάλλθλα για το ςκοπό αυτό ςτθρίγματα, ςε αποςτάςεισ όχι μεγαλφτερεσ από 500mm. 

Ολόκλθρο το ςφςτθμα οχετϊν κα ζχει θλεκτρικι ςυνζχεια (γεφυρωμζνο), περιλαμβανομζνου 
και του τροφοδοτοφμενου εξοπλιςμοφ μζςω μιασ ταινίασ χαλκοφ επαρκοφσ διατομισ, που κα 

ςυνδζεται με ορειχάλκινουσ κοχλίεσ, περικόχλια και ροδζλεσ. 
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Όλοι οι οχετοί κα διαςταςιολογθκοφν ϊςτε να δζχονται άνετα όλα τα προβλεπόμενα καλϊδια 

και μία περίςςεια εφεδρείασ 25%, ςε καμία όμωσ περίπτωςθ οι διαςτάςεισ των οχετϊν κα 
είναι μικρότερεσ από 50mm x 50mm. Όλεσ οι καμπφλεσ, οι διακλαδϊςεισ και τα λοιπά ςτοιχεία 
των οχετϊν κα φζρουν τισ απαραίτθτεσ ενιςχφςεισ και κα καταςκευαςτοφν ςφμφωνα με τα 
ίδια πρότυπα με τα οποία κα καταςκευαςτοφν και οι οχετοί. 

Θ ςτιριξθ των οχετϊν ςτουσ τοίχουσ και ςτθν οροφι κα γίνει μζςω καταλλιλων ςτιβαρϊν 
ςτοιχείων, που κα εξαςφαλίςουν ςτακερι και αςφαλι εγκατάςταςθ. Ο τρόποσ και τα υλικά 
ςτιριξθσ κα εγκρικοφν προθγουμζνωσ από τθν Τπθρεςία. 

Όταν απαιτείται τεμαχιςμόσ τυποποιθμζνων τεμαχίων οχετϊν, οι δθμιουργοφμενεσ νζεσ ακμζσ 
κα προςτατεφονται με ψυχρό γαλβάνιςμα ι αντιοξειδωτικι βαφι μινίου.  

Ολόκλθρο το ςφςτθμα των οχετϊν κα καταςκευαςτεί ςτο εργοςτάςιο και κα εγκαταςτακεί ςτο 

ζργο πριν από οποιαδιποτε εργαςία τοποκετιςεωσ καλωδίων. 

3.7 Oικοδομικζσ εργαςίεσ 

Σμιμα των εξερχόμενων από το κτίριο καλωδίων μζςθσ τάςθσ μζχρι ζνα μζτρο κα 
περιβάλλεται από τςιμεντοςωλινα. 

Ο Ανάδοχοσ κα ςθμειϊςει όλεσ τισ οπζσ και τα χαντρϊματα που απαιτοφνται για τθν 
εγκατάςταςθ και κα είναι υπεφκυνοσ για τθ ςωςτι τοποκζτθςθ των ςτοιχείων ςτθρίξεωσ. Οι 
διανοίξεισ και επαναπλθρϊςεισ με μπετόν κακϊσ και θ αποκατάςταςθ τθσ τοιχοποιίασ και των 
ςοβάδων αποτελοφν υποχρζωςθ του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ γενικά είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ, 

π.χ. ςκαψίματα και διατριςεισ ςτα δάπεδα και ςτισ οροφζσ που απαιτοφνται για τθν ςτερζωςθ 
των καλωδίων, των εςχαρϊν και των ςωλθνϊςεων προςταςίασ των καλωδίων, κατά τρόπο που 
δεν κα βλάπτει τθ ςτατικι επάρκεια του οικοδομικοφ μζρουσ του ζργου. 

4. Επιμζτρθςθ  

Σα καλϊδια και οι φορείσ των επιμετρϊνται ωσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνα ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Προδιαγραφισ και τα προβλεπόμενα του προυπολογιςμοφ 
και του τιμολογίου. 

τα υποβαλλόμενα ςτoιχεία κα περιλαμβάνονται τεχνικά φυλλάδια και ISO 9001 
καταςκευαςτι των καλωδίων, των ςχαρϊν και των ςωλινων προςταςίασ των. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η14 

ΓΕΙΩΕΙ – ΙΟΔΤΝΑΜΙΚΕ ΤΝΔΕΕΙ 

 

1 .  Γ ε ν ι κ ά   τ ο ι χ ε ί α  

Θα καταςκευαςκεί νζα κεντρικι γείωςθ του υφιςτάμενου κτιρίου. Επίςθσ ςτουσ χϊρουσ 
Μζςθσ Σάςθσ κα εγκαταςτακεί ςυγκεντρωτικόσ ιςοδυναμικόσ δακτφλιοσ. 

Οι γυμνοί αγωγοί γειϊςεωσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από χαλκό γειϊςεων με αγωγιμότθτα 
98% ςε ςχζςθ με τον κακαρό χαλκό και κα είναι πολφκλωνοι. Οι αγωγοί γείωςθσ των 
θλεκτρικϊν καλωδίων κα είναι μεμονωμζνοι αγωγοί τθσ αυτισ μόνωςθσ και καταςκευισ με 

τουσ λοιποφσ αγωγοφσ του κυκλϊματοσ. 

Οι ςυνδετιρεσ των αγωγϊν γειϊςεωσ με τουσ γειωτζσ κα είναι ορειχάλκινοι τφπου αςφαλείασ 
και καταςκευαςμζνοι από το ίδιο εργοςτάςιο που καταςκεφαςε τουσ γειωτζσ. 

φμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 θ διατομι των αγωγϊν γείωςθσ, εφόςον οι αγωγοί του 
κυκλϊματοσ ζχουν διατομι μικρότερθ από 16mm2, κα είναι τθσ αυτισ διατομισ. Εάν οι αγωγοί 

του κυκλϊματοσ ζχουν διατομι 16 ωσ 35mm
2
, ο αγωγόσ γείωςθσ κα είναι 16mm

2
, ενϊ, για 

διατομζσ αγωγϊν κυκλωμάτων μεγαλφτερεσ από 50mm2 ο αγωγόσ γείωςθσ κα ζχει διατομι 
τουλάχιςτον ίςθ προσ το μιςό τθσ διατομισ των αγωγϊν του κυκλϊματοσ. 

Χάλκινθ πλεξίδα γείωςθσ (μπλεντάη) κα χρθςιμοποιθκεί για να εξαςφαλιςκεί θ μεταλλικι 
ςυνζχεια των φλαντηωτϊν ςωλθνϊςεων, των βιδωτϊν καταςκευϊν, των εςχαρϊν κ.τ.λ. και 

ςτισ ςυνδζςεισ μεταξφ πλακϊν και αγωγοφ από χαλκό και τισ καταςκευζσ ι τισ ςυςκευζσ που 
υπόκεινται ςε κραδαςμοφσ ι διαςτολζσ. Θ πλεξίδα πρζπει να είναι από γυμνό καςςιτερωμζνο 
χαλκό, επίπεδθ, πολφ εφκαμπτου τφπου. Οι ςυνδζςεισ πρζπει να πραγματοποιοφνται 
εξολοκλιρου ςτον αζρα και το μικοσ πρζπει να κυμαίνεται από 5cm ζωσ 20cm.  

Ο αγωγόσ γείωςθσ, κατά τθ διζλευςθ των δομικϊν ςτοιχείων του ζργου κακϊσ και τισ 
υπαίκριεσ μεταλλικζσ καταςκευζσ (κιγκλιδϊματα κ.τ.λ.), κα είναι J1VV (NYY) διατομισ 35mm2. 

2 .  Κ ε ν τ ρ ι κ ι  Γ ε ί ω ς θ  

Θ νζα εγκατάςταςθ κεντρικισ γείωςθσ αντλιοςταςίου κα αποτελείται από κεντρικό γειωτι 
τφπου Ε + 2Γ, ο οποίοσ κα εγκαταςτακεί εντόσ κατάλλθλου ςκάμματοσ ςτον περιβάλλοντα 
χϊρου του αντλιοςταςίου πλθςίον των μεταςχθματιςτϊν. Ο γειωτισ μετά τθν τοποκζτθςθ, 

ςφνδεςθ και ζλεγχο του, κα εγκιβωτιςτεί ςε ςκυρόδεμα C12/15 για τθν προςταςία του και 
αφξθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ του.  

Εάν απαιτθκεί για να επιτευχκεί θ επικυμθτι τιμι αντίςταςθσ γείωςθσ, κα προςτεκοφν 
επιπλζον ςτοιχεία ςτο γειωτι, χωρίσ ο ανάδοχοσ να δικαιοφται πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

3 .   υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ό σ  Ι ς ο δ υ ν α μ ι κ ό σ  Δ α κ τ φ λ ι ο σ  

Θ περιμετρικι ταινία γείωςθσ Cu 30X3 κα ςτερεϊνεται ςτον τοίχο ςε φψοσ 40cm ι 50cm από 
το δάπεδο με ειδικά χάλκινα ςτθρίγματα. τθν ταινία γείωςθσ, πζραν του ιςοδυναμικοφ 
πλζγματοσ, πρζπει να ςυνδζονται οι ακροδζκτεσ γείωςθσ των μεταςχθματιςτϊν, τα πεδία 

μζςθσ τάςθσ, οι εςχάρεσ καλωδίων μζςθσ τάςθσ, τα μεταλλικά περιβλιματα των καλωδίων, οι 

κόμβοι γείωςθσ των μεταλλικϊν μερϊν και τθσ κεμελιακισ γείωςθσ και το ςφςτθμα 
αλεξικεραφνων των μεταςχθματιςτϊν. Επίςθσ πρζπει να ςυνδζονται με αυτιν μζςω χάλκινου 
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εφκαμπτου αγωγοφ (μπλεντάη) όλα τα μεταλλικά μζρθ του κτιρίου του Τποςτακμοφ (πόρτεσ 

και παράκυρα), που δεν ανικουν ςτον θλεκτρολογικό εξοπλιςμό αυτοφ.  

4 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ   

Θ εγκατάςταςθ γείωςθσ του αντλιοαςταςίου επιμετράται ωσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνο τεμάχιο 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Προδιαγραφισ και του τιμολογίου. 

τα υποβαλλόμενα ςτoιχεία κα περιλαμβάνονται τεχνικά φυλλάδια και ISO 9001 του 
καταςκευαςτι των κφριων υλικϊν γειϊςεωσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η15 

ΦΩΣΙΜΟ 

1 .  Γ ε ν ι κ ά   τ ο ι χ ε ί α  

Θ παροφςα προδιαγραφι αναφζρεται ςτον θλεκτροφωτιςμό του Ζργου και ειδικότερα ςτον 
κφριο εςωτερικό φωτιςμό του κτιρίου και ςτο φωτιςμό αςφαλείασ. 

θμειϊνεται ότι όλα τα φωτιςτικά και οι λαμπτιρεσ κα πρζπει να είναι τφπου LED, εκτόσ από 
τισ περιπτϊςεισ όπου δεν υπάρχουν τζτοιου τφπου λαμπτιρεσ. Ενϊ όςον αφορά ςτθ 
κερμοκραςία χρϊματοσ οι λαμπτιρεσ να μθν ξεπερνοφν τθν τιμι των 4000οΚ (φυςικό φωσ). 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι απαιτοφμενεσ μζςεσ ςτάκμεσ φωτιςμοφ ι 

λαμπρότθτασ των διαφόρων χϊρων και οι χρθςιμοποιοφμενοι λαμπτιρεσ είναι: 

 Γραφεία - εργαςτιρια 500lux  

 Χϊροι εργαςίασ  και εξοπλιςμοφ 300lux  

 Χϊροι υγιεινισ, αποκικεσ 250lux  

 Διάδρομοι 200lux  

 Λοιποί βοθκθτικοί χϊροι 200lux  

Θ επιλογι του αρικμοφ και του τφπου των φωτιςτικϊν ςωμάτων (φωτεινότθτα, ιςχφσ κ.τ.λ.). ςε 
κάκε εςωτερικό χϊρο επιφάνειασ μεγαλφτερθσ από 8m2, κα πρζπει να τεκμθριϊνεται από 
φωτοτεχνικι μελζτθ. Για το λόγο αυτό ο προςφζρων κα πρζπει να προςκομίςει με τθν 

προςφορά του: 

 Σεφχθ φωτοτεχνικϊν υπολογιςμϊν για κάκε χϊρο επιφάνειασ μεγαλφτερθσ από 8m2 

 Κατόψεισ των εςωτερικϊν χϊρων, όπου κα φαίνονται οι κζςεισ και οι τφποι των 
φωτιςτικϊν ςωμάτων 

 Σεχνικά φυλλάδια και ISO 9001 καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν 

2 .  Φ ω τ ι ς τ ι κ ά  ς ϊ μ α τ α  ε ς ω τ ε ρ ι κ ϊ ν  χ ϊ ρ ω ν  

Σα φωτιςτικά ςϊματα εςωτερικοφ χϊρου κα είναι LED βιομθχανικοφ τφπου, με κάλυμμα 
βακμοφ ςτεγανότθτασ ανάλογθσ των απαιτιςεων του χϊρου ςτον οποίο κα τοποκετθκοφν. ε 
όλουσ τουσ χϊρουσ με πικανι υγραςία, κα εγκαταςτακοφν φωτιςτικά ςϊματα ςτεγανά, 

προςταςίασ ΙΡ 65. τουσ χϊρουσ με πικανι παρουςία αερίων, κα εγκαταςτακοφν φωτιςτικά 
ςϊματα αντιεκρθκτικοφ τφπου, προςταςίασ ΙΡ 55. Σο ςϊμα κα είναι καταςκευαςμζνο από 
χαλφβδινθ λαμαρίνα, κατά DIN 1623/1624 ελάχιςτου πάχουσ 0,5mm, θλεκτροςτατικά βαμμζνθ 
ςε χρϊμα λευκό. Σα καλφμματα κα είναι από διαφανζσ πλαςτικό υλικό υψθλισ κερμικισ 
αντοχισ και μθχανικισ αντοχισ και κα εφαρμόηουν ςε ειδικό ελαςτικό ςτεγανοποιθτικό 
παρζμβυςμα. 

Σα φωτιςτικά ςϊματα των χϊρων γραφείων κα είναι LED και κα φζρουν παραβολικό 
ανταυγαςτιρα, για τθν κατεφκυνςθ τθσ φωτεινισ ροισ, καταςκευαςμζνο από χαλφβδινθ 
λαμαρίνα θλεκτροςτατικά βαμμζνθ ι από προανοδειωμζνο αλουμίνιο. Ο ανταυγαςτιρασ 
δφναται να είναι ενιαίοσ με το ςϊμα ι να προςάπτεται ςε αυτό.  

Σα φωτιςτικά ςϊματα κα εφάπτονται ςτθν οροφι ι κα αναρτϊνται κατάλλθλα από αυτι. Θ 
τάςθ λειτουργίασ τουσ κα είναι 230V / 50Hz και κα διακζτουν μζςα ςτθ βάςθ τουσ χϊρο για 
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θλεκτρικι εξάρτυςθ αποτελοφμενθ από λυχνιολαβζσ βαρειάσ καταςκευισ από πορςελάνθ ι 

άλλο αντίςτοιχο υλικό, ακροδζκτεσ πορςελάνθσ ι άλλου αντίςτοιχου υλικοφ, ςυρματϊςεισ με 
υψθλι κερμικι και μθχανικι αντοχι μζςα ςε μονωτικό μανδφα (μακαρόνι).  

Ανάλογα με τθ μελζτθ, τα ςϊματα κα φζρουν ζναν ι δφο λαμπτιρεσ κυλινδρικισ μορφισ, 
τφπου Σ8, τυποποιθμζνθσ ιςχφοσ (~9W ι ~14W ι ~18W ι ~24W ζκαςτοσ) 

Σα ςϊματα των φωτιςτικϊν ςωμάτων κα φζρουν ζλαςμα και κλζμα για τθ ςφνδεςθ του 
αγωγοφ γείωςθσ του δικτφου φωτιςμοφ με το μεταλλικό μζροσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

3 .  Φ ω τ ι ς τ ι κ ά  α ς φ α λ ε ί α σ  

Ο φωτιςμόσ αςφαλείασ κα γίνεται με αυτόνομα φωτιςτικά λυχνιϊν LEDιςχφοσ ~3 W, που κα 
εξαςφαλίηουν ςε όλα τα ςθμεία των οδεφςεων διαφυγισ και τθσ εξόδου κινδφνου ελάχιςτθ 

ζνταςθ φωτιςμοφ 15lux. Θ διακοπι του φωτιςμοφ, ςτθν διάρκεια τθσ αλλαγισ από μία 
ενζργεια ςε άλλθ, δεν κα υπερβαίνει τα 10s. ε περίπτωςθ διακοπισ, το ςφςτθμα του 
φωτιςμοφ αςφαλείασ, κα πρζπει να διατθρεί τον προβλεπόμενο φωτιςμό τουλάχιςτον για 1,5h 
μζςω ςυςςωρευτϊν ξθροφ τφπου Ni-Cd ενδεικτικισ ικανότθτασ 3,6V / 1,0Ah. 

4 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ   

Όλα τα φωτιςτικά ωσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ 
Σεχνικισ Προδιαγραφισ, επιμετρϊνται ωσ ζνα τεμάχιο περιλαμβανόμενο ςτο αρκρο 
τιμολογίου «Θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ αντλιοςταςίου Α5». 

τα υποβαλλόμενα ςτoιχεία κα περιλαμβάνονται τεχνικά φυλλάδια και ISO 9001 
καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

5 .  Ε γ γ φ θ ς θ  

Θ ελάχιςτθ εγγφθςθ που κα χορθγείται από τον καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν κα είναι 1 ζτοσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η16 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΕΔΙΟΤ 

 

1 .  Γ ε ν ι κ ά   τ ο ι χ ε ί α  

Θ παροφςα προδιαγραφι αναφζρεται ςτα όργανα που κα εγκαταςτακοφν ςτο αντλιοςτάςιο 
και τα οποία κα παρζχουν τα κατάλλθλα ςιματα (αναλογικά και ψθφιακά) για τθ λειτουργία 
του ςυςτιματοσ αυτοματιςμϊν. 

2 .  Α ν α λ ο γ ι κ ό  Α ι ς κ θ τ ι ρ ι ο  Μ ζ τ ρ θ ς θ σ   τ ά κ μ θ σ  

Αναλογικό όργανο μζτρθςθσ ςτάκμθσ, πιεηοθλεκτρικοφ τφπου, κατάλλθλο για λειτουργία ςε 

λφματα. Σο όργανο κα μετρά πίεςθ, θ οποία κα ανάγεται ςε ςτάκμθ ςυνυπολογίηοντασ το 
βάκοσ τθσ δεξαμενισ και το βάκοσ τοποκζτθςθσ του αιςκθτθρίου. Σο μικοσ του καλωδίου του 
οργάνου εξαρτάται από τθν εγκατάςταςι του. Θα ζχει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 τιβαρισ καταςκευισ, από ανοξείδωτο χάλυβα 316L, υψθλισ ακρίβειασ, υψθλι 
προςταςία υπερφόρτιςθσ, μεγάλθ ανκεκτικότθτα ςτισ ταλαντϊςεισ και ελάχιςτθ 

υςτζρθςθ 

 Πιεηο-θλεκτρικό ςτοιχείο μζτρθςθσ νεροφ κερμοκραςίασ 0 – 50 οC 

 Εφροσ μζτρθςθσ: 0 – 8bar (υπερπίεςθ 3 φορζσ τθσ μετροφμενθσ) 

 Ακρίβεια μζτρθςθσ: 0,5% του εφρουσ μζτρθςθσ 

 Ζκδοςθ αιςκθτθρίου: Κλειςτό, IP68, με 20m καλϊδιο κατάλλθλο για λφματα 

 τεγανοποιθτικόσ δακτφλιοσ από Viton/FPM  

 Θλεκτρικι ςφνδεςθ: Καλϊδιο PE 

 Θλεκτρικι ζξοδοσ: 4 – 20 mA με διςφρματθ ςφνδεςθ  

 Σροφοδοςία: 9 ζωσ 33V DC 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ: -10 ωσ +50 C 

 Θερμοκραςία μζςου: από 0 ζωσ +70 C 

 Θερμοκραςιακι απόκλιςθ: 1,5% τθσ πλιρουσ κλίμακασ / οC (για το μθδεν και για τθν 

κλίμακα μζτρθςθσ) 

Σο start/stop και ο ζλεγχοσ των αντλιϊν ςτθ λειτουργία «ΑΤΣΟΜΑΣΟ» κα γίνεται με βάςθ τισ 
ενδείξεισ των αιςκθτθρίων αυτϊν. 

3 .  Α ν α λ ο γ ι κ ό  Α ι ς κ θ τ ι ρ ι ο  Μ ζ τ ρ θ ς θ σ  Π ί ε ς θ σ  

Θ μζτρθςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται άμεςα μζςω διαφράγματοσ από ανοξείδωτο 
χάλυβα, το οποίο παραμορφϊνεται κάτω από τθν επίδραςθ τθσ πίεςθσ που δζχεται από το 
υγρό. τθ ςυνζχεια θ μθχανικι αυτι παραμόρφωςθ μετατρζπεται ςε θλεκτρικό ςιμα. Πριν το 
αιςκθτιριο, κα τοποκετθκεί βάνα απομόνωςισ του από τον κατακλιπτικό ςωλινα, ϊςτε να 
είναι εφκολθ θ αφαίρεςι του για λόγουσ ςυντιρθςθσ. Σο κάκε αιςκθτιριο πίεςθσ κα πρζπει να 
είναι κατάλλθλο για λφματα και να διακζτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Σο πεδίο μζτρθςθσ κα πρζπει να είναι από 0 ζωσ 10bar ςχετικι πίεςθ  



ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  ελίδα 65 

 Θ αντοχι ςε υπερπίεςθ (burst pressure) κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον διπλάςια τθσ 

πλιρουσ κλίμακασ  

 Θ ακρίβεια του οργάνου κα πρζπει να είναι το μζγιςτο 0,5% ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ 
υςτζρθςθσ (hysteresis), τθσ επαναλθψιμότθτασ (repeatability) και τθσ μθ γραμμικότθτασ 
(non-linearity) 

 Θερμοκραςία Λειτουργίασ: 0 ωσ +50oC 

 Θερμοκραςία Μζςου: 0 ωσ +40oC 

 Θ υδραυλικι ςφνδεςθ κα πρζπει να γίνεται με αρςενικό ςπείρωμα G1/2” ι G1/4” 

 Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται με ςφνδεςμο κατά DIN 43650 ι DIN 
175301-803C και κάλυμμα από πλαςτικό και να διακζτει προςταςία IP65 κατά 

IEC/EN60529 

 Σο υλικό περιβλιματοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον από ανοξείδωτο χάλυβα 
τουλάχιςτον 1.4301 (AISI304)  

 Σα μζρθ του αιςκθτθρίου που κα ζρχονται ςε επαφι με το μζςο κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον από ανοξείδωτο χάλυβα από 1.4401 (AISI 316) 

 Θ τάςθ τροφοδοςίασ κα είναι από 8 ζωσ 30V DC 

 Σο ςιμα εξόδου κα πρζπει να είναι 4 – 20mA 

Θα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί βάνα τφπου ball valve, για τθν απομόνωςθ του αιςκθτθρίου ςτθν 
περίπτωςθ ςυντιρθςθσ. 

τοιχεία που κα πρζπει να προςκομιςκοφν: 

 Σεχνικό Φυλλάδιο  

 Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

 Πιςτοποιθτικό ISO9001:2015 (ι αντίςτοιχο) του εργοςταςίου καταςκευισ 

4 .  Π λ ω τ θ ρ ο δ ι α κ ό π τ θ σ  

Θα πρζπει να είναι βαρζωσ τφπου, να μθν επθρεάηεται από επικακιςεισ λίπουσ και ςτερεϊν, 
αφοφ κα πρζπει να αυτοκακαρίηεται μζςω τθσ εμβαπτίςεωσ. Να χρθςιμοποιεί μικροδιακόπτθ 
για να εκκινεί και να ςταματά τισ αντλίεσ, με βάςθ μια προκακοριςμζνθ ςτάκμθ. Ο 

μικροδιακόπτθσ κα πρζπει να προςτατεφεται από μαλακό πολυπροπυλζνιο, ανκεκτικό ςτθν 
διάβρωςθ. 

Σο υλικό του κα πρζπει να είναι το πολυπροπυλζνιο (κυρίωσ ςϊμα) και ελαςτικό EPDM 
(καμπτικι αποφόρτιςθ). Να είναι κατάλλθλο για λειτουργία ςε υγρά πυκνότθτασ από 0,65 ζωσ 
και 1,50gr/cm3. Θ κερμοκραςία λειτουργίασ να είναι 0 ωσ +60oC. 

 

Σο μικοσ του καλωδίου κα είναι τουλάχιςτον 10m. Σο καλϊδιο ανάρτθςθσ να είναι από PVC ι 
από ελαςτικό χλωροπρζνιο. 

Ο βακμόσ προςταςίασ κα είναι ΙΡ68. Θ χωρθτικότθτα διακοπισ του μικροδιακόπτθ να είναι AC, 

φορτίο αντίςταςθσ 250V, 10Α και AC, με φορτίο επαγωγικό 250V, 3Α με cosφ = 0,5. Θα 
διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ΕΝ 61058.  
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Θ ςτιριξθ ςτον υγρό κάλαμο κα γίνεται με ανοξείδωτο ςυρματόςχοινο αναλόγου μικουσ με το 

φψοσ τθσ δεξαμενισ. Οι πλωτθροδιακόπτεσ κα είναι δφο, ζνασ ςε κάκε κάλαμο. Θα ςταματοφν 
τθ λειτουργία των αντλιϊν ςε «ΑΤΣΟΜΑΣΟ» και «ΧΕΙΡΟΚΙΝΘΣΟ».  

Σο υφιςτάμενο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ςτάκμθσ, το οποίο είναι ςυνδεδεμζνο με όλεσ τισ 
αντλίεσ, κα χρθςιμοποιθκεί ωσ πρόςκετθ προςταςία παρζχοντασ ψθφιακά ςιματα ανϊτατθσ 
(Hi/Hi) και κατϊτατθσ (Lo/Lo) ςτάκμθσ ςτο ςφςτθμα αυτοματιςμϊν, ειδικά κατά τθ φάςθ 
ενιαίασ λειτουργίασ των υγρϊν καλάμων. 

5 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ   

Σα όργανα πεδίου ωσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνα επιμετρϊνται ωσ τεμάχια ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Προδιαγραφισ και του τιμολογίου. 

τα υποβαλλόμενα ςτoιχεία κα περιλαμβάνονται τεχνικά φυλλάδια και ISO 9001 
καταςκευαςτι των οργάνων. 

 6 .  Ε γ γ φ θ ς θ  

Θ ελάχιςτθ εγγφθςθ που κα χορθγείται από τον καταςκευαςτι των οργάνων κα είναι 1 ζτοσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η17 

ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 

 

1 .  Γ ε ν ι κ ά  

Θ παροφςα προδιαγραφι αναφζρεται ςτο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ που κα εγκαταςτακεί ςτο 
αντλιοςτάςιο Α5 και το οποίο κα παρζχει με επιτυχία τισ ςυνκικεσ αυτομάτου και αςφαλοφσ 
λειτουργίασ και ελζγχου του αντλιοαςταςίου.  

τθν εγκατάςταςθ αποχζτευςθσ το υφιςτάμενο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ αποτελείται από τον 
Κεντρικό τακμό Ελζγχου (Κ..Ε.), που βρίςκεται ςτθν Ε.Ε.Λ., κακϊσ και από αρκετοφσ τοπικοφσ 

ςτακμοφσ ελζγχου (Σ..Ε.), εφοδιαςμζνουσ με τοπικά PLC, που είναι απομακρυςμζνοι ι 
βρίςκονται ςτον ίδιο χϊρο με τον Κ..Ε.. Από τον Κ..Ε. εποπτεφεται, από το προςωπικό τθσ 
εγκατάςταςθσ, θ λειτουργία όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ μζςω ςυςτιματοσ εποπτικοφ ελζγχου 
(SCADA). Σο νζο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ κα αποτελζςει επζκταςθ – μερικι αντικατάςταςθ του 
υφιςτάμενου και κα εποπτεφεται από τον υφιςτάμενο Κ..Ε.. 

Πιο ςυγκεκριμζνα το αντλιοςτάςιο Α5 κα είναι μθ επιτθροφμενο και κα ελζγχεται από τοπικό 

ςτακμό ελζγχου (Σ..Ε.), ο οποίοσ κα επικοινωνεί μζςω αςφρματου δικτφου με τον Κ..Ε. 
(Ε.Ε.Λ.). 

Θ εγκατάςταςθ αυτοματιςμοφ του Σ..Ε. κα εξαςφαλίηει τον λειτουργικό ζλεγχο με τουσ 
παρακάτω τρόπουσ λειτουργίασ: 

 Αυτόματθ λειτουργία, με βάςθ ςυγκεκριμζνο προγραμματιςμό του PLC, για τθν τιρθςθ 
των επικυμθτϊν ορίων των λειτουργικϊν μεγεκϊν του αντλιοςταςίου (ςτάκμθ 
δεξαμενϊν αναρρόφθςθσ κ.λ.π.) 

 Παρακολοφκθςθ του αντλιοςταςίου από το κάλαμο ελζγχου του Κ..Ε., μζςω του 
εγκατεςτθμζνου ςυςτιματοσ, που βρίςκεται ςε αυτόν 

 Σοπικό χειριςμό (χειροκίνθτουσ χειριςμοφσ) από τα τοπικά χειριςτιρια, των οποίων θ 

εγκατάςταςθ προβλζπεται επί των θλεκτρολογικϊν ερμαρίων και πεδίων κίνθςθσ και 
αυτοματιςμϊν 

Θ αυτόματθ λειτουργία του αντλιοςταςίου κα εξαςφαλίηει κατ’ ελάχιςτο τισ παρακάτω 
λειτουργικζσ δυνατότθτεσ: 

 Ρφκμιςθ τθσ παροχισ των κυρίων αντλιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςτάκμθ τθσ 
αντίςτοιχθσ δεξαμενισ αναρρόφθςθσ (αρικμόσ αντλιϊν ςε λειτουργία και ςτροφζσ 
αυτϊν) 

 Προςταςία του ελεγχόμενου εξοπλιςμοφ 

 Ελεγχόμενθ (ομαλι) ζναρξθ και παφςθ λειτουργίασ (soft start/stop) των κυρίων αντλιϊν 
για αποφυγι υδραυλικϊν πλθγμάτων  

 Μεταφορά ςτο ΚΕ όλων των ενδείξεων, αναγγελιϊν βλαβϊν, κ.λ.π.. Επίςθσ αναγγελία 
ςυναγερμϊν του ςυςτιματοσ αςφαλείασ και πυρανίχνευςθσ 

Επιςθμαίνεται ότι ςε λειτουργία «ΧΕΙΡΟΚΙΝΘΣΟ» κα λειτουργοφν όλεσ οι κρίςιμεσ προςταςίεσ 
των αντλιϊν, ειδικά δε θ προςταςία ζναντι ξθρισ λειτουργίασ μζςω του εφεδρικοφ 
πλωτθροδιακόπτθ κατϊτατθσ ςτάκμθσ. 
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Ο Σ..Ε. κα είναι τφπου RTU και κα περιλαμβάνει ζναν Προγραμματιηόμενο Λογικό Ελεγκτι 

(PLC), ζνα ςφςτθμα αςφρματων επικοινωνιϊν και ζνα ςφςτθμα αδιάλειπτθσ θλεκτρικισ 
τροφοδοςίασ. 

Θ επικοινωνία του τοπικοφ ςτακμοφ ελζγχου Σ..Ε. με τον κεντρικό ςτακμό ελζγχου (Κ..Ε.) τθσ 
εγκατάςταςθσ, κα γίνει μζςω του υφιςτάμενου αςφρματου δικτφου και τθσ υφιςτάμενθσ 
υποδομισ του αντλιοςταςίου (κεραίεσ κ.λ.π.). Διευκρινίηεται ότι υποχρζωςθ του αναδόχου 
είναι θ επικοινωνιακι διαςφνδεςθ του νζου ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ του αντλιοςταςίου με 
το υφιςτάμενο αςφρματο ςφςτθμα μετάδοςθσ δεδομζνων, με βάςθ απαραίτθτα ςτοιχεία 
(κυρίωσ το πρωτόκολλο επικοινωνίασ) που κα του δοκοφν από τθν Τπθρεςία. 

Ο Κεντρικόσ τακμόσ Ελζγχου (Κ..Ε.) κα ζχει τθ δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ τθσ 
εγκατάςταςθσ του αντλιοςταςίου Α5. 

Οι πλθροφορίεσ κα ςυλλζγονται από τον Σοπικό τακμό Ελζγχου (Σ..Ε.) και θ πλθροφόρθςθ 
κα μεταφζρεται ςτον Κ..Ε.. 

Οι ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ ςτον Κ..Ε. κα επεξεργάηονται και κα αξιοποιοφνται από 
λογιςμικό SCADA εγκαταςτθμζνο ςε κατάλλθλο Θ/Τ (υφιςτάμενο). 

Ο Κ..Ε. διακζτει και διατάξεισ καταγραφισ ςυμβάντων ι/και ςυναγερμϊν. 

Ενδεικτικά, και χωρίσ να αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςθσ, ο κεντρικόσ ςτακμόσ ελζγχου με 
τθν βοικεια του λογιςμικοφ εποπτικοφ ελζγχου κα ζχει τθ δυνατότθτα να επιτελεί τισ 
ακόλουκεσ βαςικζσ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ, ςε ότι αφορά ςτθν επζκταςθ των λειτουργιϊν 
του για τον ςυγκεκριμζνο Σ..Ε.: 

 Θα ςυλλζγει τισ μετριςεισ και όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ από τα τοπικά όργανα 
μζτρθςθσ και ελζγχου του Σ..Ε.. Θ ςυλλογι των μετριςεων (scan) κα γίνεται ςε τακτικά 
χρονικά διαςτιματα (χρόνοσ ρυκμίςιμοσ) 

 Θα μεταβιβάηει τισ εντολζσ του χειριςτι προσ τον τοπικό ςτακμό ελζγχου  

 Θα ζχει τθ δυνατότθτα να προειδοποιεί το χειριςτι για τισ βλάβεσ (alarms) 

 Θα εμφανίηει πάντα τα ςιματα προειδοποίθςθσ ι ςυναγερμοφ ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ 
περιοχι τθσ οκόνθσ  

 Θα καταγράφει τον κωδικό του ςιματοσ, τθν περιγραφι του ςιματοσ και το χρόνο που 
ενεργοποιικθκε ι επζςτρεψε ςτθν κανονικι κατάςταςθ (alarm time, back to normal 

time)  

Θ παρουςίαςθ τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ του δικτφου (mimic), κα γίνεται ςε μία γραφικι 
ςχθματικι απεικόνιςθ (μάςκα), όπου κα ςθμειϊνονται με κωδικοφσ τα διάφορα μθχανιματα 
και θ κατάςταςθ λειτουργίασ τουσ. 

Τποχρζωςθ του αναδόχου είναι να ςυνεργαςτεί με τθν Τπθρεςία παρζχοντασ ό,τι ςτοιχείο και 
δεδομζνο απαιτείται, προκειμζνου θ Τπθρεςία να περιλάβει τον Σ..Ε. του αντλιοςταςίου Α5 
ςτον υφιςτάμενο Κ..Ε.. 

Θ επικοινωνία των inverters των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων με το αντίςτοιχο PLC, κα γίνεται 
με δικτφωςθ field bus ι ιςοδφναμου (π.χ. ProfiBUS κ.λ.π.). Θ επικοινωνία αυτι, εκτόσ από τον 
προβλεπόμενο ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του κάκε αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ (ρφκμιςθ παροχισ, 

ομαλό ξεκίνθμα – ςταμάτθμα), κα εξαςφαλίηει ότι κα ςυλλζγονται για τθν αξιολόγθςθ και τθν 
περαιτζρω επεξεργαςία: 
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 Ενταςθ (Α) 

 τροφζσ (rpm) 

 Ωρεσ λειτουργίασ (h) 

Επιπλζον κα υπάρχει θ δυνατότθτα (μελοντικά): 

Σα προαναφερόμενα δεδομζνα να εμφανίηονται ςε πίνακα με απλό «κλικ» του mouse ςτθν 
οκόνθ, επάνω ςτο ςφμβολο του κινθτιρα 

 Να καταγράφονται ωσ ιςτορικά ςτοιχεία και να εμφανίηονται ςε καμπφλεσ, ςε κοινι 
μάςκα ι/και ξεχωριςτά 

 Να καταγράφονται όλα τα ςφάλματα του inverter 

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα ON/OFF του Inverter από το PC 

 Να γίνεται ρφκμιςθ ςτροφϊν από τθν οκόνθ του PC ςτθ χειροκίνθτθ λειτουργία 

2 .  Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι η ό μ ε ν ο ι  Ε λ ε γ κ τ ζ σ  

Ο εξοπλιςμόσ αυτοματιςμοφ του αντλιοςταςίου περιλαμβάνει μονάδα 

προγραμματιηόμενου ελεγκτι. 

Ο ελεγκτισ είναι ελεφκερα προγραμματιηόμενθ μονάδα αυτοματιςμοφ 
(Προγραμματιηόμενοσ Λογικόσ Ελεγκτισ, ΡLC), αποτελοφμενθ από τθν κεντρικι μονάδα 
επεξεργαςίασ και τισ ειςόδουσ / εξόδουσ. Σα προςφερόμενο ςφςτθμα κα αποτελείται 
από: 

 το τροφοδοτικό του 

 τθ CPU (Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ) 

 τισ κάρτεσ Ειςόδων/Εξόδων (ψθφιακζσ και αναλογικζσ- DI, DO, AI) 

 τισ απαραίτθτεσ για τθν επικοινωνία ςυςκευζσ  

 το rack (ςαςί)  

Σα παραπάνω κα είναι τοποκετθμζνα ςε ςαςί (rack) μεγάλθσ μθχανικισ αντοχισ. Σο ςαςί 
κα ζχει τθ δυνατότθτα υποδοχισ καρτϊν, CPU κ.λπ., με βφςματα, ζτςι ϊςτε θ αφαίρεςθ 
μίασ κάρτασ να είναι εφκολθ, χωρίσ τθν απαίτθςθ αποςφνδεςθσ των λοιπϊν καρτϊν.  

Οι ςυνδζςεισ των καλωδίων των ειςόδων γίνονται ςε κινοφμενεσ (αρκρωτζσ) φιςςζτεσ  
πάνω ςτο ςαςί του PLC, τοποκετθμζνεσ ςτο εμπρόςκιο μζροσ των καρτϊν, για εφκολθ 
και γριγορθ ςφνδεςθ και αποςφνδεςθ των l/O’s από τθν κάρτα που τα εξυπθρετεί, για 
τισ περιπτϊςεισ αλλαγϊν ι επιδιορκϊςεων.  

Δεν γίνονται δεκτά PLC τφπου compact 

Σα τεχνικά χαρακτθριςτικά για τισ παραπάνω μονάδεσ είναι  τα ακόλουκα : 

 Μονάδα ψθφιακισ επεξεργαςίασ (CPU) PLC 

Κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ με βαςικά χαρακτθριςτικά:  

 Λογιςμικό διαμόρφωςθσ STEP 7 

 Σάςθ τροφοδοςίασ 24V DC 

 Μνιμθ εργαςίασ τουλάχιςτον 128kB 
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 Δζχεται πρόςκετθ κάρτα μνιμθσ MMC (MicroMemoryCard) τουλάχιςτον 8MB 

 Ενςωματωμζνθ διεπαφι RS485 

 Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ LAD, FBD, STL, SCL, CFC, GRAPH, HiGraph ® 

 

Κατά τα λοιπά: 

• Είναι υψθλισ απόδοςθσ, υποςτθρίηει άμεςθ προςπζλαςθ μνιμθσ (DMA) και 
πράξεισ κινθτισ υποδιαςτολισ, ϊςτε να διακζτει εκτεταμζνεσ δυνατότθτεσ για 
ταχεία, πλιρωσ αυτόματθ και αυτόνομθ επεξεργαςία των πλθροφοριϊν, τόςο 
για τον τοπικό / απομακρυςμζνο ζλεγχο τθσ εγκατάςταςθσ, όςο και για τθν 
αςφρματθ μετάδοςθ των δεδομζνων ςε άλλεσ RTU και ςτον επεξεργαςτι 

επικοινωνιϊν του ΚΕ τθσ εγκατάςταςθσ  

• Διακζτει λειτουργικό ςφςτθμα πραγματικοφ χρόνου (real time) (λειτουργικά 
ςυςτιματα για εφαρμογζσ γραφείου όπωσ Windows και Linux δεν είναι 
αποδεκτά) 

• Χρόνο επεξεργαςίασ το πολφ για αρικμθτικό : fix point 0,16μs και floating 
point 0,60μs 

• Διακζτει ρολόι πραγματικοφ χρόνου (software RTC) το οποίο κα περιλαμβάνει 
ζτθ, μινεσ, θμζρεσ, ϊρεσ, λεπτά και δευτερόλεπτα  

• Καταγράφει ςυνεχϊσ ςε αρχείο ςφαλμάτων (error logger) τα τυχόν 

λειτουργικά ςφάλματα του ελεγκτι και των επικοινωνιϊν. Σο αρχείο αυτό 
πρζπει απαραίτθτα να είναι προςβάςιμο από οποιοδιποτε ςθμείο τθσ 
εγκατάςταςθσ 

• Δυνατότθτα διατιρθςθσ του περιεχομζνου τθσ μνιμθσ προγράμματοσ - 
δεδομζνων μζςω χριςθσ μπαταρίασ ι μεταφοράσ ςε μνιμθ EPROM  

• Δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω κατάλλθλου δίαυλου επικοινωνίασ απευκείασ 

με άλλουσ ελεγκτζσ ςε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των δυνατοτιτων του 
εγκατεςτθμζνου ελεγκτι 

• Ενδεικτικι λυχνία κανονικισ τροφοδοςίασ  

• Ενδεικτικι λυχνία κατάςταςθσ επεξεργαςίασ  

• Κατάλλθλθ για λειτουργία ςε περιβάλλον κερμοκραςίασ 0 ζωσ +50oC 

 

 Κάρτα ψθφιακϊν ειςόδων (DI) 

Κάρτα ψθφιακϊν ειςόδων με βαςικά χαρακτθριςτικά:  

 Σάςθ τροφοδοςίασ 24V DC 

 Χαρακτθριςτικι καμπφλθ ειςόδου ςφμφωνα με IEC 61131, type 1 

 Μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ χωρίσ περιοριςμό 40oC 

 Επιτρεπτό μικοσ καλωδίου 1000 m κωρακιςμζνο και 600m ακωράκιςτο 

 Διαγνωςτικι ζνδειξθ κατάςταςθσ με LED πράςινου χρϊματοσ 
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 Οπτικόσ διαχωριςμόσ μεταξφ καναλιϊν και bus 

 Διθλεκτρικι αντοχι δοκιμαςμζνθ ςε 500V DC 

 

 Κάρτα ψθφιακϊν εξόδων (DO) 

Κάρτα ψθφιακϊν εξόδων με βαςικά χαρακτθριςτικά:  

 Σάςθ τροφοδοςίασ 24V DC 

 Θλεκτρονικι προςταςία εξόδων ζναντι βραχυκυκλϊματοσ με κατϊφλι 
απόκριςθσ 1Α 

 Μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ χωρίσ περιοριςμό 40oC 

 Επιτρεπτό μικοσ καλωδίου 1000m κωρακιςμζνο και 600m ακωράκιςτο  

 Διαγνωςτικι ζνδειξθ κατάςταςθσ με LED πράςινου χρϊματοσ  

 Διαχωριςμόσ δυναμικοφ μεταξφ των καναλιϊν και οπτικόσ διαχωριςμόσ 
μεταξφ καναλιϊν και bus 

 

 Κάρτα αναλογικϊν ειςόδων (ΑΙ) 

Κάρτα αναλογικϊν ειςόδων με βαςικά χαρακτθριςτικά:  

 Μζγιςτθ τάςθ ειςόδου για ςιμα τάςθσ (όριο καταςτροφισ) τουλάχιςτον 30V 

για 1s, ςυνεχόμενα 12V 

 Μζγιςτθ ζνταςθ ειςόδου για ςιμα ζνταςθσ (όριο καταςτροφισ)  τουλάχιςτον 
40mA 

 Είδοσ ειςόδων: Σάςθ, ζνταςθ, κερμόμετρο αντίςταςθσ, αντίςταςθΕπιτρεπτό 
μικοσ καλωδίου 200m, 50m ςτα 50mV 

 Διακριτικι ικανότθτα (resolution): τουλάχιςτον 12bits (ςυμπεριλαμβανομζνου 
του πρόςθμου) 

 Ακρίβεια ειςόδου ςε μζτρθςθ ρεφματοσ: ±0,05% ςε ολόκλθρθ τθν κλίμακα  θ 
καλφτερθ 

 Αντίςταςθ ειςόδου: R in < 250Ω 

 Διαχωριςμόσ δυναμικοφ μεταξφ καναλιϊν και bus 

 Διθλεκτρικι αντοχι δοκιμαςμζνθ ςε 500V DC 

 Διαςφνδεςθ με αςφρματθ διάταξθ τθλεμετάδοςθσ  

Με βάςθ τα ςτοιχεία (πρωτόκολλο) επικοινωνίασ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ 
αςφρματθσ τθλεμετάδοςθσ που κα χορθγθκοφν από τθν Τπθρεςία, ο Ανάδοχοσ κα 
εγκαταςτιςει τθν απαραίτθτθ κάρτα διαςφνδεςθσ ςτο PLC. 
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 Μονάδεσ αδιάλειπτθσ τροφοδοςίασ (UPS)  

το αντλιοςτάςιο τοποκετείται ξεχωριςτι μονάδα αδιάλειπτθσ τροφοδοςίασ (UPS), 
θ οποία μζςω ςυςςωρευτϊν ελεγχόμενων από θλεκτρονικι μονάδα , τροφοδοτεί τα 
αντίςτοιχα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ και ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά :  

 Σάςθ τροφοδοςίασ: 230V 

 Θλεκτρικι ιςχφσ αδιαλείπτου τροφοδοςίασ: 2kVA 

 Ελάχιςτοσ χρόνοσ διατιρθςθσ ςτακερισ τάςθσ τροφοδοςίασ ςτθν παραπάνω 
ιςχφ: 10min 

 Ενδειξθ τοπικι κανονικισ λειτουργίασ  

 Ενδειξθ τοπικι (οπτικι και θχθτικι) ενεργοποίθςθσ τροφοδοςίασ από UPS  

 Ενδειξθ τοπικι (οπτικι και θχθτικι) χαμθλισ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν ι κακισ 
λειτουργίασ τουσ 

 Σοποκζτθςθ ςυςκευϊν αυτοματιςμοφ  

Θ καταςκευι όλων των παραπάνω μονάδων του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ μζςω 
προγραμματιηόμενου ελεγκτι κα είναι modular, δίδοντασ τθ δυνατότθτα 
επεκτάςεων εφόςον αυτό απαιτθκεί. 

Θα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ άλλου 
είδουσ κάρτασ (π.χ. 230Vac) ςε περίπτωςθ που ζχει ιδθ τοποκετθκεί διαφορετικόσ 

τφποσ (π.χ. 24Vdc). Θα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ ϊςτε θ τοποκζτθςθ επί των 
ηυγϊν να γίνεται με τρόπο ϊςτε θ τοποκζτθςθ των εξωτερικϊν καλωδίων να 
γίνεται ςε βιδωτζσ κλζμμεσ επί των ηυγϊν, ϊςτε ςε περίπτωςθ απομάκρυνςθσ 
κάποιασ κάρτασ από τουσ ηυγοφσ να μθν επζλκει και αποςφνδεςθ των εξωτερικϊν 
καλωδίων με αυτι. 

Θ καταςκευι όλων των ςυςκευϊν – ηυγϊν, κα γίνει μζςα ςε μεταλλικοφσ πίνακεσ 
τφπου ερμαρίου που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ VDE 0100, παρ. 3b, 30b, 
προςταςίασ Ρ43. 

Για τθν καταςκευι του μεταλλικοφ πίνακα υποδοχισ του ςυςτιματοσ 
αυτοματιςμοφ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των πινάκων 
χαμθλισ τάςθσ. Θα υπάρχει αντικεραυνικι προςταςία των θλεκτρονικϊν αλλά και 

των υπόλοιπων ςυςκευϊν του πίνακα. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν τοποκζτθςθ 
απαγωγϊν υπερτάςεων ςτθν τροφοδοςία του πίνακα με 230V AC (φάςθ και 
ουδζτερο). Επίςθσ τοποκετοφνται απαγωγοί υπζρταςθσ τόςο ςτο καλϊδιο τθσ 
κεραίασ, όςο και ςτα καλϊδια που μεταφζρουν τα αναλογικά ςιματα μζτρθςθσ 4  – 
20mΑ.  

 Προγραμματιςμόσ PLC 

Ο προγραμματιςμόσ του PLC κα γίνεται τυπικά μζςω προγραμμάτων Θ/Τ και κα 
εκτελεί τα ακόλουκα : 

• Δυνατότθτα εξαγωγισ από τθ μνιμθ του PLC του προγράμματοσ ι τμιματοσ 

αυτοφ για περαιτζρω επεξεργαςία 
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• Δυνατότθτα μεταφοράσ του προγράμματοσ (π.χ. ςε flash memory, ςκλθρό 

δίςκο, οκόνθ) 

• Δυνατότθτα ςφγκριςθσ ενόσ προγράμματοσ που είναι αποκθκευμζνο ςτθ 
μνιμθ, με ζνα άλλο που είναι ςε κάποια άλλθ κζςθ  

• Δυνατότθτα διαγραφισ προγράμματοσ όπου και αν είναι αποκθκευμζνο  

• Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξθσ του προγράμματοσ, ζνδειξθ 
ςθμάτων, RLO, περιεχόμενο καταχωρθτϊν, περιεχόμενο χρονικϊν, 
περιεχόμενο απαρικμθτϊν, κ.λπ.) 

• Δυνατότθτα ελζγχου τθσ κατάςταςθσ των ςτοιχείων που επιλζγονται από το 
χριςτθ 

• Δυνατότθτα ελζγχου / εξαναγκαςμοφ του ςιματοσ  

• Δυνατότθτα RUN/STOP του PLC χωρίσ επζμβαςθ ςτον διακόπτθ τθσ CPU  

• Δυνατότθτα ςυμπίεςθσ τθσ μνιμθσ (κακάριςμα τθσ RAM από άκυρα blocks) 

 

 Λογιςμικό 

Σο PLC κα μπορεί να προγραμματίηεται μελλοντικά, από κεντρικό χειριςτιριο 
(εξυπθρετθτι) μζςω των ςχετικϊν modems και δικτφου επικοινωνίασ και άμεςα 
τοπικά, από τθν μονάδα του προγραμματιςτι ι τοποκετϊντασ ςτθν CPU το module 
εξωτερικισ μνιμθσ, όπου κα βρίςκεται το πρόγραμμα 

Ο προγραμματιςμόσ προβλζπεται δομθμζνοσ (program block, organisation block, 
function block, data block) 

Θ προςφερόμενθ γλϊςςα πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον τισ παρακάτω 
λειτουργίεσ: 

• PID ζλεγχο 

• Μεταφορά blocks 

• Αναπτυγμζνεσ δυνατότθτεσ μακθματικϊν υπολογιςμϊν  

• Χρονικό και απαρρικμθτζσ όλων των τφπων  

• Τπορουτίνεσ 

• Εντολζσ διαχείριςθσ δεδομζνων 

• Sequencers κ.ά. 

Σο λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ 
αυτοματιςμοφ πρζπει να είναι πακζτο λογιςμικοφ οδθγοφμενο με καταλόγουσ 
επιλογϊν (menu-driven), που χρθςιμοποιείται για τον προγραμματιςμό, τθν 
τεκμθρίωςθ (documentation), τθν ανίχνευςθ και διόρκωςθ βλαβϊν 
(troubleshooting), κακϊσ και τθν εκτφπωςθ των προγραμμάτων ελζγχου. 

Πρζπει επίςθσ να υποςτθρίηει πλιρεσ cross reference και αναφορζσ με τα 

χρθςιμοποιοφμενα bits, words και εντολζσ, να παρζχει πλιρθ τεκμθρίωςθ με 
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δυνατότθτα ειςαγωγισ τίτλων ςτισ γραμμζσ που αποτελοφν το πρόγραμμα , κακϊσ 

επίςθσ και κατάλογο, ςε μορφι πίνακα, των αναφορϊν του προγράμματοσ. 

Σο λογιςμικό κα πρζπει να επιτρζπει On-Line απεικόνιςθ με παρακολοφκθςθ Real 
Time τθσ κατάςταςθσ των ειςόδων και Real Time παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ 
των εξόδων  

Σα προγράμματα ελζγχου πρζπει να μποροφν να «φορτωκοφν» (download) ςτο PLC 
ι να εξαχκοφν (upload) από το PLC, κατευκείαν από το εμπρόςκιο τμιμα του 
επεξεργαςτι, διαμζςου απλισ ςειριακισ κφρασ και του αντίςτοιχου καλωδίου, με 
τθ βοικεια ενόσ ςυμβατοφ υπολογιςτι. 

Σζλοσ κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ χριςθ password ι/και κλειδιοφ ϊςτε ζνασ μθ 
εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ να μθν μπορεί να μεταβάλλει τον κϊδικα του PLC.  

Θ λογικι που κα εξυπθρετείται από το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ ςυνοπτικά 
περιλαμβάνει τα ακόλουκα : 

• Ενεργοποίθςθ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων των αντλιοςταςίων ςε 
ςυνάρτθςθ με τισ ςτάκμεσ αναρρόφθςθσ του αντλιοςταςίου (ENABLE)  

• Επικοινωνία και ζλεγχοσ ρυκμιςτϊν ςτροφϊν των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων 
μζςω πρωτοκόλλου επικοινωνίασ Field BUS ι ιςοδφναμου (πχ ProfiBUS κ.λπ.)  

• Κυκλικι εναλλαγι τθσ λειτουργίασ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων για 
ομοιόμορφθ μθχανικι φκορά των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων  

• Ζλεγχοσ κυροφραγμάτων και θλεκτροβανϊν  

• ιμανςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ λειτουργίασ των αντλθτικϊν 
ςυγκροτθμάτων  

• ιμανςθ alarm ςε περιπτϊςεισ χαμθλισ, πολφ χαμθλισ ςτάκμθσ, 
υπερκζμανςθσ κινθτιρων, χαμθλισ ςτάκμθσ αναρρόφθςθσ, βλάβθσ 

• Μεταφορά αναλογικοφ ςιματοσ ςτάκμθσ δεξαμενϊν 

3 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ   

Σο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ ωσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνο επιμετράται ωσ τεμάχιο ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Προδιαγραφισ και του τιμολογίου. 

τα υποβαλλόμενα ςτoιχεία κα περιλαμβάνονται τεχνικά φυλλάδια και ISO 9001 
καταςκευαςτι του PLC. 

 4 .  Ε γ γ φ θ ς θ  

Θ ελάχιςτθ εγγφθςθ που κα χορθγείται από τον καταςκευαςτι που πινακα αυτοματιςμοφ και 
του PLC κα είναι 1 ζτοσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η18 

ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΝΙΧΝΕΤΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 

1 .  Γ ε ν ι κ ά  

Σο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ και αςφάλειασ αποτελείται από δφο ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ 
ςυςτιματα τα οποία όμωσ επικοινωνοφν με τον Σ..Ε. για αναγγελία και καταγραφι των 
ςυναγερμϊν ςτον Κ..Ε.. 

Θα καλφπτουν όλουσ τουσ χϊρουσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Σα είδθ κα είναι απόλυτα καινοφργια πρόςφατθσ καταςκευισ , αναγνωριςμζνου οίκου 

καταςκευισ, του πλζον εξελιγμζνου τεχνολογικά τφπου, με καλι φιμθ ςτθν Eλλάδα και κα 
φζρουν όλεσ τισ διεκνείσ πιςτοποιιςεισ αςφάλειασ, ποιότθτασ καταςκευισ και καλισ 
λειτουργίασ που ζχουν κακιερωκεί αντιςτοίχωσ (CE, ISO κ.λπ.), από οργανιςμοφσ διεκνοφσ 
κφρουσ (πιςτοποιθμζνουσ ςτθν Ελλάδα, ΕΛΟΣ), αναγνωριςμζνουσ για τθν ζκδοςθ τζτοιων 
πιςτοποιθτικϊν (όπωσ π.χ. BS Αγγλίασ, FM Αμερικισ, B.S.I., VDS, UL, NFPA, κ.λπ.). 

Ο εξοπλιςμόσ κα είναι ςφμφωνοσ με τισ προδιαγραφζσ όλων των απαραίτθτων προτφπων 
ΕΝ, οφτωσ ϊςτε να τφχουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ, τισ αντίςτοιχεσ 
οδθγίεσ προϊόντων δοκιμϊν καταςκευϊν EEC και κα φζρει τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά και 
τισ αντίςτοιχεσ δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ. 

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προζρχονται από βιομθχανικζσ μονάδεσ που εφαρμόηουν 

παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001 από διαπιςτευμζνο φορζα 
πιςτοποίθςθσ. 

Σα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν υποχρεωτικά τθν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 

2 .   φ ς τ θ μ α  π υ ρ α ν ί χ ν ε υ ς θ σ  

Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ καινοφργιων ςυςτθμάτων 

πυρανίχνευςθσ με πίνακεσ πυρανίχνευςθσ, ανιχνευτζσ καπνοφ και κερμοδιαφορικοφσ, με 
θχθτικι και φωνθτικι ζνδειξθ (ςφςτθμα αναγγελίασ πυρκαγιάσ), δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ 
τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικων.  

Σο αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ, κα εγκαταςτακεί ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα από τθν 
Πυροςβεςτικι Τπθρεςία ςχζδια πυραςφάλειασ, εφόςον υπάρχουν, και κα είναι πλιρωσ 
ςυμμορφωμζνο με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ54 . 

Θ εγκατάςταςθ του αυτόματου ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ – ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ, κα είναι 
ςυμβατικοφ τφπου, κα πρζπει να ςυνεργάηεται πλιρωσ με το χειροκίνθτο ςφςτθμα 
ςυναγερμοφ και κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω: 

 Σον Κεντρικό Πίνακα Πυρανίχνευςθσ (Κ.Π.Π.) 8 Ηωνϊν, με μεταλλικό κυτίο 
κλειδοδιακόπτθ και μπαταρίεσ  

 Σουσ ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ (φωτοθλεκτρονικοφσοπτικοφσ ανιχνευτζσ καπνοφ και 
κερμοδιαφορικοφσ ανιχνευτζσ) ςυμβατικοφ τφπου, που καλφπτουν όλουσ τουσ χϊρουσ, 

εκτόσ των W.C. 

 Σουσ αγγελτιρεσ πυρκαϊάσ (κομβία) ςθμειακοφ τφπου 
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 Σισ ςειρινεσ ςυναγερμοφ που κα είναι ενςωματωμζνεσ ςε φωτεινοφσ επαναλιπτεσ 

(φαροςειρινεσ) 

 Σο δίκτυο ςυνδζςεωσ των παραπάνω ςυςκευϊν και οργάνων με τουσ πίνακεσ 
πυρανίχνευςθσ 

Κεντρικόσ πίνακασ πυρανίχνευςθσ οκτϊ (8) ηωνϊν με μπαταρία – πλιρθσ 

Σο πλιρεσ ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τον κεντρικό πίνακα 
πυρανίχνευςθσ, που κα περιλαμβάνει: 

α) Κφρια και εφεδρικι θλεκτρικι τροφοδοςία χαμθλισ τάςθσ. Θα τροφοδοτείται από 
εναλλαςςόμενο ρεφμα 220V, 50 περιόδων το οποίο μεταςχθματίηεται, ανορκϊνεται και 
ςτακεροποιείται ςτθν τάςθ λειτουργίασ των 24V, φζρει όλεσ τισ απαραίτθτεσ αςφάλειεσ 

προςταςίασ ζναντι υπζρταςθσ, υπερζνταςθσ και αντίςτροφθσ ςφνδεςθσ των 
ςυςςωρευτϊν. Θ εφεδρικι τροφοδοςία να επαρκεί για ςυναγερμό τριάντα πρϊτων 
(30') λεπτϊν τθσ ϊρασ και αναμονι, εν θρεμία, 72h. Θ μεταγωγι από τθν μια πθγι ςτθν 
άλλθ κα γίνεται αυτόματα με κατάλλθλο ρελζ ι μεταγωγικι θλεκτρονικι διάταξθ. 

β) φςτθμα αυτόματθσ επανάταξθσ. Είναι το ςφςτθμα που κάνει αυτόματα τθ ηεφξθ των 
ςυςςωρευτϊν ι τθν απόηευξθ τθσ εφεδρικισ τροφοδότθςθσ, οπότε αρχίηει θ φόρτιςθ 
των ςυςςωρευτϊν. ε όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ των πινάκων, το ςτοιχείο φόρτιςθσ 
φορτίηει αυτόματα τουσ ςυςςωρευτζσ. Για τθν αποφυγι υπερφόρτιςθσ και βλάβθσ 
ςτουσ ςυςςωρευτζσ θ διάρκεια φόρτιςθσ κακορίηεται με ειδικι θλεκτρονικι διάταξθ 

γ) φςτθμα επιτιρθςθσ γραμμϊν μετά επιλογικοφ διακόπτθ εντοπιςμοφ τθσ βλάβθσ 

δ) φςτθμα αφεςβζςεωσ φωτεινϊν επαναλθπτϊν 

ε) Θχθτικά όργανα ςυναγερμοφ (ςειρινεσ, βομβθτζσ, κουδοφνια)  

η) Φωτεινι ζνδειξθ για παροχι 24V DC από τθ μπαταρία 

θ) Φωτεινι ζνδειξθ για παροχι 220V AC / 50Hz 

κ) Φωτεινζσ ενδείξεισ για κάκε ηϊνθ, ξεχωριςτι για το ςυναγερμό (ALARM) και ξεχωριςτι 

για βλάβθ ηϊνθσ (FAULT) 

Οι πίνακεσ πυρανίχνευςθσ πρζπει να είναι ςφμφωνοι με τα Παραρτιματα 2 & 4 του 
Εναρμονιςμζνου Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 54. 

Οι πίνακεσ πυρανίχνευςθσ κα εγκαταςτακοφν ςε κεντρικό ςθμείο που κα υποδείξει θ Τπθρεςία 
Επίβλεψθσ. 

Ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ (καπνοφ και κερμοδιαφορικοί) 

Για τθν ανίχνευςθ τθσ πυρκαγιάσ, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εκτόσ των W.C., κα τοποκετθκοφν:  

 Ανιχνευτζσ φωτοθλεκτρονικοί (οπτικοί ανιχνευτζσ καπνοφ) 

 Ανιχνευτζσ κερμοδιαφορικοί  

Οι φωτοθλεκτρονικοί ανιχνευτζσ (οπτικοί ανιχνευτζσ καπνοφ), διεγείρονται με τθν παρουςία 
οριςμζνθσ ποςότθτασ καπνοφ ςτουσ χϊρουσ, λόγω διάκλαςθσ τθσ φωτεινισ δζςμθσ ςε 
ευαίςκθτο φωτοκφτταρο. 

Οι κερμοδιαφορικοί ανιχνευτζσ ενεργοποιοφνται όταν θ κερμοκραςία ξεπεράςει τουσ 70οC, ι 
παρουςιάςει απότομθ άνοδο κατά 6οC μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 1min. 
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Κάκε ανιχνευτισ, ανάλογα με το είδοσ του, κα εγκαταςτακεί ζτςι ϊςτε να ελζγχει και να 

καλφπτει κατά μζγιςτο τισ ακόλουκεσ επιφάνειεσ : 

 Ανιχνευτισ φωτοθλεκτρονικόσ (οπτικόσ ανιχνευτισ καπνοφ): 50m2 

 Ανιχνευτισ κερμοδιαφορικόσ: 50m2  

Καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 54. 

Σα υλικά από τα οποία είναι καταςκευαςμζνοι κα πρζπει να είναι ανκεκτικά, αντοχισ ςε 
διάβρωςθ, να εξαςφαλίηεται ερμθτικό κλείςιμό τουσ και θ λειτουργία χωρίσ προβλιματα. 

Όλοι οι τφποι των χρθςιμοποιοφμενων πυρανιχνευτϊν κα ζχουν τθν ίδια βάςθ. Ο 
οποιοςδιποτε τφποσ ανιχνευτι κα μπορεί να προςαρμοςκεί ςτθν τυχοφςα βάςθ. 

Οι βάςεισ κα ζχουν τζτοια μορφι ϊςτε μετά τθν προςαρμογι των πυρανιχνευτϊν να μθν 
υπάρχει θ δυνατότθτα ειςχϊρθςθσ νεροφ ι ςκόνθσ ι εντόμων από τθν περιοχι προςαρμογισ 
βάςθσ – πυρανιχνευτι. Θ ςτιριξθ των βάςεων επί τθσ οροφισ κα είναι ςτακερι, ζτςι ϊςτε να 
μπορεί να αφαιρεκεί με αςφάλεια ο πυρανιχνευτισ, ζςτω και με χριςθ ειδικοφ εργαλείου με 
προζκταςθ από απόςταςθ. Οι πυρανιχνευτζσ ςυνδζονται ςε ηϊνεσ πυρανίχνευςθσ ςτον 
εκάςτοτε πίνακα πυρανίχνευςθσ. 

Θ διακοπι του ρεφματοσ, τθσ ςυνζχειασ των καλωδίων, το βραχυκφκλωμα μιασ ηϊνθσ ι θ 
αφαίρεςθ του ανιχνευτι από τθ βάςθ του, προκαλοφν ςιμα βλάβθσ τθσ αντίςτοιχθσ ηϊνθσ. Ο 
τελευταία ςυνδεόμενοσ ανιχνευτισ μιασ ηϊνθσ, κα φζρει τερματικι αντίςταςθ που κα 
επιτρζπει τθν ροι του ρεφματοσ θρεμίασ για τθν επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ του κυκλϊματοσ. 

Οι καλωδιϊςεισ του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ ι κατάςβεςθσ δεν κα πρζπει να οδθγοφνται 
παράλλθλα με τισ καλωδιϊςεισ ιςχυρϊν ρευμάτων για τθν αποφυγι επαγωγικϊν τάςεων και 
λανκαςμζνων ςυναγερμϊν. 

Οι πυρανιχνευτζσ κα τοποκετθκοφν επί τθσ οροφισ του πυροπροςτατευόμενου χϊρου, ςε 
απόςταςθ άνω των 15cm από τουσ τοίχουσ, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθν καταςκευι τθσ οροφισ 
ζτςι ϊςτε θ ανίχνευςθ να μθν εμποδίηεται από διάφορα δομικά ςτοιχεία. 

Θ ακτίνα κάλυψθσ των ανιχνευτϊν είναι αυτι που ορίηεται από τον καταςκευαςτι ι το κζντρο 

δοκιμϊν και ςυγκεκριμζνα όχι μεγαλφτερθ από 7,5m για τουσ φωτοθλεκτρικοφσ και 5,0m για 
τουσ κερμοδιαφορικοφσ. Θ ίδια απόςταςθ κα λαμβάνεται ωσ όριο απόςταςθσ οποιουδιποτε 
ανιχνευτι από χωρίςματα που φτάνουν ωσ τθν οροφι ι μζχρι 45cm κάτω από αυτιν. 

Φωτοθλεκτρικόσ Ανιχνευτισ Ορατοφ Καπνοφ 

Οι φωτοθλεκτρικοί ανιχνευτζσ ορατοφ καπνοφ κα διεγείρονται, λόγω διάκλαςθσ τθσ φωτεινισ 
δζςμθσ ςε ευαίςκθτο φωτοκφτταρο, με τθν παρουςία ορατοφ καπνοφ ςτον προςτατευόμενο 
χϊρο. 

Σα θλεκτρονικά μζρθ των ανιχνευτϊν κα φζρουν ειδικι προςταςία, θ οποία κα εξαςφαλίηει 
τθν καλι λειτουργία τουσ χωρίσ ψευδοςυναγερμοφσ οφειλόμενουσ ςε θλεκτρομαγνθτικά 
φαινόμενα (ΕΜΙ) ι ςε παρουςία ραδιοςυχνοτιτων (RFI). 

Οι ανιχνευτζσ όςον αφορά τισ δυνατότθτεσ/χαρακτθριςτικά τουσ κα: 

 ζχουν τθ δυνατότθτα απόκριςθσ τόςο ςε υποκείμενθ φωτιά όςο και ςε φωτιζσ ταχείασ 

καφςθσ με φλόγα 
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 είναι ευαίςκθτοι ςε ςωματίδια που προζρχονται από πυκνοφσ καπνοφσ ι από καφςθ 

λόγω υπερκζρμανςθσ PVC ι από βραδεία καφςθ πολυουρεκανίου 

 τροφοδοτοφνται με τάςθ DC 

 ζχουν ευαιςκθςία θ οποία δεν κα πρζπει να επθρεάηεται από μεταβολζσ τθσ 
ατμοςφαιρικισ πίεςθσ και από ρεφματα αζρα 

 διαρρζονται μόνιμα από ρεφμα θρεμίασ για ζλεγχο λειτουργίασ των κυκλωμάτων 

 λειτουργοφν ανεξάρτθτα από κλιματολογικζσ ςυνκικεσ (υγραςία, κερμοκραςία) και 
ζχουν όρια λειτουργίασ κερμοκραςίασ από 20 ζωσ 60oC και ςχετικισ υγραςίασ 
μικρότερθσ από 90% 

Eπίςθσ, κα υπάρχει ζνασ διακόπτθσ δοκιμισ, με τον οποίο κα ελζγχονται τα θλεκτρονικά μζρθ 

των ανιχνευτϊν και κα τίκενται οι ανιχνευτζσ ςε κατάςταςθ ςυναγερμοφ. 

Γενικϊσ οι ανιχνευτζσ και οι βάςεισ τουσ κα ςυμφωνοφν με τουσ αντίςτοιχουσ Ευρωπαϊκοφσ και 
Ελλθνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 

Οι ανιχνευτζσ καπνοφ πρζπει να είναι ςφμφωνοι με το Παράρτθμα 7 του Εναρμονιςμζνου 
Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ54. 

Ανιχνευτισ κερμοδιαφορικοφ τφπου 

Οι κερμοδιαφορικοί ανιχνευτζσ, οι οποίοι κα ενεργοποιοφνται είτε όταν θ κερμοκραςία του 
περιβάλλοντοσ χϊρου αυξάνει κατά 6οC ανά λεπτό τθσ ϊρασ, είτε, όταν με μικρό ρυκμό 
αφξθςθσ, φκάςει θ κερμοκραςία χϊρου ςτουσ 70οC. 

Θα διαρρζονται μόνιμα από ρεφμα θρεμίασ, για ζλεγχο λειτουργίασ του κυκλϊματοσ ςφνδεςισ 
τουσ. Οι ανιχνευτζσ κα ζχουν ςτο ςϊμα τουσ ι ςτθ βάςθ τουσ ενδεικτικι διοδικι λυχνία 
ςυναγερμοφ, κόκκινου χρϊματοσ (ορατό LED ςε γωνία 360ο), που κα ανάβει ςε περίπτωςθ 
διζγερςθσ. 

Υςτερα από τυχόν ενεργοποίθςθ, και εφόςον εκλείψει το αίτιο τθσ διζγερςθσ, οι ανιχνευτζσ κα 
επανζρχονται ςτθν κατάςταςθ θρεμίασ, ζτοιμοι για νζα ενεργοποίθςθ, χωρίσ να απαιτείται 
εξωτερικόσ χειριςμόσ (Reset). 

Σο ςϊμα των ανιχνευτϊν κα είναι καταςκευαςμζνο από πλαςτικό υλικό ανκεκτικό ςτθ φωτιά. 
Επίςθσ κα ζχουν αντοχι ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 20οC ζωσ +85οC, κερμοκραςία 
ςυναγερμοφ (ςτατικι) +60°C, ςχετικι υγραςία (μθ ςυμπυκνωμζνθ) 0 - 95% RH και προςταςία 

κατά DIN 40050: ΙΡ20 τουλάχιςτον. 

Γενικϊσ οι ανιχνευτζσ και οι βάςεισ τουσ κα ςυμφωνοφν με τουσ αντίςτοιχουσ Ευρωπαϊκοφσ και 
Ελλθνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 

Οι ανιχνευτζσ κερμότθτασ πρζπει να είναι ςφμφωνοι με το Παράρτθμα 5 του Εναρμονιςμζνου 
Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ54. 

Μπουτόν αναγγελίασ πυρκαγιάσ – χειροκίνθτο ςφςτθμα ςυναγερμοφ 

Θα εγκαταςτακοφν κομβία – μπουτόν ςυναγερμοφ, ορατισ εγκατάςταςθσ, τα οποία πιεηόμενα, 
ςε περίπτωςθ κινδφνου, κα ενεργοποιοφν τισ φαροςειρινεσ και κα αναγγζλλουν ςυναγερμό. 

Σα κομβία κα είναι από ςκλθρό πλαςτικό, κα ζχουν χρϊμα κόκκινο και κα είναι μεγάλθσ 
αντοχισ ςε μθχανικι καταπόνθςθ και υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 
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Επίςθσ κα είναι καλισ καταςκευισ, κατάλλθλα για επίτοιχθ τοποκζτθςθ, με προςταςία 

τουλάχιςτον ΙΡ65 και θ γραμμι τουσ κα ελζγχεται για διακοπι, γείωςθ ι βραχυκφκλωμα. Θα 
φζρουν φωτεινι ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ και δεν κα επανζρχονται ςε κζςθ θρεμίασ χωρίσ τθ 
χριςθ κατάλλθλθσ εντολισ από τον κεντρικό πίνακα ι ειδικοφ εργαλείου ι κλειδιοφ. 

Οι ςυςκευζσ αυτζσ πρζπει να τοποκετοφνται ςε προςιτά και φανερά ςθμεία, μζςα ςε ειδικι 
ςυςκευικυτίο ερυκροφ χρϊματοσ, με ςτακερό διαφανζσ προςτατευτικό κάλυμμα. Οι 
ςυςκευζσ κα είναι του ίδιου τφπου ςε όλουσ τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ τοποκετείται το 
ςφςτθμα και κα τοποκετθκοφν ςε φψοσ 1,5m από το ζδαφοσ και ςε απόςταςθ 50cm το 
λιγότερο από διακόπτεσ φωτιςμοφ, κομβίων ανελκυςτιρων ι άλλων θλεκτρικϊν διατάξεων. 
Για τθν εφκολθ πρόςβαςθ των ςυςκευϊν αυτϊν (από το κοινό ι από το προςωπικό), οι 
ςυςκευζσ αυτζσ τοποκετοφνται ςε ςθμεία εφκολθσ προςζγγιςθσ χωρίσ να παρεμβάλλονται 

εμπόδια. 

Θ κατάςταςθ ςυναγερμοφ κα μπορεί να απομονωκεί και από τον κεντρικό πίνακα 
πυρανίχνευςθσ. Σα κομβία ςυναγερμοφ κα διακζτουν διαφανζσ προςτατευτικό κάλυμμα. Με 
τθν πίεςθ του διαφανοφσ προςτατευτικοφ καλφμματοσ, το κομβίο κα ενεργοποιεί 
ςυγκεκριμζνο ιχο ςτισ φαροςειρινεσ ςυναγερμοφ, που είναι ςυνδεδεμζνεσ ςτο κφκλωμα. Σο 
προςτατευτικό κάλυμμα δεν κα ςπάηει, αλλά κα μπορεί να επανζρκει ςτθν αρχικι του κζςθ, 

με το ειδικό πλαςτικό κλειδί που κα διακζτει το μπουτόν. Ζτςι μπορεί να γίνεται θ δοκιμι κάκε 
μπουτόν για τθν ςωςτι λειτουργία του, χωρίσ να καταςτρζφεται το τηάμι του ςε κάκε ζλεγχο 
και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ. 

Σο χειροκίνθτο ςφςτθμα ςυναγερμοφ κα πρζπει να λειτουργεί και όταν υπάρχει διακοπι 

θλεκτροδότθςθσ τθσ πόλεωσ, με τθ βοικεια επαναφορτιηόμενων ςυςςωρευτϊν που κα 
ευρίςκονται εντόσ του πίνακα. Σα κομβία ςυναγερμοφ κα είναι εφοδιαςμζνα με διάταξθ 
χειροκίνθτθσ επαναφοράσ (εφόςον τεκοφν χειροκίνθτα ςε λειτουργία, με κλειδί ι άλλο μζςο). 

Σα κομβία ςυναγερμοφ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με το Παράρτθμα 11 του Εναρμονιςμζνου 
Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 54. το εμπρόςκιο τμιμα του κομβίου ςυναγερμοφ κα αναγράφονται 
οδθγίεσ χριςθσ ςτα Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά. 

κα φζρουν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 89/106/EEC προϊόντων δοκιμϊν καταςκευϊν 
για θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα και χαμθλι τάςθ. 

Οπτικοακουςτικι ςυςκευι ςυναγερμοφ (φαροςειρινα ςυναγερμοφ) 

Θα τοποκετθκοφν φαροςειρινεσ, οι οποίεσ κα δίνουν φωτεινι ςιμανςθ ςυναγερμοφ μζςω 

του φάρου που κα αναβοςβινει και θχθτικι ςιμανςθ ςυναγερμοφ, μζςω τθσ ςειρινασ που κα 
διακζτουν. Θα ενεργοποιοφνται με τθν πίεςθ των μπουτόν ςυναγερμοφ ι αυτόματα μζςω του 
Πίνακα Πυρανίχνευςθσ. 

Θα υποςτθρίηουν κατά τουσ κανονιςμοφσ, δφο θχθτικοφσ ςυναγερμοφσ: ςυναγερμό 
προειδοποίθςθσ φωτιάσ  warning alarm (παλμικόσ – διακοπτόμενοσ ιχοσ) και ςυναγερμό 
εκκζνωςθσ κτθρίου  evacuation alarm (ςυνεχισ ιχοσ). 

Θ θχθτικι απόδοςθ των φαροςειρινων κα υπεριςχφει τθσ μζγιςτθσ ςτάκμθσ του κορφβου που 
υπάρχει ςε κανονικζσ ςυνκικεσ και κα ξεχωρίηει από τα θχθτικά ςιματα άλλων ςυςκευϊν ςτον 
ίδιο χϊρο. Σο φωτεινό ςιμα του φάρου τθσ μονάδασ κα είναι διακοπτόμενο, ιδιαιτζρωσ 
ιςχυρισ ζνταςθσ, ϊςτε να είναι εφκολα ορατό από μεγάλθ απόςταςθ. 

Θ μονάδα αυτι κα: 
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 τροφοδοτείται με τάςθ DC 

 παράγει ιχο εντάςεωσ 100dB ςε απόςταςθ 1m (με ρφκμιςθ ζνταςθσ)  

 παρουςιάηει προςταςία ςε υγραςία, διαβρωτικά υλικά και κραδαςμοφσ 

Οι μονάδεσ κα ςυνδεκοφν παράλλθλα ανά ηϊνθ ςτισ γενικζσ εξόδουσ του πίνακα. 

Οι φαροςειρινεσ ςυναγερμοφ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με το  παράρτθμα 3 του 
Εναρμονιςμζνου Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 54. 

κα φζρουν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 89/106/EEC προϊόντων δοκιμϊν καταςκευϊν 
για θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα και χαμθλι τάςθ. 

Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ δικτφου πυρανίχνευςθσ – δίκτυο καλωδίων 

Σο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ κα τροφοδοτείται από το γενικό θλεκτρικό πίνακα αλλά κα 
διακζτει και εφεδρικι αυτόματθ τροφοδοςία μζςω κατάλλθλων, αποκλειςτικά για το ςκοπό 
αυτό, ςυςςωρευτϊν. Γενικά τα καλϊδια του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ πρζπει να 
εξαςφαλιςτεί ότι κα λειτουργιςουν για οριςμζνο χρόνο ςε περιβάλλον με υψθλι κερμοκραςία 
ι/και φλόγεσ. 

Ενδεικτικά, μία κατάλλθλθ κατθγορία καλωδίων είναι θ ΝΘΧΘ FE 180/E30. 

τα ςυμβατικά ςυςτιματα, ςτισ ηϊνεσ ανίχνευςθσ, γραμμζσ των ςειρινων, μπουτόν κ.λπ., το 
απαιτοφμενο καλϊδιο κα είναι πολφκλωνο (2 x 1,5mm2), ανάλογα με τθν απόςταςθ από τον 
πίνακα, μζχρι το τελευταίο εξάρτθμα τθσ ηϊνθσ.  

Θ όδευςθ των καλωδιϊςεων τθσ πυρανίχνευςθσ κα γίνει μζςα ςε πλαςτικό κανάλι καλωδίων 

ι/και ςχάρεσ, μετά από ςυνεννόθςθ και με τθν Τπθρεςία Επίβλεψθσ. 

Οι καλωδιϊςεισ – ςωλθνϊςεισ κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ με τθν 
εγκατάςταςθ πυρανίχνευςθσ ΕΣΕΠ, ενϊ κα πρζπει δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτισ ςυνδζςεισ των 
διακλαδϊςεων, προσ αποφυγι εξαςκζνθςθσ του ςιματοσ. 

 

Περιγραφι του αυτόματου ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ – χειροκίνθτθσ αναγγελίασ 
πυρκαγιάσ 

Μόλισ ενεργοποιθκεί ζνασ ανιχνευτισ πυρκαγιάσ, ανάβει ςτον πίνακα θ ενδεικτικι λυχνία, που 
αντιςτοιχεί ςτο χϊρο που καλφπτει ο ανιχνευτισ. Επίςθσ μόλισ ενεργοποιθκεί χειροκίνθτα ζνασ 

αγγελτιρασ πυρκαγιάσ (μπουτόν ςυναγερμοφ), ανάβει ςτον πίνακα θ ενδεικτικι λυχνία τθσ 
αντίςτοιχθσ ηϊνθσ. Σαυτόχρονα δίνεται ςιμα ςτον Σ..Ε.. 

υγχρόνωσ, ενεργοποιοφνται όλεσ οι φαροςειρινεσ του κτιρίου. Οι ςειρινεσ παράγουν 
διακοπτόμενο προειδοποιθτικό θχθτικό ςιμα. 

Μετά τθν καταςτολι τθσ εςτίασ πυρόσ ι του αιτίου ςυναγερμοφ γίνεται επανάταξθ από τον 
πίνακα πυρανίχνευςθσ, ϊςτε το ςφςτθμα να είναι πάλι ςε ετοιμότθτα. 

Δοκιμζσ υςτθμάτων Πυρανιχνεφςεωσ 

Ανιχνευτέσ 

Ολοι οι ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ κακϊσ και τα κομβία χειροκίνθτθσ ςθμάνςεωσ ςυναγερμοφ, 

εφόςον είναι τφπου που μετά κάκε λειτουργία του επανζρχεται ςτθν αρχικι του κατάςταςθ 
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(δεν καταςτρζφεται ι δεν χρειάηεται αντικατάςταςθ κάποιου ςτοιχείου του), κα δοκιμαςκοφν 

μζχρι να δϊςουν ςυναγερμό. Μετά τθ δοκιμι, οι ανιχνευτζσ αυτοί κα πρζπει να επανζρχονται. 

Προκειμζνου για ανιχνευτζσ κερμότθτασ (μεγίςτθσ κερμοκραςίασ ι ταχφτθτασ μεταβολισ τθσ 
κερμοκραςίασ), θ δοκιμι αυτι κα γίνει με μια πθγι κερμότθτασ, που μπορεί να είναι ζνασ 
κοινόσ ςτεγνωτιρασ μαλλιϊν ι μια φορθτι λάμπα μεγάλθσ ιςχφοσ με ανακλαςτιρα. 
Προκειμζνου περί ανιχνευτϊν ιονιςμοφ ι ορατοφ καπνοφ ι φλόγασ, θ δοκιμι κα γίνει με 
ζντυπεσ οδθγίεσ, που ο Ανάδοχοσ κα πάρει εγκαίρωσ από τον καταςκευαςτι των ανιχνευτϊν. 

Πίνακασ ςημάνςεωσ ςυναγερμοφ και όργανα οπτικήσ και ακουςτικήσ ςημάνςεωσ πυρκαγιάσ 

Οταν ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ πυρανιχνεφςεωσ, κα πρζπει να γίνουν 
δοκιμζσ ορκισ λειτουργίασ ολόκλθρου του ςυςτιματοσ. Ολεσ οι λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ 
κα δοκιμαςκοφν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ λειτουργίασ του ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ 

τρόπουσ ςθμάνςεωσ ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ ι βλάβθσ (π.χ. κομμζνο, γειωμζνο ι 
βραχυκυκλωμζνο κφκλωμα, βλάβθ θλεκτρικισ παροχισ, λειτουργία από τθ ςυςτοιχία 
εφεδρικισ τροφοδοτιςεωσ κ.λπ.). 

3 .   φ ς τ θ μ α  α ς φ α λ ε ί α σ   

Ανιχνευτισ πακθτικϊν υπζρυκρων (εςωτερικι τοποκζτθςθ) 

Ο ανιχνευτισ πακθτικϊν υπερφκρων παρζχει ογκομετρικι προςταςία ςε δφο (2) ι τρία (3) 
επίπεδα. 

Θ εμβζλειά του είναι 10m ςε γωνία ςάρωςθσ 90o ι 20m ςε γωνία ςάρωςθσ 60o. 

Διακζτει προςταςία κατά παραβίαςθσ ι καταςτροφισ, μνιμθ και οπτικι ζνδειξθ με LED. Ο 
ανιχνευτισ πακθτικϊν υπερφκρων δεν κα επθρεάηεται από : 

α) φυςιολογικι αυξομείωςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτον προςτατευόμενο χϊρο  

β) θλιακζσ ακτίνεσ και ζντονο φωσ 

Ανιχνευτισ Δζςμθσ τφπου Beam (εξωτερικι τοποκζτθςθ) 

Φωτοθλεκτρικόσ ανιχνευτισ διπλισ δζςμθσ για εγκατάςταςθ ςε εξωτερικό χϊρο, μζγιςτθσ 
εμβζλειασ 75m. Αποτελείται από πομπό και δζκτθ, παρζχει προςταςία από παραβίαςθ 
(Tamper switch), υπερτάςεισ και παραςιτικζσ ςυχνότθτεσ (EMI). Σα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Κάλυψθ 75m 

 Γωνία ρφκμιςθσ 10o κάκετα, 90o οριηόντια 

 Ρφκμιςθ ταχφτθτασ διακοπισ δζςμθσ 

 Αυτόματθ ρφκμιςθ ελζγχου 

 Διπλό φωτοευαίςκθτο ςτοιχείο 

 Ενδεικτικό LED ενεργοποίθςθσ 

 Tamper switch προςταςίασ από παραβίαςθ 

 Σάςθ λειτουργίασ 10,5 – 30V DC 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ –25o ζωσ +55oC 



ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  ελίδα 82 

Μαγνθτικζσ επαφζσ 

Οι μαγνθτικζσ επαφζσ ανιχνεφουν το άνοιγμα πόρτασ και κα είναι μικρϊν διαςτάςεων, 
τοποκετθμζνεσ κολλθτά ι βιδωτά, ανάλογα με τον τφπο του κουφϊματοσ. 

Κάκε μαγνθτικι επαφι κα αποτελείται από: 

• Μαγνθτικό θλεκτρονόμο ο οποίοσ τοποκετείται ςτο πλαίςιο (κάςα) τθσ πόρτασ 

• τακερό μαγνιτθ ο οποίοσ τοποκετείται ςτο κινοφμενο φφλλο τθσ πόρτασ 

Οι μαγνθτικζσ επαφζσ κα λειτουργοφν ςτθν τάςθ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ αςφαλείασ. 

Εξωτερικι φαροςειρινα 

Θ εξωτερικι ςειρινα κα είναι θλεκτρονικι αυτοτροφοδοτοφμενθ μεγάλθσ εμβζλειασ 

ακουςτικισ ιςχφοσ 126dB ςε 1m και κα διακζτει ςφςτθμα αυτοπροςταςίασ και αδιάβροχθ 
επζνδυςθ. 

Θα διακζτει επίςθσ : 

α) μπαταρία κλειςτοφ τφπου μολφβδου επαναφορτιηόμενθ με τθν οποία λειτουργεί 
ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ τάςθσ από τον πίνακα αςφαλείασ 

β) κφκλωμα ελζγχου για τθν προςταςία από βραχυκφκλωμα ι διακοπι τάςθσ τθσ 
γραμμισ, που ενεργοποιεί τθν ςειρινα. Ρεφμα λειτουργίασ ~2A 

γ) φωτοςθμαντιρα (beacon) με λυχνία xenon, κόκκινου χρϊματοσ 

Χειριςτιριο ςυςτιματοσ αςφαλείασ 

Tα χειριςτιρια ςυςτιματοσ αςφαλείασ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να κζςουν εκτόσ 
λειτουργίασ μια ι περιςςότερεσ ηϊνεσ του ςυςτιματοσ. Σα χειριςτιρια κα διακζτουν 
πλθκτρολόγιο με 2 ςειρζσ των 16 χαρακτιρων θ κακεμία και οκόνθ υγροφ κρυςτάλλου. 

Θα υπάρχει επικοινωνία με τον Σ..Ε. για αναγγελία και καταγραφι ςυναγερμϊν ςτον 
Κ..Ε.. 

2 .  Ε π ι μ ζ τ ρ θ ς θ   

Σο ςφςτθμα αςφαλείασ ωσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνο επιμετράται ωσ τεμάχιο ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Προδιαγραφισ και του τιμολογίου. 

τα υποβαλλόμενα ςτoιχεία κα περιλαμβάνονται τεχνικά φυλλάδια και ISO 9001 

καταςκευαςτι των παραπάνω υλικϊν. 

 Καβάλα, 14-09-2020 

Ο υντάξασ 
 

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ Σ.Τ. 

 
 
 
 

Δρ. Γεϊργιοσ Δάλλασ 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ 

Τπολογιςτϊν 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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