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Α. ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σα ϊρθρα που ακολουθούν αναφϋρονται ςτισ γενικϋσ προδιαγραφϋσ και τα πρότυπα 

ποιότητασ εργαςύασ ϋργων μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου μηχανικού που αφορούν τον 

εξοπλιςμό και τισ εγκαταςτϊςεισ των αντλιοςταςύων. Σα ϊρθρα τησ γενικόσ αυτόσ 

προδιαγραφόσ ιςχύουν ςε κϊθε περύπτωςη εκτόσ αν προβλϋπεται διαφορετικϊ από τισ 

ΕΣΕΠ και την Οριςτικό μελϋτη (περιγραφό, ςχϋδια, τιμολόγιο, κλπ).  

Επιςημαύνεται ρητϊ ότι: 

ςε περύπτωςη αναντιςτοιχύασ μεταξύ ΕΣΕΠ και οποιαςδόποτε προδιαγραφόσ τησ 

παρούςασ ΤΠΕΡΙΦΤΕΙ η δυςμενϋςτερη εξ’ αυτών. Αυτό η παρατόρηςη αφορϊ μόνο 

ςε γενικϋσ απαιτόςεισ και όχι ςε όςα εύναι ςαφώσ καθοριςμϋνα και απαιτειτϊ από 

την Οριςτικό Μελϋτη του ϋργου. 

Σο παρόν τεύχοσ για λόγουσ πληρότητασ πιθανϊ να αναφϋρει και υλικϊ / εργαςύεσ 

που δεν βρύςκουν εφαρμογό ςτο παρόν ϋργο. 

κοπόσ των παρόντων Προδιαγραφών υλικών & εργαςιών εύναι να προςδιοριςτεύ κατϊ το 

δυνατόν ακριβϋςτερα η ποιότητα των χρηςιμοποιουμϋνων υλικών, ο τρόποσ χειριςμού των 

υλικών και ο καθοριςμόσ των μϋτρων που πρϋπει να ληφθούν από τα ςυνεργεύα του 

Αναδόχου για την ορθό και αςφαλό καταςκευό των εγκαταςτϊςεων. 

Οι κύριεσ μονϊδεσ του εξοπλιςμού που θα εγκαταςταθεύ περιγρϊφονται με λεπτομϋρειεσ ςτισ 

προδιαγραφϋσ που ακολουθούν. Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να προβλϋψει όλα τα δευτερεύοντα 

βοηθητικϊ ςτοιχεύα που απαιτούνται για την αποδοτικό λειτουργύα του ςυνόλου των 

εγκαταςτϊςεων, εύτε αυτϊ αναφϋρονται ςτισ προδιαγραφϋσ (και εν γϋνει ςτην Οριςτικό 

μελϋτη) εύτε όχι. 

Σο ςύνολο τησ κϊθε Εγκατϊςταςησ θα εύναι πλόρεσ, με ηλεκτρικούσ κινητόρεσ και με όλα τα 

δευτερεύοντα βοηθητικϊ εύδη, ότοι ϊξονεσ, ςυνδϋςμουσ, ϋδρανα, προφυλακτόρεσ, δικλεύδεσ, 

ςωληνώςεισ, πιεςόμετρα, πλϊκεσ καλύψεωσ και πλαύςια, κοχλύεσ πακτώςεωσ, λιπαντόρεσ, 

ηλεκτρικούσ πύνακεσ, ςυςτόματα ελϋγχου και ανταλλακτικϊ, μαζύ με όλα τα ϊλλα 

μηχανόματα, εξαρτόματα και τισ ςυνδϋςεισ που εύναι αναγκαύα ώςτε το Ϊργο να εύναι 

πλόρεσ. 

Όλα τα μηχανόματα, ςυςκευϋσ, υλικϊ και εξαρτόματα που θα προμηθεύςει ο Ανϊδοχοσ, θα 

εύναι καινούργια, αρύςτησ ποιότητασ, ςτιβαρόσ καταςκευόσ και αςφαλούσ λειτουργύασ, μη 

υποκεύμενα ςε ταχεύα φθορϊ και ικανϊ να λειτουργόςουν με την ελϊχιςτη κατϊ το δυνατόν 

επιτόρηςη και ςυντόρηςη. 

Όλεσ οι ομοειδεύσ μονϊδεσ θα εύναι, κατϊ προτύμηςη, του αυτού εργοςταςύου, όλα δε τα 

εξαρτόματα ομούων μονϊδων θα εύναι, απαραύτητα, εναλλϊξιμα μεταξύ τουσ και με τα τυχόν 
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ανταλλακτικϊ τουσ. Σα εργοςτϊςια καταςκευόσ του εξοπλιςμού θα πρϋπει να δύνουν τη 

δυνατότητα για εύκολη και χωρύσ περιοριςμούσ κϊλυψη του ιδιοκτότη των ϋργων ςε 

ανταλλακτικϊ. 

Όλα τα μεταλλικϊ μϋρη των ειδών του εξοπλιςμού που θα προμηθευθούν, εκτόσ από αυτϊ 

που ενςωματώνονται ςτο ςκυρόδεμα, τα με οποιοδόποτε τρόπο λιπαινόμενα, οι ϊξονεσ ςτα 

ςημεύα τριβόσ, οδοντωτού τροχού και γενικϊ ςτοιχεύα μηχανημϊτων, τα ορειχϊλκινα ό εκεύνα 

για τα οπούα προβλϋπεται ειδικό βαφό ςτο εργοςτϊςιο καταςκευόσ ό αλλιώσ ρητϊ ορύζεται 

ςτισ προδιαγραφϋσ, θα βαφούν - προςτατευθούν ςύμφωνα με την/τισ ςχετικό/-εσ Σεχνικό/-

εσ Προδιαγραφό/-εσ ϋργων Πολιτικού Μηχανικού περύ προςτατευτικών επιςτρώςεων και 

βαφών μεταλλικών επιφανειών. 

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να υποβϊλλει προσ θεώρηςη και ϋγκριςη από την Τπηρεςύα 

εικονογραφημϋνα τεχνικϊ ςτοιχεύα όλων των μηχανημϊτων, των ςυςκευών και των οργϊνων 

βϊςει των οπούων θα προςδιορύζονται: η ποιότητα των υλικών, η διαδικαςύα καταςκευόσ, τα 

χαρακτηριςτικϊ μεγϋθη και οι διαςτϊςεισ, οι αποδεκτϋσ ανοχϋσ καταςκευόσ, οι δοκιμϋσ και ο 

ϋλεγχοσ απόδοςησ, ο τρόποσ εγκατϊςταςησ, οι δοκιμϋσ λειτουργύασ. 

Σα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού, που θα υποβληθούν, 

όπωσ παραπϊνω, πρϋπει να εύναι ςαφό και πλόρη, ώςτε να εύναι δυνατόσ ο ςχηματιςμόσ 

αςφαλούσ κρύςησ για την ποιότητα και καταλληλότητϊ του, πρϋπει δε να προκύπτουν ςαφώσ 

από την μελϋτη εφαρμογόσ που θα εκπονόςει ο Ανϊδοχοσ. 

Σα τεχνικϊ ςτοιχεύα των επιμϋρουσ εγκαταςτϊςεων καθώσ και των κυριοτϋρων 

μηχανημϊτων θα ςυνοδεύονται τουλϊχιςτον από καταλόγουσ πελατών οι οπούοι ϋχουν 

προμηθευτεύ τισ εν λόγω διατϊξεισ κατϊ την τελευταύα 5ετύα (πριν την ημερομηνύα 

ςύμβαςησ). 

Εδώ πρϋπει να επιςημανθεύ ότι η προδιαγραφόμενη ποιότητα καταςκευών, ςτισ παρούςεσ 

προδιαγραφϋσ, εύναι η ελϊχιςτη αποδεκτό για το ϋργο, πρϊγμα που ςημαύνει ότι δεν 

πρόκειται να γύνουν αποδεκτϋσ προτϊςεισ του Αναδόχου για μηχανόματα και καταςκευϋσ 

ποιότητασ κατώτερησ τησ προδιαγραφομϋνησ εδώ (και εν γϋνει ςτην όλη Οριςτικό μελϋτη). 

ε όλεσ δε τισ εγκαταςτϊςεισ που περιγρϊφονται ςτο παρόν τεύχοσ προδιαγραφών (αλλϊ και 

ςτην περιγραφό), περιελαμβϊνονται (και προφανώσ νοεύται ότι περιϋχονται ανηγμϋνεσ ςτο 

τιμολόγιο, ακόμη και εαν δεν αναγρϊφονται ρητϊ) τουλϊχιςτον ωσ εργαςύεσ αυτών μεταξύ 

των ϊλλων (ότοι: προμόθεια, μεταφορϊ, αποθόκευςη, εγκατϊςταςη, δοκιμϋσ, πλόρη 

παρϊδοςη ςε λειτουργύα) και τα κϊτωθι: 

• Η φροντύδα και επιμϋλεια για τισ πϊςησ φύςεωσ δοκιμϋσ και λόψη δοκιμύων. 

• Η εκπόνηςη και παρϊδοςη (εισ τριπλούν ςε χαρτύ και εισ απλούν ςε cd ςε μορφό 

επεξεργϊςιμη π.χ. dwg, doc, xls εκτόσ των τεχνικών φυλλαδύων που μπορούν να εύναι ςε 
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μορφό pdf) των «ωσ καταςκευϊςθει» ςχεδύων (μϋχρι π.χ. λεπτομϋρεια κλϋμασ ςε πύνακα, 

λεπτρομϋρεισ ϋδραςησ εξοπλιςμού, ςχεδια ςυνδϋςεων αγωγών, κλπ), 

• η ςύνταξη εγχειριδύου λειτουργύασ – ςυντόρηςησ – αντιμετώπιςησ προβλημϊτων –

ρυθμύςεων – απαιτούμενων ανταλλακτικών, και η παρϊδοςη αυτών (εισ τριπλούν ςε 

χαρτύ και εισ απλούν ςε cd ςε μορφό επεξεργϊςιμη π.χ. dwg, doc, xls) ςτην Τπηρεςύα, 

• η εκπαύδευςη προςωπικού που θα ορύςει η Τπηρεςύα ςε θϋματα ςυντόρηςησ και 

χειριςμού όλων των εγκαταςτϊςεων και του εξοπλιςμού που θα ενςωματωθεύ ςτο ϋργο 

(π.χ. ςύςτημα αυτοματιςμού και ελϋγχου, κ.λπ.), 

• οι ϋγκαιρεσ και ολοκληρωμϋνεσ μελϋτεσ – ενϋργειεσ του Αναδόχου για την ϋκδοςη των 

απαιτούμενων αδειών (οικοδομικϋσ, εγκατϊςταςησ – λειτουργύασ, κλπ) και 

πιςτοποιητικών (πυραςφϊλειασ, κλπ) αλλϊ και για την ςύνδεςη του ϋργου με τα δύκτυα 

περιοχόσ – κοινόσ ωφελεύασ (Ο.Κ.Ψ.), ακόμη και εαν αυτϋσ/ϊ υφύςτανται και ιςχύουν 

αλλϊ ενδεχομϋνωσ διαφοροποιηθούν τμόματϊ τουσ κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου. 

Αποτελεύ υποχρϋωςη του Αναδόχου η ςυμπλόρωςη, υπογραφό και υποβολό των όποιων 

υπεύθυνων δηλώςεων εγκαταςτατών/ςυντηρητών απαιτηθούν για τισ διϊφορεσ 

αδειοδοτόςεισ και ελϋγχουσ και προφανώσ όλα κοινοποιούνται-διαβιβϊζονται ςτην 

Τπηρεςύα. 

Σα διϊφορα μεγϋθη (π.χ. των κινητόρων) του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού που 

πραγματικϊ θα εγκαταςταθεύ ςε όλο το ϋργο επειδό δεν εύναι μονοςόμαντα οριςμϋνα εύτε 

λόγω διαφορών ςτη ςειρϊ παραγωγόσ των αντιςτούχων εταιρειών καταςκευόσ εύτε 

πληθώρασ κατϊλληλου ανϊ περύςταςη εξοπλιςμού, μπορούν να διαφοροποιηθούν ςε ςχϋςη 

με τα ελϊχιςτα απαιτούμενα (ό ενδεικτικϊ) κύρια χαρακτηριςτικϊ του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού που αναγρϊφεται ςτην παρούςα Οριςτικό μελϋτη 

(περιγραφό – ςχϋδια – προδιαγραφϋσ). 

Ψσ εκ τούτου αν προςφερθεύ – εγκαταςταθεύ ϊλλοσ (αλλϊ πϊντα κατϊλληλοσ) εξοπλιςμόσ 

από αυτόν τησ παρούςασ Οριςτικόσ μελϋτησ, τότε μπορεύ να απαιτηθεύ αλλαγό (που δεν 

ςυνεπϊγεται πρόςθετη αξύωςη του Αναδόχου ςε καμμύα περύπτωςη, διότι τιμό των ϊρθρων 

τιμολογύου εύναι τϋτοια που επιτρϋπει την εν λόγω μη ουςιώδη διαφοροπούηςη) και ςτα 

διϊφορα κύρια χαρακτηριςτικϊ ό/και «παρελκόμενα» αυτού όπωσ π.χ.: πϊςησ φύςεωσ 

κινητόρεσ μεγαλύτερησ ιςχύοσ, θερμικϊ ϊλλου εύρουσ, inverters μεγαλύτερησ ιςχύοσ, 

διακοπτικό υλικό ϊλλησ φύςησ και χαρακτηριςτικών, καλωδιώςεισ και ςωληνώςεισ αυτών 

μεγαλύτερησ διατομόσ και μεγαλύτερου μόκουσ, αντλύεσ μεγαλύτερου 

μανομετρικού/παροχόσ/ιςχύοσ/διαςτϊςεων, ςωληνώςεισ και βανοειδό- εξαρτόματα (βϊνεσ, 

ανεπύςτροφα, εξαρμωτικϊ, ςύνδεςμοι, φλϊντζεσ, καμπύλεσ, αναμονϋσ, κοχλύεσ, κλπ) μϋχρι και 

(1) τϊξησ διαμϋτρου μεγαλύτερεσ (π.χ. από DN125 ςε DN150),. Σονύζεται ότι 

διαφοροποιόςεισ δευτερεύουςασ ςημαςύασ/βαρύτητασ ςτον προσ εγκατϊςταςη εξοπλιςμό 
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από αυτόν τησ παρούςασ Οριςτικόσ μελϋτησ δεν ςυνεπϊγονται πρόςθετη αξύωςη του 

Αναδόχου ςε καμμύα περύπτωςη, διότι τιμό των ϊρθρων τιμολογύου εύναι τϋτοια που 

επιτρϋπει την εν λόγω μη ουςιώδη διαφοροπούηςη. 

Ο Ανϊδοχοσ λοιπόν θα προςφϋρει, ελϋγξει και θα προςαρμόςει κατϊλληλα ςτα ςωςτϊ τουσ 

μεγϋθη κατϊ την ςύνταξη τησ Μελϋτησ Εφαρμογόσ όλα τα παραπϊνω για όλεσ τισ Η/Μ 

εγκαταςτϊςεισ ϊνευ ουδεμύασ αξιώςεωσ διότι πρόκειται για μη ουςιώδεισ αλλαγϋσ και η τιμό 

των ϊρθρων τιμολογύου εύναι τϋτοια που επιτρϋπει την εν λόγω μη ουςιώδη διαφοροπούηςη. 

Αποτελεύ υποχρϋωςη του Αναδόχου η υποβολό ςχεδύων, περιγραφών, τεχνικών φυλλαδύων 

και γενικώσ κϊθε δυνατόσ πληροφορύασ για υλικϊ/ϋργα προσ ϋγκριςη ςτην Τπηρεςύα πριν 

την προμόθειϊ και ενςωμϊτωςό τουσ ςτο ϋργο. 

ε όλεσ τισ περιπτώςεισ ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να χρηςιμοποιόςει τουσ ειδικευμϋνουσ 

προμηθευτϋσ του Η/Μ εξοπλιςμού για παροχό οδηγιών ςχετικϊ με την εγκατϊςταςη και 

λειτουργύα των μονϊδων και πρϋπει να περιελϊβει ςτην προςφορϊ του ακόμη και τισ 

πιθανώσ αναγκαύεσ επιτόπου υπηρεςύεσ του καταςκευαςτό του εξοπλιςμού ό του 

ειδικευμϋνου αντιπροςώπου του για την όποια αναγκαύα παρακολούθηςη κατϊ τη 

ςυναρμολόγηςη, τη θϋςη του ϋργου ςε λειτουργύα και τισ δοκιμϋσ του εξοπλιςμού. 

Ο εξοπλιςμόσ θα επιθεωρηθεύ και θα δοκιμαςθεύ ςτο Εργοςτϊςιο του προμηθευτό από 

πλευρϊσ ποιότητοσ υλικού και ϋντεχνησ καταςκευόσ. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να προβεύ ςτην 

εκτϋλεςη δοκιμών για να διαπιςτωθεύ η καλό λειτουργύα των εγκατεςτημϋνων μηχανημϊτων. 

Ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλλει ςτην Τπηρεςύα τισ λεπτομϋρειεσ διεξαγωγόσ των προτεινομϋνων 

δοκιμών. 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτϊςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταύων (Κορωνηςύα, τρογγυλό, Αμπϋλια 

Αμμότοπου και Παντϊναςςα)» 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΨΝ ΗΜ                                      ελύδα 10 

Β. ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ  

1 ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

1.1 ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ - ΟΡΙΜΟΙ 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτο ςύνολο του εξοπλιςμού, που ενςωματώνεται ςτο 

ϋργο. Όλοσ ο εξοπλιςμόσ, κύριοσ και βοηθητικόσ, πρϋπει να εύναι ςύμφωνοσ με την παρούςα 

Προδιαγραφό και με τισ επιμϋρουσ Προδιαγραφϋσ.  

Ο εξοπλιςμόσ πρϋπει να εύναι ςύμφωνοσ με τα ελληνικϊ πρότυπα (ΕΛΟΣ). Η αναφορϊ ςτισ 

παρούςεσ Προδιαγραφϋσ ςε ϊλλα διεθνό πρότυπα (DIN, BS κτλ.), εύναι ενδεικτικό τησ 

επιθυμητόσ ποιότητασ και ο Ανϊδοχοσ μπορεύ να εφαρμόςει εναλλακτικϊ πρότυπα, εφ' όςον 

αυτϊ εύναι τουλϊχιςτον ιςοδύναμα με την τελευταύα ϋκδοςη των αναφερομϋνων ςτισ 

παρούςεσ Προδιαγραφϋσ. 

(1) Εξοπλιςμόσ εύναι κϊθε μηχϊνημα ό διϊταξη, που μεμονωμϋνα ό ςε ςυνδυαςμό με το 

δομικό ϋργο ςτο οπούο εγκαθύςταται, μπορεύ να επιτύχει την προδιαγεγραμμϋνη λειτουργύα 

του. 

(2) Λειτουργικό Μονϊδα εύναι το δομικό ϋργο που μαζύ με το ςύνολο του εγκαθιςτϊμενου 

ςε αυτό εξοπλιςμού λειτουργεύ αυτόνομα ςαν μύα ενιαύα βαθμύδα και εύναι διακριτό από τα 

υπόλοιπα ϋργα, ανϊντη ό κατϊντη. 

(3) Ονομαςτικό φόρτιςη YN εύναι η μϋςη φόρτιςη ςυνεχούσ λειτουργύασ του εξοπλιςμού 

υπό πλόρεσ φορτύο. 

(4) Μϋγιςτη φόρτιςη Ymax εύναι η φόρτιςη αιχμόσ που θϋτει τον εξοπλιςμό «εκτόσ 

λειτουργύασ», για παρϊδειγμα η τιμό ςτην οπούα ρυθμύζεται ο διακόπτησ υπερφόρτιςησ. 

(5) υντελεςτόσ λειτουργικόσ αςφαλεύασ KA εύναι η παρϊμετροσ που εκφρϊζει την 

επύδραςη των ςυνθηκών λειτουργύασ ςτον κινητόρα του εξοπλιςμού. Ο ςυντελεςτόσ 

λειτουργικόσ αςφαλεύασ δύδει ϋμμεςεσ ό ϊμεςεσ πληροφορύεσ για την φόρτιςη, την διϊρκεια 

λειτουργύασ και την θερμοκραςύα και εύναι ο ςυντελεςτόσ που ςυςχετύζει την φόρτιςη με το 

οριακό φορτύο (load capacity). 

(6) Διϊρκεια ζωόσ εξοπλιςμού εύναι ο χρόνοσ λειτουργύασ του εξοπλιςμού ςε ονομαςτικό 

φόρτιςη μϋχρισ ότου ϋνα εξϊρτημϊ του καταςτραφεύ. Η διϊρκεια ζωόσ του εξοπλιςμού δεν 

πρϋπει να ςυγχϋεται με τον χρόνο ςυντόρηςησ, ούτε με τον χρόνο λειτουργύασ, που 

λαμβϊνεται υπόψη ςτισ τεχνικοοικονομικϋσ μελϋτεσ. 
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1.2 ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

O εξοπλιςμόσ, θα προϋρχεται από προμηθευτϋσ οι οπούοι εύναι πιςτοποιημϋνοι ςύμφωνα με 

το ISO 9001, εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ. Ο εξοπλιςμόσ που θα παραδοθεύ πρϋπει 

να ϋχει αποδεικτικϊ καλόσ και αξιόπιςτησ λειτουργύασ ςε παρόμοια ϋργα, να εύναι ανθεκτικόσ 

και απλόσ ςτην λειτουργύα του, και να παρϋχεται ςτην αγορϊ επϊρκεια ανταλλακτικών. Ο  

Ανϊδοχοσ πρϋπει να εξαςφαλύςει ςτην Τπηρεςύα, ότι ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ 

καλύπτεται από ανταλλακτικϊ για μια 10ετύα από την ημϋρα εγκατϊςταςόσ του. 

Ο εξοπλιςμόσ θα πρϋπει να ανόκει ςτην ςειρϊ παραγωγόσ του καταςκευαςτό και να εύναι 

ςύμφωνοσ με τισ επιμϋρουσ Προδιαγραφϋσ. Η καταςκευό του πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ 

ςτο εργοςτϊςιο του προμηθευτό, πριν την αποςτολό του ςτο εργοτϊξιο και οι επύ τόπου 

εργαςύεσ θα περιορύζονται ςτην ανϋγερςη του εξοπλιςμού και ςε μικρϋσ μόνο προςαρμογϋσ, 

οι οπούεσ εύναι απαραύτητεσ για την εγκατϊςταςό του. 

Ο ςχεδιαςμόσ και η καταςκευό όλου του εξοπλιςμού θα γύνει ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ 

τεχνικόσ και θα πρϋπει να εύναι πρώτησ εμπορικόσ ποιότητασ. Σο φινύριςμϊ του θα εύναι 

πρώτησ εμπορικόσ ποιότητασ και ςύμφωνα με την πρόςφατεσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ και 

πρακτικϋσ. 

Όλα τα υλικϊ που θα χρηςιμοποιηθούν πρϋπει να εύναι τα πλϋον κατϊλληλα για την εργαςύα 

για την οπούα προορύζονται, καινούργια και πρώτησ εμπορικόσ ποιότητασ, ςυμβατϊ μεταξύ 

τουσ, χωρύσ ελαττώματα και επιλεγμϋνα για μεγϊλη διϊρκεια ζωόσ με την ελϊχιςτη δυνατό 

ςυντόρηςη. 

Όλα τα εξαρτόματα, που θα ϋρχονται ςε ϊμεςη επαφό με τα χημικϊ που χρηςιμοποιούνται 

κατϊ την επεξεργαςύα, θα πρϋπει να εύναι ανθεκτικϊ ςτην τριβό και ςτην διϊβρωςη και να 

διατηρούν τισ ιδιότητεσ τουσ χωρύσ να υφύςτανται γόρανςη από τον καιρό, την ϋκθεςη ςτην 

ηλιακό ακτινοβολύα, ό από οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα. 

Πρϋπει να δοθεύ ιδιαύτερη προςοχό για την αποφυγό διϊβρωςησ που θα οφεύλεται ςτην 

επαφό διαφορετικών μετϊλλων. Όπου εύναι απαραύτητο να υπϊρχει επαφό μεταξύ 

διαφορετικών μετϊλλων, τα μϋταλλα αυτϊ θα επιλϋγονται ϋτςι ώςτε η διαφορϊ δυναμικού 

μεταξύ τουσ ςτην ηλεκτροχημικό ςειρϊ να μην εύναι μεγαλύτερη από 0,5 mV. Εϊν τούτο δεν 

εύναι δυνατό, οι επιφϊνειεσ επαφόσ του ενόσ ό και των δύο μετϊλλων θα εύναι 

επιμεταλλωμϋνεσ (γαλβανιςμϋνεσ), ό επεξεργαςμϋνεσ κατϊ ϊλλο τρόπο ϋτςι ώςτε η διαφορϊ 

δυναμικού να ϋχει ελαττωθεύ μϋςα ςτα επιτρεπτϊ όρια, ό εναλλακτικϊ τα δύο μϋταλλα θα 

εύναι μονωμϋνα μεταξύ τουσ. 

Τλικϊ και ςυςκευϋσ που πρόκειται να λειτουργόςουν ςε διαβρωτικό ό εκρηκτικό περιβϊλλον 

πρϋπει να πληρούν τουσ προβλεπόμενουσ από τισ αντύςτοιχεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, όρουσ. 
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ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην ΕΝ 12255-1, όλα τα εξαρτόματα ςτερϋωςησ (μπουλόνια, 

βύδεσ, παξιμϊδια κτλ.) που βρύςκονται κϊτω από την ςτϊθμη του νερού ό ςε διαβρωτικό 

ατμόςφαιρα θα πρϋπει να εύναι ανοξεύδωτα κατηγορύασ Α2 ό Α4 ςύμφωνα με το ISO 3506-1 

ϋωσ 3506-3. Όλα τα παρόμοια εξαρτόματα πρϋπει να εύναι απόλυτα εναλλϊξιμα και 

αντικαθιςτούμενα, ακριβό και εντόσ των προδιαγραφόμενων ανοχών, ϋτςι ώςτε τα 

ανταλλακτικϊ να μπορούν να τοποθετούνται χωρύσ καμύα δυςκολύα. 

Σο ςύνολο του εξοπλιςμού θα πρϋπει να λειτουργεύ χωρύσ υπερβολικούσ κραδαςμούσ και με 

τον ελϊχιςτο δυνατό θόρυβο. Όλα τα περιςτρεφόμενα μϋρη θα εύναι καλϊ ζυγοςταθμιςμϋνα, 

τόςο ςτατικϊ όςο και δυναμικϊ, ϋτςι ώςτε, όταν περιςτρϋφονται με τισ κανονικϋσ ταχύτητεσ 

και φορτύο, να μην παρουςιϊζουν κραδαςμούσ. 

Όλα τα μϋρη του εξοπλιςμού, που μπορεύ να υποςτούν φθορϊ ό ζημιϋσ λόγω ςκόνησ, θα εύναι 

τελεύωσ κλειςτού τύπου με προςτατευτικό περύβλημα. 

Εκτόσ εϊν ορύζεται διαφορετικϊ ςτισ Ειδικϋσ Προδιαγραφϋσ, μηχανόματα που θα εύναι 

τοποθετημϋνα ςε χώρουσ όπου θα υπϊρχει προςωπικό κατϊ τη διϊρκεια των ςυνόθων 

διεργαςιών λειτουργύασ, θα εύναι ςχεδιαςμϋνα ό θα φϋρουν ςιγαςτόρεσ ϋτςι ώςτε να 

εξαςφαλύζεται ότι το προςωπικό δεν θα υπόκειται ςε περιςςότερο από το ιςοδύναμο ςε 

ςτϊθμη ςυνεχούσ όχου των 75 dB (A), όπωσ καθορύζεται ςτο πρότυπο ISO 1990. 

Ο εξοπλιςμόσ που επιτελεύ παρόμοια λειτουργύα θα εύναι του ύδιου τύπου και καταςκευόσ και 

θα εύναι πλόρωσ ανταλλϊξιμοσ, ώςτε να περιοριςτούν τα αναγκαύα αποθϋματα 

ανταλλακτικών. Αυτό ιςχύει ιδιαύτερα για εύδη όπωσ κινητόρεσ, εξοπλιςμόσ πινϊκων, όργανα, 

χειριςτόρια, βαλβύδεσ και ηλεκτρονόμοι. 

1.3 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΤΛΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Κϊθε υλικό ό εξοπλιςμόσ υπόκειται ςτην ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ, η οπούα ϋχει το δικαύωμα 

απόρριψησ οποιουδόποτε υλικού ό/και εξοπλιςμού, του οπούου η ποιότητα ό τα ειδικϊ 

χαρακτηριςτικϊ κρύνονται μη ικανοποιητικϊ ό ανεπαρκό για την καλό λειτουργύα του όλου 

ϋργου και την αςφϊλεια και υγιεινό των εργαζομϋνων. 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα για ϋγκριςη τισ παρακϊτω 

πληροφορύεσ : 

i. ο καταςκευαςτόσ και ο τύποσ 

ii. τεχνικό περιγραφό - προδιαγραφϋσ καταςκευόσ 

iii. πύνακασ τεχνικών χαρακτηριςτικών 

iv. τα υλικϊ και η αντιδιαβρωτικό προςταςύα 

v. τα χαρακτηριςτικϊ μεγϋθη και οι διαςτϊςεισ 
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vi. το πρόγραμμα ποιοτικού ελϋγχου 

vii. εικονογραφημϋνα ϋντυπα (prospectus) 

viii. πρόςθετεσ πληροφορύεσ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ παρούςεσ Προδιαγραφϋσ 

Πριν από την ςχετικό ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ ο Ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να προχωρόςει ςτην 

παραγγελύα του εξοπλιςμού. 

1.4 ΤΚΕΤΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ 

Ο εξοπλιςμόσ, πριν την αποςτολό του από το εργοςτϊςιο του καταςκευαςτό ςτο εργοτϊξιο, 

θα πρϋπει να ϋχει επαρκό προςταςύα κατϊ τησ διϊβρωςησ και των τυχαύων ζημιών, που 

μπορεύ να προκύψουν κατϊ την μεταφορϊ, την αποθόκευςη και την ανϋγερςη του. 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για τα παραπϊνω και θα πρϋπει να προμηθεύςει 

όλα τα απαραύτητα μϋςα και υλικϊ (κιβώτια ςυςκευαςύασ κτλ.) και να λϊβει όλα τα αναγκαύα 

μϋτρα, ϋτςι ώςτε ο εξοπλιςμόσ να φθϊςει ςτο εργοτϊξιο ϊθικτοσ και χωρύσ ζημιϋσ. 

Η ςυςκευαςύα θα πρϋπει να εύναι τϋτοια, ϋτςι ώςτε να μπορϋςει να αντϋξει ςε τυχόν 

κακομεταχειρύςεισ κατϊ την μεταφορϊ λαμβϊνοντασ υπόψη και τισ πιθανϋσ καθυςτερόςεισ 

και να εύναι κατϊλληλη για αποθόκευςη. Όλα τα αντικεύμενα θα μαρκϊρονται καθαρϊ, ϋτςι 

ώςτε να αναγνωρύζονται ςτον κατϊλογο ςυςκευαςύασ, που θα βρύςκεται μϋςα ςε αδιϊβροχο 

φϊκελο. Σα κιβώτια θα πρϋπει να ϋχουν ςημεύα αναγνώριςησ, που να ςυςχετύζεται με τον 

φϊκελο ςυςκευαςύασ και να μαρκϊρονται με αδιϊβροχη μπογιϊ, ώςτε να φαύνεται το βϊροσ 

τουσ και τα ςημεύα ςτερϋωςησ των λαβών. 

Οι φλϊντζεσ, οι δικλεύδεσ και τα ειδικϊ τεμϊχια θα πρϋπει να προςτατεύονται με ξύλινουσ 

δύςκουσ, που θα εύναι ςτερεωμϋνοι με προςωρινϊ μπουλόνια (τα οπούα όμωσ δεν θα 

χρηςιμοποιηθούν κατϊ την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού), ό με ϊλλεσ δόκιμεσ μεθόδουσ. Σα 

διϊφορα μικροώλικϊ όπωσ χιτώνια, δακτύλιοι, τςιμούχεσ, κοχλύεσ, περικόχλια κτλ., θα 

ςυςκευϊζονται ςε κιβώτια. 

Οι ηλεκτρονόμοι, τα όργανα κτλ. πρϋπει να μεταφϋρονται ςτερεωμϋνοι με κοχλύεσ ό/και 

ςφιγκτόρεσ μεταφορϊσ με ευδιϊκριτη ςόμανςη, ώςτε να εμποδύζεται η κύνηςη των κινητών 

μϋρων τουσ. 

Εξοπλιςμόσ, που προορύζεται για εςωτερικό εγκατϊςταςη, όπωσ εύναι οι ηλεκτρικού 

κινητόρεσ, οι διακόπτεσ και τα ςυςτόματα ελϋγχου, τα όργανα και οι πύνακεσ, τα ςτοιχεύα 

μηχανών κτλ., θα πρϋπει να εύναι καλυμμϋνα με φύλλα αλουμινύου ό πολυαιθυλενύου, 

ερμητικϊ κλειςμϋνα ςτισ ςυνδϋςεισ τουσ και η ςυςκευαςύα θα πρϋπει να διαθϋτει με 

κατϊλληλο υγροςκοπικό υλικό. 
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Κατϊ την παραλαβό του εξοπλιςμού επύ τόπου των ϋργων, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, εϊν του 

ζητηθεύ, να ανούξει το οποιοδόποτε κιβώτιο ό ςυςκευαςύα για ϋλεγχο από τον Εργοδότη και 

μετϊ να προβεύ ο ύδιοσ ςτην επαναςυςκευαςύα του. 
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2 ΕΓΚΡΙΗ, ΤΚΕΤΑΙΑ, ΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΤΛΙΚΨΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

την προδιαγραφό αυτό αναφϋρονται οι απαιτόςεισ και η μεθοδολογύα που πρϋπει να 

εφαρμοςθούν για την ϋγκριςη, ςυςκευαςύα, μεταφορϊ, παραλαβό και αποθόκευςη των 

υλικών και του εξοπλιςμού που απαιτούνται για την καταςκευό του ϋργου. 

2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΤΛΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Κϊθε υλικό ό εξοπλιςμόσ υπόκειται ςτην ϋγκριςη τησ αρμόδιασ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ και του 

Επιβλϋποντα Μηχανικού, που ϋχει το δικαύωμα απόρριψησ οποιουδόποτε υλικού που η 

ποιότητα ό τα ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ του κρύνονται μη ςυμμορφούμενα με τισ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ ό ανεπαρκό για την καλό λειτουργύα του ϋργου και την αςφϊλεια και υγιεινό 

των εργαζομϋνων. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ για κϊθε υλικό και εξοπλιςμό να 

υποβϊλλει ςτην Αρμόδια Σεχνικό Τπηρεςύα και ςτον Επιβλϋποντα Μηχανικό, ςε ειδικό 

πύνακα, τισ προδιαγραφϋσ βϊςει των οπούων προςδιορύζονται : 

 καταςκευαςτόσ και ο τύποσ 

 η ποιότητα των υλικών καταςκευόσ 

 η διαδικαςύα και οι προδιαγραφϋσ καταςκευόσ του 

 οι διαςτϊςεισ του 

 οι αποδεκτϋσ ανοχϋσ καταςκευόσ του 

 οι δοκιμϋσ και ο ϋλεγχοσ απόδοςόσ του 

 ο τρόποσ εγκατϊςταςόσ του 

 οι δοκιμϋσ λειτουργύασ του 

καθώσ επύςησ να προςκομύςει και εικονογραφημϋνα ϋντυπα με τα παραπϊνω ςτοιχεύα των 

καταςκευών, πριν από την παραγγελύα ό προςκόμιςη οιουδόποτε υλικού ςτο εργοτϊξιο. 

2.3 ΜΕΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΥΘΟΤΝ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να προμηθεύςει όλα τα υλικϊ μϋςα ςτα κιβώτια ςυςκευαςύασ που εύναι 

απαραύτητα για την αςφαλό μεταφορϊ και παρϊδοςη των αντικειμϋνων. Πριν από την 

αποςτολό τα αντικεύμενα πρϋπει να προςτατεύονται κατϊλληλα με βαφό ό ϊλλο εγκεκριμϋνο 

τρόπο για όλο το διϊςτημα μεταφορϊσ, αποθόκευςησ και εγκατϊςταςησ κατϊ τησ διϊβρωςησ 

και τυχαύασ φθορϊσ καθώσ και την ϋκθεςη ςε δυςμενεύσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. 
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Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για τα αντικεύμενα που ςυςκευϊζονται ώςτε να φθϊςουν 

ανϋπαφα και ςώα ςτο χώρο εργαςύασ. Η ςυςκευαςύα πρϋπει να μελετϊται και να εκτελεύται 

ϋτςι ώςτε να αντϋχει ςτην κακό μεταχεύριςη κατϊ τη μεταφορϊ, πρϋπει δε να εύναι 

κατϊλληλη για αποθόκευςη. 

Οι φλϊντζεσ, οι δικλεύδεσ και τα εξαρτόματα πρϋπει να προςτατεύονται με ξύλινουσ δύςκουσ 

προςαρμοςμϋνουσ με βοηθητικούσ κοχλύεσ ό με ϊλλα δόκιμα μϋςα. Οι βοηθητικού κοχλύεσ δεν 

επιτρϋπεται να χρηςιμοποιηθούν ςτο ϋργο. 

Διϊφορα εξαρτόματα όπωσ φλϊντζεσ, χιτώνια, δακτύλιοι, ςτεγανοποιητικϊ, τςιμούχεσ, 

κοχλύεσ, περικόχλια, ροδϋλεσ και ϊλλα μικρϊ εξαρτόματα πρϋπει να ςυςκευϊζονται ςε 

κιβώτια. 

Όλα τα αντικεύμενα πρϋπει να μαρκϊρονται καθαρϊ, ώςτε να αναγνωρύζονται ςτον κατϊλογο 

ςυςκευαςύασ. 

Κϊθε καφϊςι ό κιβώτιο πρϋπει να περιϋχει ϋνα κατϊλογο ςυςκευαςύασ μϋςα ςε αδιϊβροχο 

φϊκελο. 

Κατϊ την παραλαβό του εξοπλιςμού επύ τόπου του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, εϊν του 

ζητηθεύ, να ανούξει το οποιοδόποτε κιβώτιο ό ςυςκευαςύα για ϋλεγχο από τον Εργοδότη και 

μετϊ να προβεύ ο ύδιοσ ςτην επαναςυςκευαςύα του. 

Σα καφϊςια, τα κιβώτια και τα παρόμοια πρϋπει να μαρκϊρονται καθαρϊ με αδιϊβροχη 

μπογιϊ, ώςτε να φαύνεται το βϊροσ τουσ και το ςημεύο που θα ςτερεωθούν οι λαβϋσ και 

πρϋπει να φϋρουν ϋνα ανεξύτηλο ςημϊδι αναγνώριςησ που να ςυςχετύζεται με τον κατϊλογο 

ςυςκευαςύασ. 

Ο Ανϊδοχοσ θα φροντύςει ο ύδιοσ για την εκφόρτωςη του εξοπλιςμού που ϋχει μεταφερθεύ 

ςτο Εργοτϊξιο ό ςτισ αποθόκεσ και θα εύναι υπεύθυνοσ για κϊθε ζημιϊ που πιθανόν θα 

υποςτεύ. Ο Ανϊδοχοσ με δικϊ του ϋξοδα θα διαθϋτει όλο τον εξοπλιςμό, τα εργαλεύα, το 

όργανα, τισ προςωρινϋσ καταςκευϋσ, ικριώματα κ.λ.π. και όλο το ειδικευμϋνο και ανειδύκευτο 

προςωπικό που απαιτεύται για την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού ώςτε να παραδοθεύ ςε 

πλόρη και κανονικό λειτουργύα. Ο Ανϊδοχοσ θα προμηθεύςει όλα τα ειδικϊ εργαλεύα, 

πρότυπα, κ.λ.π που απαιτούνται για την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού, τα οπούα θα 

παραμεύνουν ςτο εργοτϊξιο μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ύμβαςησ. 

Ο Ανϊδοχοσ θα εξαςφαλύςει την κατϊλληλη προςταςύα του εξοπλιςμού, κατϊ τη φϊςη 

καταςκευόσ των ϋργων Πολιτικού Μηχανικού. Ιδιαύτερα ο Ανϊδοχοσ θα διαθϋςει και θα 

τοποθετόςει κατϊλληλα προςτατευτικϊ ώςτε να εμποδιςτεύ η εύςοδοσ ςκόνησ και ρύπων 

τόςο κατϊ τη διϊρκεια τησ ανεγϋρςεωσ όςο και κατϊ την ολοκλόρωςη των κτιςμϊτων 

(τελειώματα). 
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2.4 ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 

Σα μϋςα αποθόκευςησ επύ τόπου πρϋπει να ςυμφωνούν με τισ ακόλουθεσ ελϊχιςτεσ 

απαιτόςεισ.  

 Ο ηλεκτρομηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ πρϋπει να αποθηκεύεται ςε καθαρό, καλϊ 

αεριζόμενο και χωρύσ υγραςύα ςτεγαςμϋνο χώρο. 

 Σα περιςτρεφόμενα μηχανικϊ μϋρη και οι δικλεύδεσ πρϋπει να εύναι καλυμμϋνα. 

 Σα αποθηκευόμενα αντικεύμενα πρϋπει να διαταχθούν ϋτςι ώςτε να διευκολύνεται η 

ανεύρεςό τουσ. 

 Σα ςτοιβαγμϋνα αντικεύμενα πρϋπει να προςτατεύονται από φθορϋσ με ςυςτόματα 

διαχωριςμού ό υποςτηρύγματα κατανομόσ του φορτύου. 

 Σα μεταλλικϊ αντικεύμενα δεν πρϋπει να αποθηκεύονται απ' ευθεύασ πϊνω ςτο ϋδαφοσ. 

 Η μεταφορϊ και η αποθόκευςη των διαφόρων αντικειμϋνων πρϋπει να γύνεται ϋτςι 

ώςτε να μην υποβϊλλονται ςε υπερβολικϋσ καταπονόςεισ και να μην φθεύρονται τα 

προςτατευτικϊ τουσ επιχρύςματα και φινιρύςματα. Επύςησ, θα τηρηθούν οι οδηγύεσ 

μεταφορϊσ και αποθόκευςησ του καταςκευαςτό, όπου αυτϋσ υφύςτανται. 

 Οι πλαςτικού ςωλόνεσ πρϋπει να προςτατεύονται από την ηλιακό ακτινοβολύα. 

Σα αποθηκευόμενα αντικεύμενα πρϋπει να διαταχθούν ϋτςι ώςτε να διευκολύνεται η 

ανεύρεςό τουσ, για να χρηςιμοποιηθούν με την προγραμματιςμϋνη ςειρϊ. Σα ςτοιβαγμϋνα 

αντικεύμενα πρϋπει να προςτατεύονται κατϊλληλα από τη φθορϊ με ςυςτόματα 

διαχωριςμού ό υποςτηρύγματα κατανομόσ του φορτύου και να εύναι τακτοποιημϋνα και 

αςφαλό. Σα μεταλλικϊ αντικεύμενα δεν πρϋπει να αποθηκεύονται απ' ευθεύασ πϊνω ςτο 

ϋδαφοσ. Η μεταφορϊ και η αποθόκευςη των διαφόρων αντικειμϋνων πρϋπει να γύνεται ϋτςι 

ώςτε να μην υποβϊλλονται ςε υπερβολικϋσ καταπονόςεισ και να μην φθεύρονται τα 

προςτατευτικϊ τουσ επιχρύςματα και φινιρύςματα. 
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3 ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΛΙΚΨΝ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Όλα τα μηχανόματα, ςυςκευϋσ και υλικϊ, πρϋπει να ικανοποιούν τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ 

ελληνικούσ ό ξϋνουσ, ό τουσ κανονιςμούσ που αναφϋρονται ςτισ επύ μϋρουσ προδιαγραφϋσ 

των υλικών. Όλα τα μηχανόματα, ςυςκευϋσ, εξαρτόματα και υλικϊ που θα χρηςιμοποιηθούν 

θα εύναι καινούργια, ϊριςτησ ποιότητασ και τυποποιημϋνα προώόντα γνωςτών 

καταςκευαςτών, που αςχολούνται κανονικϊ με την παραγωγό τϋτοιων υλικών. Θα εύναι 

χωρύσ ελαττώματα, δεν θα φθεύρονται εύκολα και θα μπορούν να λειτουργούν με την 

ελϊχιςτη ςυντόρηςη. 

Σα υλικϊ θα ϋχουν τισ διαςτϊςεισ και τα βϊρη που προβλϋπονται από τουσ κανονιςμούσ, όταν 

δεν καθορύζονται ςυγκεκριμϋνα ςτισ προδιαγραφϋσ. 

Όλα τα ομοειδό τμόματα του ςυνολικϊ προςφερόμενου Η/Μ εξοπλιςμού (π.χ. αντλύεσ) 

πρϋπει να εύναι του ύδιου εργοςταςύου καταςκευόσ. 

Σα ομοειδό εξαρτόματα των διαφόρων τμημϊτων, πρϋπει να μπορούν να εναλλαχθούν 

μεταξύ τουσ, όπωσ και με τα ανταλλακτικϊ τουσ. 

Σα εργοςτϊςια καταςκευόσ του Η/Μ εξοπλιςμού πρϋπει να δύνουν την δυνατότητα για 

εύκολη και χωρύσ περιοριςμούσ κϊλυψη του ιδιοκτότη των ϋργων ςε ανταλλακτικϊ. 

3.2 ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΠΟΤ ΘΑ ΕΥΑΡΜΟΣΟΤΝ 

Ολα τα ϋργα πολιτικού μηχανικού και τα ηλεκτρομηχανολογικϊ ϋργα θα ςυμφωνούν με τα 

πλϋον πρόςφατα Ευρωπαώκϊ Πρότυπα που ϋχουν εκδοθεύ τουλϊχιςτον ϋωσ την ημερομηνύα 

τησ δημοπραςύασ. Σα Πρότυπα-Κανονιςμού που αναφϋρονται ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

αποτελούν τισ ελϊχιςτεσ αποδεκτϋσ απαιτόςεισ για το αντύςτοιχο Σμόμα των ϋργων. 

Αυτϊ τα Πρότυπα εύναι τουλϊχιςτον : 

1. International Electro-technical Commission (IEC) Standards 

2. International Organisation for Standardisation (ISO) 

3. Ελληνικϊ Πρότυπα (ΕΛΟΣ) 

4. Πρότυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ Τπουργεύου Δημοςύων Εργων 

5. British Standards Institute (BS) 

6. Deutsches Institute fur Normung (DIN) 

7. American Society for Testing Materials (ASTM) 
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8. American Water Works Association (AWWA) 

Ο Ανϊδοχοσ μπορεύ να προτεύνει ςτην Τπηρεςύα την χρόςη εναλλακτικών Εθνικών και 

Διεθνών Προτύπων αλλϊ πριν δοθεύ η ϋγκριςη ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να δώςει ικανοποιητικϋσ 

αποδεύξεισ ςτην Τπηρεςύα ότι αυτϊ τα Πρότυπα εύναι ανωτϋρου ό ύςου επιπϋδου με τα 

αναφερόμενα ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

3.3 ΜΕΣΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΙΗΗ 

Ολο το Ϊργο θα ςχεδιαςτεύ και θα καταςκευαςτεύ ςτο μετρικό ςύςτημα. Σα ςχϋδια, τα 

ςτοιχεύα, οι διαςτϊςεισ και οι βαθμονομόςεισ θα εύναι ςτο μετρικό ςύςτημα μετρόςεωσ και οι 

μονϊδεσ που θα χρηςιμοποιηθούν γενικϊ ςύμφωνεσ με το Διεθνϋσ ύςτημα Μονϊδων, όπωσ 

περιγρϊφεται ςυνοπτικϊ ςτο ISO 1000. 
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4 ΔΟΚΙΜΕ & ΕΛΕΓΦΟ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι δοκιμϋσ και οι ϋλεγχοι καταλληλότητασ του μηχανολογικού εξοπλιςμού θα γύνουν 

αποκλειςτικϊ με μϋςα, όργανα και δαπϊνεσ του αναδόχου, (εκτόσ από την κατανϊλωςη 

ηλεκτρικού ρεύματοσ) παρουςύα εκπροςώπων τησ Τπηρεςύασ. Οι δοκιμϋσ αυτϋσ, κατϊ την 

κρύςη τησ Τπηρεςύασ, θα γύνουν ςε 4 ςτϊδια : 

α. Δοκιμϋσ ςτα εργοςτϊςια ό τισ βιοτεχνύεσ παραγωγόσ 

β. Δοκιμϋσ επύ τόπου μετϊ την εγκατϊςταςη του Η/Μ εξοπλιςμού 

γ. Δοκιμϋσ προςωρινόσ παραλαβόσ και 

δ. Δοκιμϋσ οριςτικόσ παραλαβόσ 

Εϊν ςε οποιοδόποτε από τα παραπϊνω ςτϊδια δοκιμών διαπιςτωθεύ η ελαττωματικό ό η ϋξω 

από τισ προδιαγραφϋσ λειτουργύα κϊποιου μηχανόματοσ ό εξαρτόματοσ, ο Ανϊδοχοσ 

υποχρεούται να αποκαταςτόςει την βλϊβη και ενδεχόμενα να αντικαταςτόςει τον υπόψη 

εξοπλιςμό. την περύπτωςη αυτό οι δοκιμϋσ επαναλαμβϊνονται από την αρχό. Εϊν κατϊ τισ 

δοκιμϋσ προκληθεύ φθορϊ ςτισ εγκαταςτϊςεισ, ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τισ 

αποκαταςτόςει με δικϋσ του δαπϊνεσ. 

4.2 ΔΟΚΙΜΕ ΣΑ ΕΡΓΟΣΑΙΑ 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να παρϋχει όλεσ τισ δυνατϋσ διευκολύνςεισ ςτην Τπηρεςύα όπωσ και όλα 

τα απαιτούμενα ςτοιχεύα, μηχανόματα, μεταφορικϊ μϋςα, υλικϊ, προςωπικό, όργανα και 

προςωπικό μϋτρηςησ που απαιτούνται για την απρόςκοπτη και ομαλό εκτϋλεςη των 

δοκιμών. Οι δοκιμϋσ αυτϋσ μπορούν να γύνονται και ςε Κρατικϊ Εργαςτόρια πϊντα με ϋξοδα 

του Αναδόχου. 

Οι δοκιμϋσ ςτα εργοςτϊςια ό τισ βιοτεχνύεσ παραγωγόσ του εξοπλιςμού γύνονται εϊν και εφ' 

όςον το απαιτόςει η Τπηρεςύα και δεν αποτελεύ αναγκαςτικϊ υποχρεωτικό ςτϊδιο. 

Σα ϋξοδα από τα ταξύδια και τη διαμονό βαρύνουν την Τπηρεςύα. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να 

γνωςτοποιόςει ςτην Τπηρεςύα πριν από 15 τουλϊχιςτον ημϋρεσ την αύτηςη του για 

επιθεώρηςη ςτο εργοςτϊςιο ό την πρόθεςό του να φορτώςει για αποςτολό οποιοδόποτε 

εύδοσ από το εργοςτϊςιο. 

Για τισ δοκιμϋσ ςτο εργοςτϊςιο, τα διϊφορα μϋρη του εξοπλιςμού πρϋπει να λειτουργόςουν, 

όςο αυτό εύναι δυνατό, κϊτω από τισ ςυνθόκεσ που θα επικρατόςουν επύ τόπου των ϋργων. 
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Οι δοκιμϋσ θα διεξϊγονται χρηςιμοποιώντασ τουσ πραγματικούσ κινητόρεσ και λοιπό 

εξοπλιςμό, που θα προμηθεύςει ο Ανϊδοχοσ. 

την περύπτωςη που αυτό δεν εύναι δυνατό, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να εκτιμόςει τισ 

αναμενόμενεσ απώλειεσ και να αποδεύξει την ακρύβεια τησ εκτύμηςησ αυτόσ, κατϊ τρόπο που 

θα ικανοποιόςει τον Εργοδότη. 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να αποδεύξει τισ εγγυημϋνεσ τιμϋσ απόδοςησ του υπόψη εξοπλιςμού (ιςχύ, 

ςυνολικό απόδοςη κ.λ.π.) και να ικανοποιόςει τον Εργοδότη, ςχετικϊ με τη μηχανικό 

αξιοπιςτύα τησ μονϊδασ και την ικανότητα να εκπληρώςει όλεσ τισ προδιαγεγραμμϋνεσ 

απαιτόςεισ. 

Ο ϋλεγχοσ θα περιλαμβϊνει: 

 οπτικό ϋλεγχο, 

 δοκιμϋσ ςυνεχών εκκινόςεων και ςτϊςεων, 

 δοκιμϋσ ςυνεχούσ λειτουργύασ, 

 δοκιμϋσ απόδοςησ (όπου ϋχει εφαρμογό), 

 ϋλεγχο διαςτϊςεων, 

 ϋλεγχο ςτϊθμησ θορύβου (όπου ϋχει εφαρμογό) και 

 ϋλεγχο βαφόσ (εϊν ϋχει εφαρμογό). 

Η Τπηρεςύα όταν διαπιςτώςει ότι κϊθε μονϊδα εύναι κατϊλληλη για τον ςκοπό που 

προορύζεται και ςύμφωνη με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα τεχνικϊ καταςκευαςτικϊ τησ 

χαρακτηριςτικϊ, ςυντϊςςει πρωτόκολλο αποδοχόσ του Η/Μ εξοπλιςμού και δύνει εντολό 

ςτον Ανϊδοχο για προςκόμιςη του υπόψη εξοπλιςμού επύ τόπου του ϋργου. 

την περύπτωςη τυποποιημϋνων βιομηχανικών προώόντων η υποβολό από το εργοςτϊςιο 

καταςκευόσ πιςτοποιητικών δοκιμών τύπου για το ςυγκεκριμϋνο εύδοσ και μοντϋλο εύναι 

επαρκόσ. 

4.3 ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕ ΕΠΙ ΣΟΠΟΤ 

Οι δοκιμϋσ και οι ϋλεγχοι αυτού θα γύνουν κατϊ τη φϊςη καταςκευόσ και πριν τη βεβαύωςη 

περαύωςησ του ϋργου και ςτόχο ϋχουν να επιβεβαιωθεύ η τόρηςη των όρων των Σεχνικών 

προδιαγραφών και των ϊλλων ςυμβατικών όρων και να ελεγχθεύ επύςησ η ποιότητα του 

εξοπλιςμού και τησ ορθόσ εγκατϊςταςόσ του. 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να εξαςφαλύςει «επύ τόπου του ϋργου» το προςωπικό, τισ παροχϋσ 

(ηλεκτρικό ενϋργεια κ.λ.π.) και όλα τα αναγκαύα όργανα μετρόςεων και δοκιμών. Σο 

ςυντομότερο δυνατό μετϊ την πλόρη εγκατϊςταςη μιασ μονϊδασ και αφού λειτουργόςει 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτϊςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταύων (Κορωνηςύα, τρογγυλό, Αμπϋλια 

Αμμότοπου και Παντϊναςςα)» 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΨΝ ΗΜ                                      ελύδα 22 

ικανοποιητικϊ, κϊθε κύριο εξϊρτημα του εξοπλιςμού θα δοκιμαςθεύ με την παρουςύα του 

Εργοδότη, για να πιςτοποιηθεύ ότι η απόδοςη και η ςωςτό λειτουργύα του κϊθε εξαρτόματοσ 

του εξοπλιςμού που επιτεύχθηκε κατϊ τισ δοκιμϋσ ςτο εργοςτϊςιο μπορούν να 

επαναληφθούν και επύ τόπου. 

Εϊν, κατϊ την ϊποψη του Εργοδότη, οι δοκιμϋσ «επύ τόπου» καθυςτερούν υπερβολικϊ, ο 

Εργοδότησ μπορεύ να ειδοποιόςει γραπτώσ τον Ανϊδοχο να προβεύ ςτισ δοκιμϋσ αυτϋσ. Εϊν 

εντόσ δϋκα (10) ημερών από την παραλαβό τησ γραπτόσ αυτόσ ειδοπούηςησ οι δοκιμϋσ δεν 

ϋχουν γύνει, ο Εργοδότησ δύναται να προβεύ με οποιοδόποτε τρόπο εύτε και μϋςω τρύτου ςτισ 

δοκιμϋσ αυτϋσ και οι δαπϊνεσ που θα προκύψουν θα βαρύνουν τον Ανϊδοχο. 

Ο Ανϊδοχοσ με την υποβολό των λεπτομερών χαρακτηριςτικών του εγκαθιςτϊμενου 

εξοπλιςμού πρϋπει να υποβϊλει λεπτομερϋσ πρόγραμμα ελϋγχου και δοκιμών, που θα γύνει 

«επύ τόπου του ϋργου», μετϊ την ολοκλόρωςη τησ εγκατϊςταςησ του εξοπλιςμού ςε 

αυτοτελεύσ μονϊδεσ. 

Οι κυριότερεσ δοκιμϋσ που πρϋπει να γύνουν εύναι: 

 Δοκιμϋσ διαδοχικών εκκινόςεων και ςτϊςεων κϊθε κινητόρα ςτη μϋγιςτη ςυχνότητα 

όπωσ και ομαλόσ επιτϊχυνςησ χωρύσ κραδαςμούσ και ταλαντώςεισ. 

 Δοκιμό ςτϊθμησ θορύβου των μηχανημϊτων ςε πλόρη λειτουργύα. 

 Δοκιμό ςυνεχούσ λειτουργύασ χωρύσ αδικαιολόγητουσ θορύβουσ, ταλαντώςεισ, 

διαρροϋσ κ.λ.π. 

 Δοκιμϋσ αντύςταςησ μόνωςησ των καλωδύων και μϋτρηςησ αντύςταςησ γεύωςησ η 

οπούα θα γύνει 48 ώρεσ τουλϊχιςτον μετϊ την τελευταύα βροχόπτωςη. 

 Δοκιμϋσ υπερπύεςησ και υποπύεςησ ςτισ ςωληνώςεισ ςε περύπτωςη υδραυλικού 

πλόγματοσ. 

 Ϊλεγχοσ ςτεγανότητασ των διαφόρων δικτύων (ύδρευςησ - λυμϊτων - ιλύοσ). 

 Δοκιμϋσ πύεςησ με το 2πλϊςιο (τουλϊχιςτον) τησ μϋγιςτησ λειτουργύασ για όλο τον 

εξοπλιςμό που υπόκειται ςε πύεςη. 

4.4 ΔΟΚΙΜΕ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Οι δοκιμϋσ και οι ϋλεγχοι αυτού θα γύνουν κατϊ την διϊρκεια τησ λειτουργύασ τησ 

Εγκατϊςταςησ από τον Ανϊδοχο και δεν εύναι ϊλλεσ από τισ μετρόςεισ και ελϋγχουσ που θα 

γύνονται ςτην Εγκατϊςταςη κατϊ τη φϊςη τησ κανονικόσ λειτουργύασ. 

Κατϊ την φϊςη αυτό θα δοθεύ ιδιαύτερη βαρύτητα ςε φθορϋσ του εξοπλιςμού (αντλύεσ, βϊνεσ, 

τριβεύσ, ϊξονεσ κ.λ.π.). 
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Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να αντικαταςτόςει ό επιδιορθώςει κϊθε εξϊρτημα ό και ςύςτημα που 

εύτε δεν ικανοποιεύ τισ εγγυόςεισ, εύτε παρουςιϊζει απαρϊδεκτεσ φθορϋσ. 

ε όλα τα παραπϊνω ςτϊδια δοκιμών και ελϋγχων (δηλαδό και κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου, 

καθώσ και κατϊ την Προςωρινό Παραλαβό) η Τπηρεςύα δύναται με δικϊ τησ ϋξοδα να κϊνει 

κϊθε επύ πλϋον δοκιμό ό ϋλεγχο πϋρα των προβλεπόμενων ςτην προςφορϊ του αναδόχου, 

παρουςύα του, προκειμϋνου να επιβεβαιώςει την καλό και αςφαλό λειτουργύα των ϋργων. ε 

περύπτωςη που μϋςω αυτών των δοκιμών ό ελϋγχων προκύψει το όποιο πρόβλημα 

αςφϊλειασ ό/και λειτουργύασ, τότε τουλϊχιςτον τα ςχετικϊ ϋξοδα τησ Τπηρεςύασ που ϋγιναν 

επιβαρύνουν ϊμεςα τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ θα επιβαρυνθεύ και την/τισ επόμενη/-εσ δοκιμό/-

ϋσ και ϋλεγχο/-ουσ μϋχρι να επιβεβαιωθεύ η ϊρςη του όποιου προβλόματοσ διεπιςτώθηκε 

αρχικϊ. 
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Γ. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 

Σο παρόν κεφϊλαιο αφορϊ τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ υλικών του μηχανολογικού 

εξοπλιςμού των αντλιοςταςύων. την παρούςα παρϊγραφο εντϊςςεται το ςύνολο του 

εξοπλιςμού που απαιτεύται για την ολοκλόρωςη των μηχανολογικών ϋργων και 

εγκαταςτϊςεων. την επόμενη παρϊγραφο παρουςιϊζονται αντύςτοιχα οι τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ υλικών του ηλεκτρολογικού εξοπλιςμού των αντλιοςταςύων. 

5 ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΟΙΚΙΚΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ Α.04 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Προκειμϋνου να εγκαταςταθεύ ο εξοπλιςμόσ που απαιτεύται για τη λειτουργύα του νϋου 

αντλιοςταςύου ανύψωςησ τησ πύεςησ για την τροφοδοςύα τησ χαμηλόσ δεξαμενόσ του 

οικιςμού Αμπϋλια – Αμμότοποσ θα γύνει προμόθεια και εγκατϊςταςη ενόσ καινούριου 

μεταλλικού οικύςκου. 

5.2 ΣΕΦΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Ο οικύςκοσ θα εύναι μεταλλικόσ, προκαταςκευαςμϋνοσ, κατϊλληλοσ για υπαύθρια τοποθϋτηςη 

και θα προϋρχεται από αναγνωριςμϋνο ούκο με εμπειρύα, ςε τϋτοιου εύδουσ καταςκευϋσ. 

Ο ςκελετόσ θα εύναι θερμϊ γαλβανιςμϋνοσ και βαμμϋνοσ με δύο επιςτρώςεισ βαφόσ. Σα 

προβλεπόμενα πϊχη εύναι τα παρακϊτω: 

• Πϊχοσ γαλβανύςματοσ: 80μm κατ' ελϊχιςτον. 

• Πϊχοσ βαφόσ: 25 μm για κϊθε επύςτρωςη κατ' ελϊχιςτον. Σο χρώμα βαφόσ θα εύναι 

τησ επιλογόσ τησ υπηρεςύασ. 

Η καταςκευό θα αποτελεύται από τα παρακϊτω μϋρη: 

• Πλαύςιο δαπϋδου: κοιλοδοκού διατομόσ (120x80x3)mm. 

• Πλαύςιο οροφόσ: κοιλοδοκού διατομόσ (160x80x3)mm. 

• Εγκϊρςιεσ δοκού διατομόσ (60x40x2,5)mm. 

• Κατακόρυφεσ κολώνεσ από κοιλοδοκούσ διατομόσ (80x80x3)mm. 

• Πλευρικό κϊλυψη από πϊνελ αλουμινύου, εςωτερικϊ με πολυουρεθϊνη πϊχουσ 5εκ.. 

• Κϊλυψη οροφόσ από πϊνελ αλουμινύου, εςωτερικϊ με πολυουρεθϊνη πϊχουσ 5εκ. 

• Πόρτεσ μεταλλικϋσ από πϊνελ αλουμινύου, εςωτερικϊ με πολυουρεθϊνη πϊχουσ 5εκ. 

Η καταςκευό του οικύςκου θα εύναι τϋτοια που θα αντϋχει ςτα παρακϊτω φορτύα: 
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• Υορτύο χιονιού    Sk:1,00 KN/m2. 

• Πλευρικό πύεςη ανϋμου   Q: 1,50 KN/m2. 

• Τποπύεςη ςτη ςτϋγη    Q: 2,00 KN/m2. 

Θα παραδοθεύ ςτο χώρο του ϋργου πλόρωσ εγκατεςτημϋνοσ για τη χρόςη που προορύζεται. 

Πριν την τοποθϋτηςη του θα ϋχει διαςφαλιςτεύ ότι ο προβλεπόμενοσ χώροσ εύναι ικανόσ για 

να κρατόςει το βϊροσ του, παρϋχει τη δυνατότητα τοποθϋτηςησ ςτηρύξεων (ςταθερό 

πϊκτωςη) και εύναι τελεύωσ επύπεδοσ. 

Ο οικύςκοσ θα ςυνοδεύεται από εγγύηςη καταςκευαςτικού ελαττώματοσ διϊρκειασ, 

τουλϊχιςτον ενόσ χρόνου. 

Ο ούκοσ καταςκευόσ του οικύςκου θα εύναι πιςτοποιημϋνοσ, με διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ των 

προώόντων του, πριν και μετϊ τη πώληςη. 

Οι διαςτϊςεισ του οικύςκου, καθώσ και η εςωτερικό διαμόρφωςη, οι θύρεσ 

πρόςβαςησ και τα επιμϋρουσ ανούγματα θα εύναι ςύμφωνα με αυτϊ που 

παρουςιϊζονται ςτο αντύςτοιχο αρχιτεκτονικό ςχϋδιο που ςυνοδεύει την Οριςτικό  

μελϋτη. 
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6 ΦΛΨΡΙΨΣΗ – ΜΕΣΡΗΣΗ ΤΠΟΛΛΕΙΜΑΣΙΚΟΤ ΦΛΨΡΙΟΤ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Διατϊξεισ χλωρύωςησ εγκαθύςτανται ςτισ δεξαμενϋσ αποθόκευςησ ύδατοσ που προβλϋπεται 

ςτην Οριςτικό  μελϋτη. 

6.2 ΣΕΦΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Η ςυςκευό μϋτρηςησ ελεύθερου χλωρύου θα αποτελεύται από: Α) ειδικό υποδοχϋα 

αιςθητηρύων (κελύ μϋτρηςησ) και Β) όργανο ϋνδειξησ μετρόςεων και ελεγκτό τύπου P.I.D., 

ςυναρμολογημϋνα ςε ενιαύα πλαςτικό (PP) βϊςη για τοποθϋτηςη ςε τούχο και με ϋτοιμη 

καλωδύωςη, μϋχρι το όργανο ϋνδειξησ. Η ςυςκευό θα ϋχει προςταςύα τουλϊχιςτον IP 65. 

Α) Ο υποδοχϋασ αιςθητόρων, (κελύ μϋτρηςησ), θα ϋχει θϋςη για το ηλεκτρόδιο Cl2. Θα 

λειτουργεύ με παροχό νερού δειγματοληψύασ 0,3 – 1 l/min ςε πύεςη μϋχρι 3 bar. Θα φϋρει 

ακύδα ρύθμιςησ παροχόσ, ςύςτημα ανύχνευςησ επϊρκειασ παροχόσ και ενςωματωμϋνο 

ανοξεύδωτο φύλτρο για το ειςερχόμενο νερό δειγματοληψύασ. Η μϋτρηςη ελεύθερου χλωρύου 

θα γύνει με βϊςη την ποτενςιοςτατικό μϋθοδο των τριών ηλεκτροδύων (ηλεκτρόδιο μϋτρηςησ 

με ενςωματωμϋνο αντι-ηλεκτρόδιο και χωριςτό ηλεκτρόδιο αναφορϊσ) ςε ϊμεςη επαφό με 

το νερό προσ μϋτρηςη. Οι επιφϊνειεσ μϋτρηςησ των ηλεκτροδύων θα καθαρύζονται ςυνεχώσ 

μϋςω πλαςτικόσ πτερωτόσ με μαγνητικό κύνηςη ενςωματωμϋνη ςε ηλεκτροκινητόρα. Η 

περιοχό μϋτρηςησ θα εύναι 0,05 – 50,0 ppm με ελϊχιςτη ακρύβεια ±5%, 

αναπαραγωγιςιμότητα  ±3% και ελϊχιςτο όριο ανύχνευςησ < 0,02 ppm. Ο χρόνοσ απόκριςησ 

θα εύναι < 60 sec. Οι απαιτόςεισ για ςυντόρηςη του οργϊνου, βαθμονόμηςη αλλϊ και 

αντικατϊςταςη του αιςθητηρύου, θα εύναι οι ελϊχιςτεσ δυνατϋσ.     

Β) Σο όργανο ϋνδειξησ μετρόςεων (ενιςχυτόσ ςημϊτων ηλεκτρόδιων) και ο ελεγκτόσ PID θα 

ϋχει φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυςτϊλλων με την ϋνδειξη περιεκτικότητασ ελεύθερου 

χλωρύου και ςόμα εξόδου ελεγκτό. Σο όργανο θα ϋχει τουλϊχιςτον μύα ϋξοδο αναλογικού 

ςόματοσ (0/4-20mA) και τουλϊχιςτον μύα (1) ϋξοδο αναλογικού ςόματοσ (0/4-20mA) 

προγραμματιζόμενη από τον ελεγκτό. Επύςησ θα υπϊρχει τουλϊχιςτον μύα (1) εύςοδοσ  

αναλογικού ςόματοσ (0/4-20mA) για ρύθμιςη επιθυμητόσ τιμόσ (set point) του ελεγκτό εξ 

αποςτϊςεωσ. Θα υπϊρχουν τουλϊχιςτον 2 ψηφιακϋσ ϋξοδοι (ρελϋ min 250 V, 6A) που 

προγραμματύζονται από τον ελεγκτό. Ϊνα ρελϋ ςυναγερμού (NO/NC min 250 V, 6A) και 

εύςοδοσ τύπου επαφόσ χωρύσ τϊςη για να θϋτει τον ελεγκτό εκτόσ λειτουργύασ εξ 

αποςτϊςεωσ. Ο προγραμματιςμόσ του οργϊνου θα γύνεται με ςαφό καθοδόγηςη μϋςω 

επιλογών που εμφανύζονται ςτην οθόνη ςτην αγγλικό γλώςςα. Σο όργανο θα ϋχει 
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αυτοϋλεγχο καλόσ λειτουργύασ του ηλεκτροδύου με εκτϋλεςη ςυναγερμού ςε περύπτωςη 

βλϊβησ. 

Γ)  Δοςομετρικό Αντλύα 

Η δοςιμετρικό αντλύα θα εύναι διαφραγματικό με μηχανικό κύνηςη διαφρϊγματοσ, (όχι 

ηλεκτρομαγνητικό). Σο ςώμα τησ αντλύασ θα εύναι πλαςτικό, ανθεκτικό ςε διϊβρωςη και όλα 

τα μϋρη που ϋρχονται ςε επαφό με το αντλούμενο υγρό από PVC και Teflon. Η αντλύα θα ϋχει 

ονομαςτικό παροχό 1,0 εωσ 18 l/h ςε μϋγιςτη πύεςη κατϊθλιψησ 3 ϋωσ 10 bar και με ακρύβεια 

δοςιμϋτρηςησ ±1,5%. Η αντλύα θα τύθεται αυτόματα εκτόσ λειτουργύασ ςε περύπτωςη 

χαμηλόσ ςτϊθμησ χημικού. Προςταςύα αντλύασ τουλϊχιςτον IP 65 με ιςχύ ηλεκτροκινητόρα 

κϊτω από 25 W.        

Η αντλύα θα ϋχει ειςόδουσ ψηφιακών ςημϊτων Α) για ρύθμιςη τησ ςυχνότητασ εμβολιςμού με 

βϊςη πολλαπλαςιαςτό ό διαιρϋτη του αριθμού των ηλεκτρονικών παλμών ειςόδου Β) για να 

τύθεται εκτόσ λειτουργύασ εξ αποςτϊςεωσ και Γ) από πλωτόρα ςτϊθμησ χημικού. 

Η αντλύα θα ϋχει εξόδουσ ψηφιακών ςημϊτων Α) παλμό ανϊ εμβολιςμό B) βλϊβη αντλύασ / 

χαμηλό ςτϊθμη χημικού. 

Η αντλύα θα ςυνοδεύεται με τα εξόσ εξαρτόματα: 

Α) βαλβύδα ςταθερόσ πύεςησ κατϊθλιψησ  

Β) βαλβύδα αςφϊλειασ (ανακουφιςτικό)  

Γ) γραμμό αναρρόφηςησ με ανεπύςτροφη ποδοβαλβύδα και φύλτρο αναρρόφηςησ  

Δ) ειδικό μονϊδα ϋγχυςησ υποχλωριώδουσ νατρύου, με αυτόματη απομϊκρυνςη 

απόθεςησ αλϊτων. 

Σο ςύςτημα θα προϋρχεται από διεθνώσ αναγνωριςμϋνο καταςκευαςτό και θα καλύπτεται 

από πιςτοποιητικό ISO. 
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7 ΕΞΑΕΡΙΜΟ ΞΗΡΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΨΝ (ΜΗΦΑΝΟΣΑΙΑ) 

7.1 ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ - ΟΡΙΜΟΙ 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτα ςυςτόματα εξαεριςμού και ειδικότερα τα ςτόμια 

και τουσ ανεμιςτόρεσ. 

7.2 ΤΛΙΚΑ 

Γενικϊ η επιλογό των υλικών καταςκευόσ θα πρϋπει να γύνει λαμβϊνοντασ υπόψη μεταξύ 

ϊλλων το πιθανϊ διαβρωτικό περιβϊλλον των χώρων που εξαερύζονται. 

7.3 ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

τον ξηρό θϊλαμο κϊθε αντλιοςταςύου θα τοποθετηθεύ αξονικόσ ανεμιςτόρασ βιομηχανικού 

τύπου και θα ϋχει τα κϊτωθι τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ: 

• Μοτϋρ 230/400V - 50Hz. 

• Προςταςύα μοτϋρ IP: 65 Κλϊςη F – με θερμικό προςταςύασ, για θερμοκραςύα αϋροσ 

από  -40οC ϋωσ +70oC 

• χεδιαςμϋνοσ για ϊμεςη τοποθϋτηςη ςε τούχο. 

• Κατϊλληλοσ για βιομηχανικό εφαρμογό.  

• Με προςτατευτικό ανοξεύδωτο πλϋγμα τησ πτερωτόσ και με γρύλια ςτην εξωτερικό 

πλευρϊ. 

• Παροχό αϋρα ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην Οριςτικό μελϋτη. 

• Ο ανεμιςτόρασ θα ςυνδϋεται με χρονοδιακόπτη ο οπούοσ θα ρυθμύζει τη λειτουργύα 

του. Θα υπϊρχει και η δυνατότητα χειροκύνητησ ϋναρξησ και παύςησ λειτουργύασ. 

• Οι ϊξονεσ θα εύναι ςτερεωμϋνοι ςε μύα κεντρικό πλόμνη και η όλη καταςκευό θα εύναι 

δυναμικϊ ζυγοςταθμιςμϋνη. Οι πτερωτϋσ πρϋπει να εύναι αντιςτρϋψιμεσ. 

• Ο ϊξονασ του ηλεκτροκινητόρα πρϋπει να εύναι δυναμικϊ ζυγοςταθμιςμϋνοσ και τα 

ρουλεμϊν αυτολιπαινόμενα. Σα πλαύςια ανϊρτηςησ πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνα 

από μη μεταλλικό υλικό με κατϊλληλα διαμορφωμϋνο κώνο αναρρόφηςησ, ώςτε να 

επιτυγχϊνεται η μϋγιςτη αεροδυναμικό απόδοςη. 

Οι ανεμιςτόρεσ θα εύναι ςύμφωνοι με τισ επιμϋρουσ αναφερόμενεσ απαιτόςεισ τησ Σεχνικόσ 

περιγραφόσ και των μηχανολογικών ςχεδύων τησ εγκεκριμϋνησ Οριςτικόσ Μελϋτησ.  



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτϊςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταύων (Κορωνηςύα, τρογγυλό, Αμπϋλια 

Αμμότοπου και Παντϊναςςα)» 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΨΝ ΗΜ                                      ελύδα 29 

Σο ςύςτημα θα προϋρχεται από διεθνώσ αναγνωριςμϋνο καταςκευαςτό και θα καλύπτεται 

από πιςτοποιητικό ISO. 

7.4 ΓΡΙΛΙΕ ΠΡΟΑΓΨΓΗ – ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΑΕΡΑ 

Η διαμόρφωςη και καταςκευό αυτού του τύπου γρύλιασ θα εύναι ςύμφωνα με τα πρότυπα 

τησ SMACNA, δηλαδό κατϊλληλη για υπαύθρια τοποθϋτηςη για λόψη νωπού αϋρα ό και 

απόρριψη αϋρα. 

Η γρύλια ϋχει μύα ςειρϊ ςταθερών οριζοντύων πτερυγύων με ελαφρϊ κλύςη.  

Εςωτερικϊ φϋρει ανοξεύδωτη ςύτα για την αποφυγό ειςόδου εντόμων ό πτηνών. 

Θα εύναι καταςκευαςμϋνη από ανοδειωμϋνο αλουμύνιο. 

Θα εύναι καταςκευόσ ευφόμωσ γνωςτού Ελληνικού ό Αλλοδαπού εργοςταςύου, ειδικευμϋνου 

ςε αυτού του εύδουσ τισ καταςκευϋσ, τα δε χαρακτηριςτικϊ λειτουργύασ του θα εύναι 

πιςτοποιημϋνα από επύςημο εργαςτόριο μετρόςεων και ελϋγχων. 

Οι γρύλιεσ θα εύναι ςύμφωνεσ με τισ επιμϋρουσ αναφερόμενεσ απαιτόςεισ τησ Σεχνικόσ 

περιγραφόσ και των μηχανολογικών ςχεδύων τησ εγκεκριμϋνησ Οριςτικόσ Μελϋτησ. 

Κϊθε γρύλια νοεύται πλόρωσ εγκατεςτημϋνη ςτο ςημεύο που προβλϋπει η εγκεκριμϋνη 

Οριςτικό μελϋτη. 

7.5 ΣΟΜΙΑ ΘΤΡΑ 

Θα εύναι καταςκευαςμϋνα ϋτςι ώςτε, να μην επιτρϋπουν την οπτικό επαφό με τον γειτονικό 

χώρο και να δημιουργούν απομόνωςη των θορύβων. Καταςκευϊζονται με ςταθερϊ πτερύγια 

ςε κϊθε διϊςταςη. Σα πτερύγια τουσ ϋχουν ςχόμα Λ και ϋχουν από τισ δύο μεριϋσ φλϊντζα. 

Για την καταςκευό τουσ χρηςιμοποιεύται προφύλ ανοδειωμϋνου αλουμινύου με πϊχοσ 

ανοδεύωςησ 12μm επιτυγχϊνοντασ ϋτςι μεγϊλη διϊρκεια ζωόσ. 

Εςωτερικϊ φϋρουν ςύτα για την αποφυγό ειςόδου εντόμων ό πτηνών. 
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8 ΥΟΡΗΣΟΙ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΕ ΞΗΡΑ ΚΟΝΕΨ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΤ ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΑΚΑ 

ε κϊθε αντλιοςτϊςιο τησ παρούςασ, εντόσ του χώρου τοποθϋτηςησ του εξοπλιςμού,  θα 

τοποθετηθεύ ϋνασ πυροςβεςτόρασ ξηρϊσ κόνεωσ των 6kg και ϋνασ πυροςβεςτόρασ διοξειδύου 

του ϊνθρακα των 5kg.  

Ψσ γενικό προδιαγραφό ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΣΕΠ 1501-04-05-06-01 

«Υορητοί πυροςβεςτήρεσ ξηράσ κόνεωσ και διοξειδίου του άνθρακα». 
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9 ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΨΝ 

9.1 ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ - ΟΡΙΜΟΙ 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτο ςύνολο του εξοπλιςμού που προβλεϋται να 

τοποθετηθεύ ςτα μηχανοςτϊςια των αντλιοςταςύων και αφορϊ τη μεταφορϊ νερού. 

9.2 ΤΛΙΚΑ 

Γενικϊ η επιλογό των υλικών καταςκευόσ θα πρϋπει να γύνει λαμβϊνοντασ υπόψη την αντοχό 

ςτη διϊβρωςη καθώσ και την ύπαρξη των απαραύτητων πιςτοποιόςεων για τη μεταφορϊ 

πόςιμου ύδατοσ που θα διαθϋτει το ςύνολο του εξοπλιςμού και υλικών. 

9.3 ΑΝΣΛΙΕ ΚΑΘΑΡΟΤ ΝΕΡΟΤ 

ε όλα τα αντλιοςτϊςια τησ μελϋτησ οι αντλύεσ μεταφορϊσ νερού θα εύναι κατακόρυφου 

ϊξονα, ανοξεύδωτεσ, κατϊλληλεσ για μεταφορϊ πόςιμου ύδατοσ. Οι κινητόρεσ θα εύναι 

ενεργειακόσ κλϊςησ IE3 ό ανώτερησ. 

Οι αντλύεσ θα εύναι ςύμφωνεσ με τισ επιμϋρουσ αναφερόμενεσ απαιτόςεισ τησ Σεχνικόσ 

περιγραφόσ και των μηχανολογικών ςχεδύων τησ εγκεκριμϋνησ Οριςτικόσ Μελϋτησ. 

Ψσ γενικό προδιαγραφό ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΣΕΠ 1501-08-08-01-00 «Αντλύεσ 

αντλιοςταςύων ύδρευςησ και ϊρδευςησ» και την ΕΣΕΠ 1501-08-08-02-00 

«Ηλεκτροκινητόρεσ αντλιών αντλιοςταςύων ύδρευςησ και ϊρδευςησ».  

9.4 ΨΛΗΝΨΕΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΝΕΡΟΤ ΕΝΣΟ ΣΨΝ ΜΗΦΑΝΟΣΑΙΨΝ 

ε όλα τα αντλιοςτϊςια τησ μελϋτησ οι εμφανεύσ ςωληνώςεισ μεταφορϊσ νερού, εντόσ των 

οικύςκων, θα εύναι καταςκευαςμϋνεσ από ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 304 ενώ τα υλικϊ και ο 

τρόποσ τοποθϋτηςησ θα εύναι ςύμφωνα με την αντύςτοιχη ΕΣΕΠ.  

Οι ςωληνώςεισ θα εύναι ςύμφωνεσ με τισ επιμϋρουσ αναφερόμενεσ απαιτόςεισ τησ Σεχνικόσ 

περιγραφόσ και των μηχανολογικών ςχεδύων τησ εγκεκριμϋνησ Οριςτικόσ Μελϋτησ. 

Όπου απαιτεύται ςυγκόλληςη ανοξεύδωτων αγωγών και ειδικών τεμαχύων αυτϋσ θα γύνονται 

απαραιτότωσ με TIG-αργκόν και όχι με ηλεκτρόδιο. 

Επύςησ τονύζεται ότι όλα τα μικρουλικϊ ςύνδεςησ και εξαρτόματα (κοχλύεσ, περικόχλια, 

ροδϋλεσ, κοκ) που θα ενςωματωθούν ςτισ νϋεσ ςωληνώςεισ και λοιπϋσ εγκατϊςταςεισ εύτε 

πρόκειται για ϋργα ΠΜ εύτε ϋργα ΗΜ (εύτε πρόκειται για ςύνδεςη inox εύτε ςύνδεςη 

χαλύβδινων υλικών) θα εύναι αποκλειςτικϊ ανοξεύδωτα AISI 316. 
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Ψσ γενικό προδιαγραφό ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΣΕΠ ΣΠ 1501-08-08-05-00 

«ωληνώςεισ και ςυςκευϋσ αντλιοςταςύων». 

9.5 ΔΙΚΛΕΙΔΕ ΑΠΟΜΟΝΨΗ  

Όλεσ οι δικλεύδεσ τύπου ςύρτη που θα εγκαταςταθούν επύ των ςωληνογραμμών, όπου 

παρουςιϊζεται ςτα αντύςτοιχα ςχϋδια τησ μελϋτησ, θα εύναι χυτοςιδηρϋσ, φλαντζωτϋσ, 

ελαςτικόσ ϋμφραξησ και τησ κατϊλληλησ κλϊςησ πύεςησ.  

Ο καταςκευαςτόσ θα εύναι πιςτοποιημϋνοσ ςύμφωνα με το ISO 9001 ενώ το προώόν θα εύναι 

καταςκευαςμϋνο από υλικϊ κατϊλληλα για τη χρόςη ςε δύκτυα πόςιμου ύδατοσ και θα 

διαθϋτει τισ απαιτούμενεσ πιςτοποιόςεισ. 

Οι δικλεύδεσ θα εύναι ςύμφωνεσ με τισ επιμϋρουσ αναφερόμενεσ απαιτόςεισ τησ Σεχνικόσ 

περιγραφόσ και των μηχανολογικών ςχεδύων τησ εγκεκριμϋνησ Οριςτικόσ Μελϋτησ. 

Ψσ γενικό προδιαγραφό ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΣΕΠ 1501-08-06-07-02 

«Δικλεύδεσ χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ». 

9.6 ΒΑΛΒΙΔΕ ΑΝΣΕΠΙΣΡΟΥΗ ΡΟΗ 

Όλεσ οι βαλβύδεσ αντεπιςτροφόσ που θα εγκαταςταθούν επύ των ςωληνογραμμών, όπου 

παρουςιϊζεται ςτα αντύςτοιχα ςχϋδια τησ μελϋτησ, θα εύναι χυτοςιδηρϋσ, φλαντζωτϋσ, τύπου 

ελαςτικόσ ϋμφραξησ και κατϊλληλησ κλϊςησ πύεςησ. Η βαλβύδα αντεπιςτροφόσ ελαςτικόσ 

ϋμφραξησ αποτελεύται από δύο τμόματα χυτοςιδηρϊ (εύςοδοσ και ϋξοδοσ) καθώσ και από τον 

κώνο πϊνω ςτον οπούο ςτεγανοποιεύ η ελαςτικό μεμβρϊνη. 

Ο καταςκευαςτόσ θα εύναι πιςτοποιημϋνοσ ςύμφωνα με το ISO 9001 ενώ το προώόν θα εύναι 

καταςκευαςμϋνο από υλικϊ κατϊλληλα για τη χρόςη ςε δύκτυα πόςιμου ύδατοσ και θα 

διαθϋτει τισ απαιτούμενεσ πιςτοποιόςεισ. 

Οι βαλβύδεσ θα εύναι ςύμφωνεσ με τισ επιμϋρουσ αναφερόμενεσ απαιτόςεισ τησ Σεχνικόσ 

περιγραφόσ και των μηχανολογικών ςχεδύων τησ εγκεκριμϋνησ Οριςτικόσ Μελϋτησ. 

Ψσ γενικό προδιαγραφό ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΣΕΠ ΣΠ 1501-08-08-05-00 

«ωληνώςεισ και ςυςκευϋσ αντλιοςταςύων». 

9.7 ΑΕΡΕΞΑΓΨΓΟ 

ε όλα τα αντλιοςτϊςια τησ μελϋτησ τοποθετεύται διϊταξη αερεξαγωγού τριπλόσ ενϋργειασ, 

παλινδρομικού τύπου.  

Ο αεροεξαγωγόσ ειςαγωγόσ και εξαγωγόσ αϋρα τριπλόσ ενϋργειασ παλινδρομικού τύπου θα 

εύναι καταςκευαςμϋνοσ ςύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1074-1, ΕΝ1074-4. Θα δύναται να 
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απελευθερώςει τον αϋρα των ςωληνώςεων κατϊ την πλόρωςη και την λειτουργύα του 

δικτύου. Αποτελεύται από:  

• ώμα από χυτοςύδηρο GGG 40/50 EN1563   

• Πλωτόρεσ από πολυπροπυλϋνιο & πολυακετϊλη  

• Ελαςτικϊ ςτεγανοπούηςησ από ΕPDM  

• Δακτύλιοσ ςτεγανότητασ από EPDM  

• Ωξονασ από πολυαμύδιο  

• ύνδεςη ςτο δύκτυο με φλϊντζεσ κατϊ ΕΝ 1092-2  

• Βαφό εποξειδικό αντιδιαβρωτικόσ προςταςύασ κατϊ ΕΝ14901  

Ο καταςκευαςτόσ θα εύναι πιςτοποιημϋνοσ ςύμφωνα με το ISO 9001 ενώ το προώόν θα εύναι 

καταςκευαςμϋνο από υλικϊ κατϊλληλα για τη χρόςη ςε δύκτυα πόςιμου ύδατοσ και θα 

διαθϋτει τισ απαιτούμενεσ πιςτοποιόςεισ. 

Οι αερεξαγωγού θα εύναι ςύμφωνοι με τισ επιμϋρουσ αναφερόμενεσ απαιτόςεισ τησ Σεχνικόσ 

περιγραφόσ και των μηχανολογικών ςχεδύων τησ εγκεκριμϋνησ Οριςτικόσ Μελϋτησ. 

Ψσ γενικό προδιαγραφό ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΣΕΠ ΣΠ 1501-08-08-05-00 

«ωληνώςεισ και ςυςκευϋσ αντλιοςταςύων». 

9.8 ΠΟΛΤΣΡΗΣΑ ΤΔΡΟΛΗΧΙΑ 

Όλα τα πολύτρητα υδροληψύασ που θα εγκαταςταθούν ςτην αναρρόφηςη των αντλιών θα 

αποτελούνται από ανοξεύδωτη φλϊντζα και διϊτρητο κύλινδρο από ανοξεύδωτη - λαμαρύνα. 

Σο πϊχοσ του ελϊςματοσ θα εύναι τουλϊχιςτον 5,0 mm, η δε ςυνολικό επιφϊνεια των οπών 

του πολύτρητου θα εύναι τουλϊχιςτον τριπλϊςια τησ επιφϊνειασ τησ διατομόσ του ςωλόνα 

ςτον οπούο αυτό θα ενςωματωθεύ. 

Ο καταςκευαςτόσ θα εύναι πιςτοποιημϋνοσ ςύμφωνα με το ISO 9001 ενώ το προώόν θα εύναι 

καταςκευαςμϋνο από υλικϊ κατϊλληλα για τη χρόςη ςε δύκτυα πόςιμου ύδατοσ και θα 

διαθϋτει τισ απαιτούμενεσ πιςτοποιόςεισ. 

Σα πολύτρητα υδροληψύασ θα εύναι ςύμφωνα με τισ επιμϋρουσ αναφερόμενεσ απαιτόςεισ τησ 

Σεχνικόσ περιγραφόσ και των μηχανολογικών ςχεδύων τησ εγκεκριμϋνησ Οριςτικόσ Μελϋτησ. 

Ψσ γενικό προδιαγραφό ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΣΕΠ ΣΠ 1501-08-08-05-00 

«ωληνώςεισ και ςυςκευϋσ αντλιοςταςύων». 
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9.9 ΑΝΣΙΠΛΗΓΜΑΣΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 

τα 3 αντλιοςτϊςια μεταφορϊσ νερού τοποθετεύται αντιπληγματικό βαλβύδα, 

διαφραγματικού τύπου, διπλού θαλϊμου με βελονοειδό βαλβύδα με δυο πιλότουσ ρύθμιςησ 

που λειτουργεύ ςτην υποπύεςη καθώσ και ςτην υπερπύεςη.  

Η αντιπληγματικό βαλβύδα αποτελεύται από: 

• ώμα βαλβύδασ  

• Βανϊκι ειςόδου  

• Υύλτρο  

• Πιλότοσ εκτόνωςησ πύεςησ  

• Πιλότοσ για αρνητικϋσ μεταβολϋσ πιϋςεωσ 

• Βανϊκι εξόδου  

• Ρυθμιςτικό βύδα ενεργοποιητό 

Η βαλβύδα εκτονώνει τα πλόγματα που προκαλούνται από τισ απότομεσ μεταβολϋσ τησ ροόσ 

τόςο ςτην φϊςη τησ υπερπύεςησ όςο και τησ υποπύεςησ. 

Προςτατεύει αποτελεςματικϊ τισ αντλύεσ και το δύκτυο εκτονώνοντασ το υδραυλικό πλόγμα. 

Ανούγει μόλισ παρουςιαςτούν αρνητικϊ κύματα (φϊςη υποπύεςησ) και κλεύνει ςτα θετικϊ 

κύματα (φϊςη υπερπύεςησ). Ο καταςκευαςτόσ θα εύναι πιςτοποιημϋνοσ ςύμφωνα με το ISO 

9001 ενώ το προώόν θα εύναι καταςκευαςμϋνο από υλικϊ κατϊλληλα για τη χρόςη ςε δύκτυα 

πόςιμου ύδατοσ και θα διαθϋτει τισ απαιτούμενεσ πιςτοποιόςεισ. 

Οι αντιπληγματικϋσ βαλβύδεσ θα εύναι ςύμφωνεσ με τισ επιμϋρουσ αναφερόμενεσ απαιτόςεισ 

τησ Σεχνικόσ περιγραφόσ και των μηχανολογικών ςχεδύων τησ εγκεκριμϋνησ Οριςτικόσ 

Μελϋτησ. 

Ψσ γενικό προδιαγραφό ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΣΕΠ ΣΠ 1501-08-08-05-00 

«ωληνώςεισ και ςυςκευϋσ αντλιοςταςύων». 

9.10 ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΑΦΙΑ ΤΝΔΕΗ ΠΛΑΣΙΚΨΝ ΑΓΨΓΨΝ ΜΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΤ  

Εξϊρτημα καταςκευαςμϋνα ςύμφωνα με τα πρότυπα NF EN 1092 και ISO 2531, που 

επιτρϋπει την προςαρμογό ςωλόνων PE και PVC ςε φλαντζωτϊ παρελκόμενα. 

τεγανότητα και ςυγκρϊτηςη πλόρουσ φορτύου ϊκρων: 

• Με ενςωματωμϋνο δακτύλιο ςυγκρϊτηςησ που επενεργούν ταυτόχρονα 

διαςφαλύζοντασ τοςο την ςτεγανότητα οςο και την ςυγκρϊτηςη του εξαρτόματοσ 

ϋναντι απομϊκρυνςησ υπο πλόρεσ φορτύο. 
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• Επύπεδο παρϋμβυςμα φλϊντζασ ημικυκλικού προφύλ , βυθιςμϋνο και ςυγκρατημϋνο , 

που διαςφαλιζει την ςταγανότητα μεταξύ των δυο ςυνεναργαζομενων φλαντζών. 

• Μϋγιςτη αςφϊλεια ςυναρμολόγηςησ χαρη ςτο μακρύ ςωληνωτό τμόμα. 

• Εξϊρτημα πλόρωσ ςυναρμολογημϋνο. Η ςύνδεςη διαςφαλύζεται χωρύσ ειδικα 

εργαλεύα. Η ροπό ςύςφιξησ διαςφαλύζεται με ροπόκλειδο. 

• Επιτρϋπει γωνιακό απόκλιςη προσ την αξονικό γραμμό μϋχρι 3 μούρεσ. 

Τλικϊ καταςκευόσ 

ώμα: χυτοςύδηροσ EN 1561 

Υλϊντζα: χυτοςύδηροσ EN 1563 

Παρϋμβυςμα: Ελαςτικό EN 681-1 

Παρϋμβυςμα φλϊντζασ: Υυςικό καουτςούκ ΕΝ 681 -1 

Δακτύλιοσ ςυγκρϊτηςησ: Ορεύχαλκοσ EN 1216X για Υ40 εώσ Υ63mm 

Ορεύχαλκοσ EN 1982 για Υ75 εώσ Υ315mm 

Κοχλύεσ: γαλβανιςμϋνοσ ςιχρωματικόσ χϊλυβασ NF E 25-032 

Επικϊλυψη : Εποξειδικό με μϋςο πϊχοσ 250 μικρϊ 

Ψσ γενικό προδιαγραφό ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΣΕΠ ΣΠ 1501-08-08-05-00 

«ωληνώςεισ και ςυςκευϋσ αντλιοςταςύων». 
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Δ. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 

Σο παρόν κεφϊλαιο αφορϊ τισ γενικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ υλικών του ηλεκτρολογικού 

εξοπλιςμού των αντλιοςταςύων. την παρούςα παρϊγραφο εντϊςςεται το ςύνολο του 

εξοπλιςμού που απαιτεύται για την ολοκλόρωςη των μηχανολογικών ϋργων και 

εγκαταςτϊςεων. την επόμενη παρϊγραφο παρουςιϊζονται αντύςτοιχα οι τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ υλικών του ηλεκτρολογικού εξοπλιςμού των αντλιοςταςύων. 

10 ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΦΑΜΗΛΗ ΣΑΗ 

10.1 ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ - ΟΡΙΜΟΙ 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτισ απαιτόςεισ μελϋτησ και καταςκευόσ των 

ηλεκτρικών πινϊκων χαμηλόσ τϊςησ (Φ.Σ.). 

ε όλα τα αντλιοςτϊςια τησ μελϋτησ θα τοποθετηθούν νϋοι ηλεκτρολογικού πύνακεσ για τη 

διανομό ιςχύοσ και την τροφοδοςύα των επιμϋρουσ καταναλωτών. Οι ηλεκτρολογικού πύνακεσ 

θα καταςκευαςτούν ςύμφωνα με τισ απαιτ’ηςεισ τησ Οριςτικόσ μελϋτησ και τα ςχϋδια που τη 

ςυνοδεύουν. 

Οι πύνακεσ θα εύναι πλόρωσ πιςτοποιημϋνα - τυποποιημϋνα ςυςτόματα διανομόσ χαμηλόσ 

τϊςησ «verified assemblies», ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του νϋου πρότυπο IEC 61439-1 και 

IEC 61439-2. 

Σα χαρακτηριςτικϊ λειτουργύασ των πινϊκων εύναι τα ακόλουθα: 

Ονομαςτικό ϋνταςη λειτουργύασ  ςύμφωνα με την Οριςτικό μελϋτη & 

μελϋτη εφαρμογόσ 

ύςτημα διανομόσ  τριφαςικό + γεύωςη + ουδϋτεροσ ό 

μονοφαςικό+ γεύωςη + ουδϋτεροσ 

Ονομαςτικό τϊςη λειτουργύασ    400 V (±10%) ό 230 V 

Σϊςη μόνωςησ κύριων ζυγών     1.000 V 

Σϊςη δοκιμόσ υχνότητα λειτουργύασ    2.500 V 

υχνότητα λειτουργύασ     50 Hz (-4%, +2%)  

ύςτημα γεύωςησ      TN (ό TT, IT) 

Σϊςη βοηθητικών κυκλωμϊτων 24 V DC για τα ςτοιχεύα που ςυνδϋονται 

απ' ευθεύασ με το PLC και/ό 230 V AC 

για τα λοιπϊ κυκλώματα 
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Αντοχό ςε ρεύμα βραχυκυκλώματοσ (kΑrms/sec)  25 kA κατ' ελϊχιςτον και ςύμφωνα με 

τα μεγϋθη που θα προκύψουν από την 

μελϋτη επιλεκτικότητασ και τουσ 

υπολογιςμούσ βραχυκυκλωμϊτων Φ.Σ. 

Ο πύνακασ θα φϋρει υποχρεωτικϊ τη ςόμανςη "CE" ςύμφωνα με τισ Ευρωπαώκϋσ Οδηγύεσ 

Νϋασ Προςϋγγιςησ 73/23, 89/336 και 93/68. Η ςόμανςη "CE" πρϋπει να βρύςκεται πϊνω 

ςτην πινακύδα αναγνώριςησ του ηλεκτρικού πύνακα. Μόνο όταν υλοποιούνται οι απαιτόςεισ 

των πιο πϊνω Ευρωπαώκών Οδηγιών επιτρϋπεται η ςόμανςη "CE". Επύςησ ο καταςκευαςτόσ 

ηλεκτρικών πινϊκων θα πρϋπει να διαθϋτει πιςτοποιητικό διαςφϊλιςησ ποιότητασ για την 

καταςκευό-ςυναρμολόγηςη πινϊκων χαμηλόσ τϊςησ. 

Όλοι οι ηλεκτρικού πύνακεσ, που θα αποςταλούν ςτο εργοτϊξιο, πρϋπει να ςυνοδεύονται με τα 

απαραύτητα ϋγγραφα του καταςκευαςτό, που θα αποδεικνύουν ότι ϋχουν πραγματοποιηθεύ 

επιτυχώσ οι ϋλεγχοι και οι δοκιμϋσ. 

10.2 ΤΛΙΚΑ 

Όλοι οι πύνακεσ θα εύναι ενόσ καταςκευαςτό ηλεκτρικών πινϊκων και ο εςωτερικόσ 

εξοπλιςμόσ (υλικϊ πινϊκων) που προδιαγρϊφεται ςτισ επόμενεσ παραγρϊφουσ θα εύναι 

προμόθεια ενόσ και μόνο ούκου καταςκευόσ αυτού, ώςτε να εξαςφαλύζεται εναλλαξιμότητα 

αυτού. 

10.2.1 ΓΕΝΙΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΔΙΑΚΟΠΣΗ 

Ο γενικόσ αυτόματοσ διακόπτησ πρϋπει να εύναι ικανότητασ διακοπόσ 25 kΑ τουλϊχιςτον, για 

τϊςη 400 V με θερμικϊ και μαγνητικϊ ςτοιχεύα επιλεγμϋνα για τη ςυγκεκριμϋνη εφαρμογό, 

ςύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60947.2 και IEC 60157.1. 

Κϊθε γενικόσ διακόπτησ εγκαταςτϊςεωσ θα φϋρει τη ςχετικό ϋνδειξη και θα διακρύνεται από 

τουσ ϊλλουσ διακόπτεσ με κατϊλληλο χρώμα ό ϊλλο πρόςφορο μϋςο, ώςτε να εντοπύζεται 

εύκολα ςε περύπτωςη ανϊγκησ. 

Όταν ςε ϋνα χώρο υπϊρχουν περιςςότεροι του ενόσ γενικού διακόπτεσ, θα τοποθετεύται ςτον 

καθϋνα πινακύδα ενδεικτικό τησ εγκαταςτϊςεωσ ό του τμόματοσ που αυτόσ ελϋγχει. 

Ο γενικόσ διακόπτησ ενόσ γενικού πύνακα διανομόσ θα τοποθετεύται ςε ξεχωριςτό πεδύο, 

απομονωμϋνοσ από τον υπόλοιπο εξοπλιςμό του πύνακα και θα εύναι επιςκϋψιμοσ εκ των 

ϋμπροςθεν. 

την περύπτωςη που ο γενικόσ πύνακασ χαμηλόσ τϊςεωσ ςυνδϋεται απευθεύασ, (χωρύσ 

ενδιϊμεςο μϋςο ϊμεςησ αυτόματησ διακοπόσ) προσ την πλευρϊ τησ χαμηλόσ του 

μεταςχηματιςτού, ο γενικόσ διακόπτησ ό θα εύναι αυτόματοσ ςυρόμενου τύπου ό (εϊν αυτό 
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δεν εύναι δυνατόν) θα προτϊςςονται αμϋςωσ τησ ειςόδου του διακόπτου αςφϊλειεσ υψηλόσ 

ικανότητασ διακοπόσ (H.R.C.) και ςτισ τρεισ φϊςεισ και αφαιρετϊ ςτοιχεύα απομονώςεωσ. 

το πεδύο ειςόδου (όπου εφαρμόζεται) θα τοποθετούνται μόνο τα ειςερχόμενα καλώδια 

τροφοδοςύασ. ε καμιϊ περύπτωςη δεν επιτρϋπεται η τοποθϋτηςη καλωδύων διανομόσ. 

ε όλουσ τουσ ηλεκτρικούσ πύνακεσ ο γενικόσ διακόπτησ θα τοποθετεύται ςε ύψοσ 

τουλϊχιςτον 900 mm από τη ςτϊθμη του δαπϋδου. 

10.2.2 ΑΤΣΟΜΑΣΟΙ ΔΙΑΚΟΠΣΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΡΨΝ 

Η προςταςύα κινητόρων από βραχυκύκλωμα θα επιτυγχϊνεται με αυτόματουσ διακόπτεσ 

ιςχύοσ κλειςτού τύπου. Ο ςυντονιςμόσ με ςυςκευϋσ ελϋγχου θα πρϋπει να εύναι τύπου 2, 

όπωσ ορύζεται από το πρότυπο IEC 60947-4.1. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ για προςταςύα κινητόρων, θα πρϋπει να ανταποκρύνονται 

ςτουσ κανονιςμούσ IEC 60947-1 και 60947-2 ό με τουσ αντύςτοιχουσ κανονιςμούσ των 

χωρών μελών (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60947-1και 2), ότοι: 

• θα πρϋπει να εύναι κατηγορύασ Α, με ικανότητα διακοπόσ ςε λειτουργύα (lcs) ύςη με 

την ικανότητα διακοπόσ μεγύςτου βραχυκυκλώματοσ (lcu) 

• θα πρϋπει να εύναι ονομαςτικόσ τϊςησ 690 V AC (50/60 Hz) 

• θα πρϋπει να εύναι κατϊλληλοι για απόζευξη, όπωσ ορύζεται από τουσ κανονιςμούσ IEC 

60947-2, παρϊγραφοσ 7-27. 

• θα πρϋπει να ϋχουν ςχεδιαςτεύ με τϋτοιο τρόπο ώςτε να εύναι δυνατό η οριζόντια ό 

κϊθετη ςτόριξό τουσ, χωρύσ δυςμενεύσ ςυνϋπειεσ ςτην απόδοςό τουσ 

• θα εύναι δυνατόν να τροφοδοτούνται εύτε από την πλευρϊ τησ ϊφιξησ εύτε τησ 

αναχώρηςησ 

• θα πρϋπει να ϋχουν κλϊςη μόνωςησ ΙΙ (ςύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ EN 60335-1) 

μεταξύ τησ πρόςοψησ και των εςωτερικών κυκλωμϊτων ιςχύοσ. 

Όλοι οι κινητόρεσ θα προςτατεύονται από ειδικούσ αυτόματουσ διακόπτεσ με ρυθμιζόμενη 

θερμικό και ςταθερό μαγνητικό προςταςύα και τισ απαραύτητεσ βοηθητικϋσ επαφϋσ 

(ςόμανςη πτώςησ θερμικού, βραχυκυκλώματοσ και διακόπτησ κλειςτόσ) ώςτε να υπϊρχει 

απόλυτη προςταςύα όχι μόνο από υπερφόρτιςη και βραχυκύκλωμα και να καλύπτουν τισ 

προδιαγραφϋσ DIN VDE 0110 - 0660 και IEC 292-1. 

Ο κϊθε διακόπτησ θα πρϋπει να δύνει ςε ξεχωριςτϋσ ανεξϊρτητεσ επαφϋσ την ςόμανςη ότι: 

• ϋχει ανούξει 

• ϋχει πϋςει λόγω θερμικού, 
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Εύναι δεκτόσ και διακόπτησ που δεν ϋχει ςε ανεξϊρτητη επαφό το θερμικό αλλϊ τότε θα 

πρϋπει μετϊ το ρελϋ ιςχύοσ να τοποθετηθεύ ιδιαύτερο θερμικό προςταςύασ του κινητόρα με 

ξεχωριςτϋσ ανεξϊρτητεσ επαφϋσ για τη ςόμανςη. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςύασ κινητόρων πρϋπει να ϋχουν τα πιο κϊτω 

καταςκευαςτικϊ χαρακτηριςτικϊ: 

• για μϋγιςτη αςφϊλεια, οι επαφϋσ ιςχύοσ θα πρϋπει να εύναι μϋςα ςε περύβλημα από 

θερμοανθεκτικό υλικό, ανεξϊρτητεσ από ϊλλεσ λειτουργύεσ όπωσ ο μηχανιςμόσ 

λειτουργύασ, το ςώμα, η μονϊδα ελϋγχου και τα βοηθητικϊ εξαρτόματα. 

• ο μηχανιςμόσ λειτουργύασ των αυτομϊτων διακοπτών ιςχύοσ κλειςτού τύπου θα 

πρϋπει να εύναι τύπου ταχεύασ ζεύξησ - ταχεύασ απόζευξησ, με δυνατότητα αφόπλιςησ 

ςε ςφϊλμα που θα εύναι ανεξϊρτητη από τη χειροκύνητη λειτουργύα. Όλοι οι πόλοι θα 

πρϋπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατϊ το κλεύςιμο, ϊνοιγμα και αφόπλιςη του 

αυτόματου διακόπτη. 

• οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ κλειςτού τύπου θα πρϋπει να ενεργοποιούνται από 

μύα λαβό που ευκρινώσ αποδεικνύει τισ τρεισ δυνατϋσ θϋςεισ: κλειςτόσ (ΟΝ), ανοικτόσ 

(OFF) και αφόπλιςη (TRIPPED). 

• για να εξαςφαλιςτεύ η ικανότητα απόζευξησ ςύμφωνα με IEC 60947-2, παρϊγραφοσ 

7-27 πρϋπει: 

- ο μηχανιςμόσ λειτουργύασ να ϋχει ςχεδιαςτεύ ώςτε η λαβό να εύναι ςτη θϋςη 

OFF (O) μόνον εϊν οι επαφϋσ ιςχύοσ εύναι αποχωριςμϋνεσ 

- ςτη θϋςη OFF η λαβό να δεύχνει την κατϊςταςη απόζευξησ 

• οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ κλειςτού τύπου θα μπορούν να δεχθούν ςτη θϋςη 

«απόζευξησ» εξϊρτημα κλειδώματοσ 

• οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ κλειςτού τύπου θα διαθϋτουν ϋνα μπουτόν 

αφόπλιςησ, «push to trip», για ϋλεγχο τησ λειτουργύασ και του ανούγματοσ των πόλων 

• η ονομαςτικό ϋνταςη του αυτόματου διακόπτη, το μπουτόν αφόπλιςησ, η 

αναγνώριςη του κυκλώματοσ αναχώρηςησ και η ϋνδειξη τησ θϋςησ τησ επαφόσ, 

πρϋπει να εύναι ευκρινώσ ορατϋσ και να ϋχουν πρόςβαςη από την πρόςοψη, μϋςω του 

μπροςτινού μϋρουσ ό τησ πόρτασ του πύνακα 

• οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςύασ κινητόρων θα πρϋπει να ϋχουν πολύ υψηλό 

ικανότητα περιοριςμού των ρευμϊτων. Η ηλεκτρικό αντοχό των αυτομϊτων 

διακοπτών ιςχύοσ κλειςτού τύπου, όπωσ ορύζεται από τα IEC 60947-2, θα πρϋπει να 

εύναι τουλϊχιςτον 5 φορϋσ το ελϊχιςτο απαιτούμενο από τουσ κανονιςμούσ. 
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• θα πρϋπει να εύναι δυνατόν οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςύασ κινητόρων να 

εξοπλιςθούν με ϋνα περιςτροφικό χειριςτόριο όπου θα μπορεύ να τοποθετηθεύ 

εύκολα μύα επαφό ζεύξησ (με επικϊλυψη) 

• οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςύασ κινητόρων θα πρϋπει να εύναι ϋτςι ςχεδιαςμϋνοι, 

ώςτε να εγκαθύςτανται με αςφϊλεια επύ τόπου τα βοηθητικϊ εξαρτόματα όπωσ πηνύα 

εργαςύασ ό ϋλλειψησ τϊςησ και βοηθητικϋσ επαφϋσ. 

Ειδικότερα για τα βοηθητικϊ εξαρτόματα: 

• θα εύναι απομονωμϋνα από τα κυκλώματα ιςχύοσ 

• όλα τα ηλεκτρικϊ βοηθητικϊ εξαρτόματα θα εύναι τύπου «snap-in», με κλεμοςειρϋσ 

• όλα τα βοηθητικϊ εξαρτόματα θα εύναι κοινϊ για όλη την γκϊμα των διακοπτών 

• βοηθητικϋσ λειτουργύεσ και ακροδϋκτεσ θα πρϋπει να εμφανύζονται μόνιμα πϊνω ςτο 

πλαύςιο του διακόπτη καθώσ και πϊνω ςτο ύδιο το βοηθητικό εξϊρτημα 

• η προςθόκη των βοηθητικών εξαρτημϊτων δεν θα πρϋπει να αυξϊνει τισ διαςτϊςεισ 

του αυτόματου διακόπτη. 

Κινητόρεσ με ονομαςτικό ιςχύ μϋχρι 2 kW θα προςτατεύονται με τριπολικό θερμικό ςτοιχεύο 

υπερεντϊςεωσ και ϋναντι διακοπόσ φϊςεωσ. 

Κινητόρεσ με ονομαςτικό ιςχύ μεγαλύτερη των 2 kW και μϋχρι 75 kW θα προςτατεύονται με 

τριπολικό θερμικό ςτοιχεύο υπερεντϊςεωσ, ϋναντι διακοπόσ φϊςεωσ και ρυθμιζόμενα 

μαγνητικϊ τυλύγματα. Εναλλακτικϊ μπορούν να προςτατεύονται από τριφαςικό 

ηλεκτρονόμο προςταςύασ κινητόρων. 

Κινητόρεσ με ονομαςτικό ιςχύ μεγαλύτερη των 75 kW θα προςτατεύονται με ηλεκτρονικό 

μονϊδα προςταςύασ κινητόροσ. Η μονϊδα αυτό θα περιϋχει ϋνα ιςοδύναμο θερμικό κύκλωμα, 

αθροιςτικό των απωλειών ςιδόρου και χαλκού του κινητόρα. Βϊςει των απωλειών αυτών θα 

παρϊγει τη χαρακτηριςτικό καμπύλη θερμοκραςύασ του κινητόρα κατϊ το ςτϊδιο τησ 

εκκύνηςησ, τησ λειτουργύασ και τησ ψύξεωσ. Η μονϊδα πρϋπει να παρακολουθεύ τη 

χαρακτηριςτικό αυτό και κατϊ τη διακοπό τησ ρευματοδοτόςεωσ και να αναλαμβϊνει πϊλι 

ςτο ςωςτό ςημεύο τησ καμπύλησ μόλισ η ηλεκτροδότηςη αποκαταςταθεύ. 

Η χαρακτηριςτικό αυτό καμπύλη πρϋπει να επιδϋχεται ρύθμιςη, ώςτε να ανταποκρύνεται ςε 

διαφορετικούσ χρόνουσ εκκύνηςησ του κινητόρα, ωσ εξόσ: 

• Προςταςύα ϋναντι υπερφορτώςεωσ (1,50 - 1,15 Ιn) 

• Προςταςύα ϋναντι ςφϊλματοσ προσ γη (0,1 - 0,35 Ιn) 

• Προςταςύα ϋναντι διακοπόσ φϊςεωσ (2 - 3 sec) 
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• Προςταςύα ϋναντι υπερτϊςεων κατϊ τη διαδικαςύα τησ εκκινόςεωσ και ενώ ο 

κινητόρασ δεν ϋχει αρχύςει ακόμη να περιςτρϋφεται (stalled rotor)(50 ms ςε 6-10 Ιn) 

• Προςταςύα επιτυχούσ εκκινόςεωσ ϋναντι πτώςεωσ θερμικών 

Θα διαθϋτει ϋνα κεντρικό ηλεκτρονόμο που θα διεγεύρεται και λειτουργεύ ςτισ περιπτώςεισ, 

υπερφορτύςεωσ, διακοπόσ μύασ φϊςεωσ και ςφϊλματοσ προσ τη γη. 

10.2.3 ΑΤΣΟΜΑΣΟΙ ΔΙΑΚΟΠΣΕ ΙΦΤΟ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (MCCB) 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ κλειςτού τύπου (MCCB) θα πρϋπει να ανταποκρύνονται 

ςύμφωνα με τα Πρότυπα IEC 60947-2 ό τα αντύςτοιχα Πρότυπα των διαφόρων χωρών-

μελών Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (VDE 0660, BS 4752, UTE C63120) ό με τα Πρότυπα UL 489. Σα 

πιςτοποιητικϊ ικανότητασ διακοπόσ των αυτόματων διακοπτών ιςχύοσ θα πρϋπει να 

διατύθενται για την κατηγορύα Β των προαναφερθϋντων κανονιςμών. Η δοκιμό θα πρϋπει να 

πραγματοποιεύται με την ικανότητα διακοπόσ ςε λειτουργύα (lcs) να εύναι τουλϊχιςτον ύςη με 

το 50% τησ ικανότητασ διακοπόσ μϋγιςτου βραχυκυκλώματοσ (lcu) και το ονομαςτικό ρεύμα 

αντοχόσ βραχϋωσ χρόνου (lcw) να εύναι με 25 kA/0,5 sec. Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ θα 

πρϋπει να ϋχουν ονομαςτικό τϊςη λειτουργύα 690 V - 50 Hz και ονομαςτικό τϊςη μόνωςησ 

750 V - 50 Hz. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ θα μπορεύ να εύναι βυςματικού τύπου ό ςυρομϋνου ςε φορεύο 

τριπολικού ό τετραπολικού. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ κλειςτού τύπου ωσ 630Α θα πρϋπει να εύναι κατηγορύασ Α με 

ικανότητα διακοπόσ ςε λειτουργύα (lcs) ύςη με την ικανότητα διακοπόσ μεγύςτου 

βραχυκυκλώματοσ (lcu) ςε όλο το εύροσ τϊςησ λειτουργύασ για ονομαςτικϋσ εντϊςεισ ϋωσ 

250 Α και ϋωσ τα 500 V για μεγαλύτερεσ ονομαςτικϋσ εντϊςεισ. Θα πρϋπει να εύναι 

κατϊλληλοι για απόζευξη, όπωσ ορύζεται από τουσ κανονιςμούσ IEC 60947-2, παρϊγραφοσ 7-

27. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ κλειςτού τύπου από 630Α ϋωσ 1600Α θα πρϋπει να εύναι 

κατηγορύασ Β των κανονιςμών με ικανότητα διακοπόσ ςε λειτουργύα βραχυκυκλώματοσ (Icu) 

και το ονομαςτικό ρεύμα αντοχόσ βραχϋωσ χρόνου (Icu) να εύναι 25 kΑ/0,5 sec (εκτόσ των 

αυτόματων διακοπτών τύπου περιοριςτό ρεύματοσ). 

Για τουσ αυτόματουσ διακόπτεσ ιςχύοσ κλειςτού τύπου ϊνω των 1600 Α θα πρϋπει η 

ικανότητα διακοπόσ μεγύςτου βραχυκυκλώματοσ (Icu) να εύναι τουλϊχιςτον ύςη με το 

αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωςησ (Isc) ςτο ςημεύο τησ ηλεκτρικόσ εγκατϊςταςησ όπου 

προορύζεται, εκτόσ αν ο ανϊντη αυτόματοσ διακόπτησ ιςχύοσ εξαςφαλύζει ςυνεργαςύα 

ςύμφωνα με το IEC 947-2 Παρϊρτημα Α. 
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Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ θα πρϋπει να ϋχουν ςχεδιαςτεύ ϋτςι ώςτε να εύναι δυνατό η 

οριζόντια ό κϊθετη ςτόριξη, χωρύσ δυςμενεύσ ςυνϋπειεσ ςτην απόδοςη τουσ. Θα πρϋπει να 

εύναι δυνατό η αντύςτροφη τροφοδοςύα του αυτόματου διακόπτη ιςχύοσ χωρύσ μεύωςη τησ 

απόδοςησ του ϋωσ τα 500 V AC. 

Ο μηχανιςμόσ λειτουργύασ θα πρϋπει να εύναι τύπου ταχεύασ ζεύξησ - ταχεύασ απόζευξησ, με τη 

λειτουργύα μηχανικϊ ανεξϊρτητη από την λαβό χειριςμού ώςτε να εμποδύζονται οι επαφϋσ να 

παραμϋνουν κλειςτϋσ ςε ςυνθόκεσ υπερφόρτιςησ ό βραχυκύκλωςησ. Ο μηχανιςμόσ 

λειτουργύασ θα εύναι καταςκευαςμϋνοσ ϋτςι ώςτε να κινεύ ςυγχρόνωσ όλουσ τουσ πόλουσ 

ενόσ πολυπολικού αυτόματου διακόπτη ςε περιπτώςεισ ανούγματοσ, κλειςύματοσ ό 

αφόπλιςησ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ θα πρϋπει να χειρύζονται από μύα λαβό η οπούα θα δεύχνει 

ευκρινώσ τισ τρεισ κύριεσ θϋςεισ τησ ςυςκευόσ: ςυςκευό ςε λειτουργύα (ON), ςυςκευό εκτόσ 

λειτουργύασ (OFF), ςυςκευό ςε αφόπλιςη (TRIPPED). Εφόςον απαιτεύται, ο αυτόματοσ 

διακόπτησ θα εύναι εφοδιαςμϋνοσ με περιςτροφικό χειριςτόριο. 

Ο μηχανιςμόσ λειτουργύασ θα εύναι ϋτςι καταςκευαςμϋνοσ ώςτε η λαβό του αυτόματου 

διακόπτη να δεύχνει την πραγματικό κατϊςταςη των επαφών ώςτε να εξαςφαλύζεται η 

ϋνδειξη θετικόσ απόζευξησ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ κλειςτού τύπου θα πρϋπει να ϋχουν μεγϊλη ικανότητα 

περιοριςμού του ρεύματοσ. Για βραχυκυκλώματα, η μϋγιςτη θερμικό καταπόνηςη I2t θα 

πρϋπει να περιορύζεται ςε: 

• 10.000.000 A2s για ονομαςτικϋσ εντϊςεισ ρεύματοσ ϋωσ 250 Α 

• 5.000.000 A2s για ονομαςτικϋσ εντϊςεισ ρεύματοσ 400 Α ϋωσ 630 Α 

Αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ θα επιτρϋπουν υψηλό απόδοςη για την τεχνικό τησ ενιςχυμϋνησ 

προςταςύασ (cascading) με τη χρόςη ςτην αναχώρηςη αυτομϊτων διακοπτών ιςχύοσ 

κλειςτού τύπου ό μικροαυτομϊτων διακοπτών ρϊγασ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ κλειςτού τύπου, οι ονομαςτικϋσ εντϊςεισ των οπούων εύναι 

ύςεσ με τισ ονομαςτικϋσ εντϊςεισ των μονϊδων ελϋγχου τουσ, θα πρϋπει να εξαςφαλύζουν την 

επιλεκτικό ςυνεργαςύα για οποιοδόποτε ρεύμα ςφϊλματοσ ϋωσ τουλϊχιςτον 35 Ka rms, με 

οποιοδόποτε αυτόματο διακόπτη ςτην αναχώρηςη με ονομαςτικό ϋνταςη μικρότερη ό ύςη με 

το 0,4 τησ ονομαςτικόσ ϋνταςησ του αυτόματου διακόπτη που βρύςκεται προσ την ϊφιξη. Η 

ηλεκτρικό αντοχό των αυτόματων διακοπτών ιςχύοσ κλειςτού τύπου, όπωσ ορύζει ο 

κανονιςμόσ IEC 60947-2, θα πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον ύςη με 3 φορϋσ την ελϊχιςτη 

απαιτούμενη από τουσ κανονιςμούσ. 
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Οι αυτόματοι διακόπτεσ θα ϋχουν διπλό μόνωςη ςτην πρόςοψη επιτρϋποντασ ϋτςι την 

επιτόπου εγκατϊςταςη βοηθητικών εξαρτημϊτων χωρύσ να χρειϊζεται να απομονωθεύ η 

ςυςκευό. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ κλειςτού τύπου (MCCB) θα τοποθετούνται ςε πεδύα πινϊκων 

και θα εξαςφαλύζεται βαθμόσ προςταςύασ ΙΡ30 από την μπροςτινό πλευρϊ του διακόπτη 

ιςχύοσ (όταν αυτόσ εύναι τοποθετημϋνοσ ςτον πύνακα), βαθμόσ προςταςύασ ΙΡ20 για τα 

υπόλοιπα μϋρη του (πλην των ακροδεκτών) και δυνατότητα επύτευξησ βαθμού προςταςύασ 

ΙΡ54 από την μπροςτινό πλευρϊ του διακόπτη με κατϊλληλουσ μηχανιςμούσ προςαρμογόσ. 

Όλα τα βοηθητικϊ ηλεκτρικϊ εξαρτόματα, όπωσ πηνύο εργαςύασ, πηνύο ϋλλειψησ τϊςη και 

βοηθητικϋσ επαφϋσ, θα πρϋπει να καταςκευϊζονται ϋτςι ώςτε να μπορούν να τοποθετηθούν 

εύκολα ςτον αυτόματο διακόπτη. Όλα τα ηλεκτρικϊ βοηθητικϊ εξαρτόματα θα ϋχουν 

ενςωματωμϋνουσ ακροδϋκτεσ ελϋγχου. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ κλειςτού τύπου με ονομαςτικϋσ εντϊςεισ ωσ 250 Α θα πρϋπει 

να διαθϋτουν θερμομαγνητικό μονϊδα ελϋγχου (θερμικό για προςταςύα υπερφόρτιςησ, 

μαγνητικό για προςταςύα βραχυκλώςεωσ) ό εναλλακτικϊ ηλεκτρονικό. 

Οι διακόπτεσ με ονομαςτικϋσ εντϊςεισ μεγαλύτερεσ των 630 Α θα πρϋπει να διαθϋτουν 

ηλεκτρονικό προςταςύα. Οι ηλεκτρονικϋσ μονϊδεσ ελϋγχου θα πρϋπει να ςυμφωνούν με τουσ 

κανονιςμούσ IEC 60947-2, παρϊρτημα F (μϋτρηςη rms τιμών ρεύματοσ, ηλεκτρομαγνητικό 

ςυμβατότητα κτλ). Όλα τα ηλεκτρονικϊ εξαρτόματα θα πρϋπει να αντϋχουν ςε θερμοκραςύεσ 

ϋωσ 125oC. 

Οι ηλεκτρονικϋσ και θερμομαγνητικϋσ μονϊδεσ ελϋγχου θα πρϋπει να εύναι ρυθμιζόμενεσ και 

θα εύναι δυνατό η προςαρμογό καλυμμϊτων, με ςκοπό την αποφυγό τυχαύασ επϋμβαςησ ςτισ 

ρυθμύςεισ. Οι ρυθμύςεισ προςταςύασ θα ιςχύουν για όλουσ τουσ πόλουσ του αυτόματου 

διακόπτη. 

Οι θερμομαγνητικϋσ μονϊδεσ ελϋγχου θα ϋχουν τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: 

• ρυθμιζόμενη θερμικό προςταςύα 

• ςταθερό μαγνητικό προςταςύα για ονομαςτικϋσ εντϊςεισ ϋωσ 100 Α 

• ρυθμιζόμενη μαγνητικό προςταςύα (5 ϋωσ 10 φορϋσ την ονομαςτικό ϋνταςη) για 

ονομαςτικϋσ εντϊςεισ μεγαλύτερεσ από 100 Α 

• δυνατότητα προςταςύασ του ουδετϋρου 

• η τιμό ρύθμιςησ τησ αφόπλιςησ θα εύναι ύςη με αυτό των φϊςεων ό ϋνα ποςοςτό 

αυτόσ τησ τιμόσ (γενικϊ 50% τησ ρύθμιςησ των φϊςεων). 

• Οι ηλεκτρονικϋσ μονϊδεσ ελϋγχου θα ϋχουν τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: 
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• προςταςύα μακρού χρόνου (LT) με ρυθμιζόμενη τιμό !r με βόματα από 40% ϋωσ 100% 

τησ ονομαςτικόσ ϋνταςησ τησ μονϊδασ ελϋγχου 

• προςταςύα βραχϋωσ χρόνου (ST) με ρυθμιζόμενη τιμό !m από 2 ϋωσ 10 φορϋσ τη 

θερμικό ρύθμιςη !r και δυνατότητα χρονικόσ καθυςτϋρηςησ αντύδραςησ ςε 

βραχυκύκλωμα 

• ςτιγμιαύα προςταςύα (INST) με ρύθμιςη ςταθερό μεταξύ 12 ωσ 19 φορϋσ το !n, 

ανϊλογα τησ ονομαςτικόσ ϋνταςησ 

• οι τετραπολικϋσ ςυςκευϋσ θα πρϋπει να ϋχουν ρυθμύςεισ 3 θϋςεων για προςταςύα 

ουδετϋρου: μη προςτατευόμενοσ ουδϋτεροσ-προςταςύα ουδετϋρου ρυθμιςμϋνη ςτο 

50% αυτόσ των φϊςεων-προςταςύα ουδετϋρου με ρύθμιςη ύςη με αυτό των φϊςεων. 

• Για διακόπτεσ ϋνταςησ μεγαλύτερησ από 630 A, τα χαρακτηριςτικϊ τησ ηλεκτρονικόσ 

μονϊδασ ϋλεγχου θα εύναι τα εξόσ: 

• Προςταςύα μακρού χρόνου (LT) ρυθμιζόμενη ςε βόματα τησ ονομαςτικόσ ϋνταςησ και 

με ρυθμιζόμενη χρονικό καθυςτϋρηςη. 

• Προςταςύα βραχϋωσ χρόνου (ST) ρυθμιζόμενη ςε πολλαπλϊςια βόματα τησ 

ονομαςτικόσ ϋνταςησ και με ρυθμιζόμενη χρονικό καθυςτϋρηςη. 

• τιγμιαύα προςταςύα (INST) ρυθμιζόμενη ϋωσ 15 φορϋσ το ονομαςτικό ρεύμα και με 

θϋςη OFF. 

• Εξοπλιςμόσ "test"- ςτοιχεύο για ϋλεγχο ςωςτόσ λειτουργύασ τησ μονϊδασ ελϋγχου 

• Επύςησ θα εξαςφαλύζεται η δυνατότητα προςταςύασ ϋναντι ςφϊλματοσ γησ (εφόςον 

αποκτεύται) με χρονικό καθυςτϋρηςη. 

Ο καταςκευαςτόσ θα προμηθεύει τουσ αυτόματουσ διακόπτεσ ιςχύοσ κλειςτού τύπου 

ςυνοδευόμενουσ με τισ οδηγύεσ απόςυρςησ - αποςυναρμολόγηςησ των διαφόρων 

εξαρτημϊτων τουσ ςτο τϋλοσ τησ χρόςησ τουσ. Οι εν λόγω οδηγύεσ με ευθύνη του Αναδόχου. 

Θα ενςωματώνονται ςτα Σεύχη Οδηγιών λειτουργύασ και ςυντόρηςησ του ϋργου, τα οπούα 

οφεύλει να ςυντϊξει και να παραδώςει ςτην Τπηρεςύα επύβλεψησ του ϋργου ο Ανϊδοχοσ με 

δικό του δαπϊνη. 

10.2.4 ΔΙΑΚΟΠΣΕ ΥΟΡΣΙΟΤ 

Οι διακόπτεσ φορτύου κλειςτού τύπου θα πρϋπει να ανταποκρύνονται ςτα πρότυπα IEC 

60947-1 και 60947-3 ό τα αντύςτοιχα πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών τησ 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (UTE, BS, VDE) με τα πιο κϊτω κύρια τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ: 

• Ονομαςτικό τϊςη λειτουργύασ 690 V / 50 Hz 
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• Ονομαςτικό κρουςτικό τϊςη 8 kV 

• Ονομαςτικό ϋνταςη βραχϋωσ χρόνου (Icw για 1 sec), ωσ εξόσ: 

- Ονομαςτικό ϋνταςη (A) Icw (kA) 

- ωσ 80    3 

- 80 - 160   6 

- 250    8,5 

- 400 - 630   12 

- 800     25 

- 1.000 - 1.250   35 

- 1.600 - 2.500   50 

Επιπλϋον, θα πρϋπει να ανταποκρύνονται ςτο πρότυπο IEC 68230 κύκλοσ Σ2 (ζεςτό και υγρό 

περιβϊλλον). 

Θα διατύθενται ςε δυο τύπουσ πλαιςύων με 3 ό 4 πόλουσ αντύςτοιχα. Σα λειτουργικϊ 

χαρακτηριςτικϊ των διακοπών φορτύου εύναι τα εξόσ: 

• Ο μηχανιςμόσ λειτουργύασ του διακόπτη φορτύου θα πρϋπει να εύναι τύπου ταχεύασ 

ζεύξησ - απόζευξησ και θα εύναι ςύμφωνοσ με το πρότυπο IEC 60947-3, παρϊγραφοσ 

2-12. Όλοι οι πόλοι ςυμπεριλαμβανομϋνου και του ουδετϋρου θα πρϋπει να 

λειτουργούν ταυτόχρονα κατϊ το ϊνοιγμα-κλεύςιμο ςύμφωνα με το IEC 60947-3. 

• Θα εξαςφαλύζεται η ικανότητα απόζευξησ ςύμφωνα με IEC 60947-3 παρ. 7-27. Ο 

μηχανιςμόσ λειτουργύασ θα πρϋπει να εύναι ςχεδιαςμϋνοσ ϋτςι ώςτε το χειριςτόριο να 

μπορεύ να εύναι ςτην θϋςη OFF μόνον εϊν οι επαφϋσ ιςχύοσ εύναι όλεσ ανοικτϋσ. Οι 

διακόπτεσ φορτύου θα μπορούν να δϋχονται ϋνα εξϊρτημα κλειδώματοσ με λουκϋτο 

για την θϋςη απόζευξησ. 

• Οι διακόπτεσ φορτύου θα εύναι διπλϊ μονωμϋνοι και ςχεδιαςμϋνοι για να 

προςαρμόζονται δύο βοηθητικϋσ επαφϋσ. 

• Οι διακόπτεσ φορτύου θα αναφϋρονται ςε κατηγόρια χρόςησ AC 23 A χωρύσ μεύωςη 

απόδοςησ ςτα 440 V AC για τα μεγϋθη ωσ 80A και ςτα 500 V AC για τουσ 

μεγαλύτερουσ διακόπτεσ ωσ 400 A. Για τουσ διακόπτεσ φορτύου πϊνω από τα 1000 Α 

θα ανταποκρύνονται ςτην κατηγόρια χρόςησ AC 22 χωρύσ μεύωςη τησ απόδοςησ ςτα 

415 V AC. 
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Όςον αφορϊ την εγκατϊςταςη των διακοπών φορτύου πρϋπει αυτού να εγκαθύςτανται εύτε 

ςε ςυμμετρικό ρϊγα εύτε ςε πλϊτη πύνακα. Σο περιςτροφικό χειριςτόριο θα διατύθεται ςτην 

πρόςοψη ό πλευρικϊ με δυνατότητα προϋκταςησ και ςτισ δυο περιπτώςεισ. 

Η προςταςύα ϋναντι υπερφορτύςεων ό βραχυκυκλωμϊτων θα διαςφαλύζεται από τον ανϊντι 

αυτόματο διακόπτη ιςχύοσ με βϊςη τουσ πύνακεσ επιλογόσ που θα δύνονται από τον 

καταςκευαςτό. 

10.2.5 ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΕ (SOFT STARTERS) 

10.2.5.1 Γενικϊ 

Ο Ομαλόσ Εκκινητόσ θα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνοσ ώςτε να εκκινεύ τον κινητόρα ςε 

ςυγκεκριμϋνο χρόνο ςύμφωνα με την απαύτηςη τησ εφαρμογόσ ςε ροπό και ιςχύ. 

Ο Ομαλόσ Εκκινητόσ θα πρϋπει να παρϋχει ενςωματωμϋνη (built in) θερμικό προςταςύα 

κινητόρων. 

Ο Ομαλόσ Εκκινητόσ θα πρϋπει να καταςκευϊζεται από επώνυμο καταςκευαςτό ο οπούοσ να 

ϋχει εμπειρύα ςυνεχούσ καταςκευόσ για τουλϊχιςτον 15 χρόνια και ο προμηθευτόσ να εύναι 

πιςτοποιημϋνοσ με πιςτοποιητικό ποιότητασ ISO 9001. 

Ο Ο/Ε θα πρϋπει να αποτελεύται: 

•  Από μια SCR κϊρτα ιςχύοσ. 

•  Από ϋναν μεταςχηματιςτό ρεύματοσ, για να μετρϊει το ρεύμα του κινητόρα. 

• Κϊρτα Ελϋγχου με μικροεπεξεργαςτό 

Η γϋφυρα των Θυρύςτορ SCR, η οπούα θα κϊνει ϋλεγχο και ςτισ τρεισ φϊςεισ, θα πρϋπει να 

χρηςιμοποιεύται ώςτε ςταθερϊ να αυξϊνει την τϊςη τροφοδοςύασ του κινητόρα ςε μια 

ςταθερό ςυχνότητα. 

Η τϊςη εξόδου θα πρϋπει να ελϋγχεται εύτε από ρϊμπα επιτϊχυνςησ, εύτε με περιοριςμό 

ρεύματοσ, εύτε με ςυνδυαςμό και των δύο παραμϋτρων. 

10.2.5.2 Πρότυπα - Αςφϊλεια 

Ο Ο/Ε θα πρϋπει να πληρεύ τα ακόλουθα Πρότυπα : 

• IEC 60947-4-2-1, για τον βιομηχανικό ηλεκτρολογικό εξοπλιςμό. 

• IEC 61000-4-2/(level 3) 

• IEC 61000-4-3/(level 3) 

• IEC 61000-4-4/(level 4) 
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• IEC 61000-4-5/(level 3) 

• IEC 61000-4-12/(level 3) 

Ο Ο/Ε θα ϋχει περύβλημα το οπούο θα προςτατεύει τον χρόςτη από τυχαύα επαφό με ενεργϊ 

μϋρη, ενώ θα πρϋπει να εύναι διαθϋςιμεσ κλϋμμεσ για καλωδύωςη και βύςματα για ςύνδεςη με 

οθόνη, PC, μπουτόν κ.λ.π.. 

Ο Ο/Ε θα πρϋπει να ϋχει τισ εγκρύςεισ UL ό ϊλλο ιςοδύναμο και CSA και να πληρεύ τα Πρότυπα 

!EC 68-2-6 και BV1 για προςταςύα από δονόςεισ. 

10.2.5.3 Φαρακτηριςτικϊ λειτουργύασ 

Ο Ο/Ε θα πρϋπει να παραδύδεται ϋτοιμοσ για λειτουργύα και θα χρειϊζεται ρυθμύςεισ ςτο 

χώρο εγκατϊςταςησ για ειδικϋσ εφαρμογϋσ μόνο. 

Ο Ο/Ε θα πρϋπει να εύναι ικανόσ να ελϋγχει την ροπό που δύνει ςτο φορτύο του (π.χ. αντλύα) 

κατϊ την διϊρκεια όλων των μεταβατικών περιόδων. 

10.2.5.4 Διαδικαςύα εκκύνηςησ 

Ο Ο/Ε θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα να εκκινεύ ϋνα τριφαςικό κινητόρα 

βραχυκυκλωμϋνου κλωβού ςτο ονομαςτικό του ρεύμα με ϋλεγχο ροπόσ. 

Ο Ο/Ε θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα να εκκινεύ ϋνα τριφαςικό κινητόρα 

βραχυκυκλωμϋνου κλωβού με περιοριςμό του ρεύματοσ μϋχρι 5 φορϋσ το ονομαςτικό του 

κινητόρα. 

Ο Ο/Ε θα πρϋπει να εύναι ςχεδιαςμϋνοσ να επιτηρεύ το ρεύμα του κινητόρα και να 

παρουςιϊζει τισ ακόλουθεσ ρϊμπεσ επιτϊχυνςησ: 

• ταθερόσ επιτϊχυνςησ 

• Γραμμικό ρϊμπα ροπόσ 

• Γραμμικό ρϊμπα τϊςησ 

Ο Ο/Ε θα πρϋπει να παραδύδεται ϋτοιμοσ για χρόςη με τισ εξόσ ρυθμύςεισ : με περιοριςμό του 

ρεύματοσ ςτισ 3 φορϋσ το ονομαςτικό ρεύμα και με ρϊμπα ροπόσ διϊρκειασ 10 sec. 

Ο Ο/Ε για ειδικϋσ εφαρμογϋσ θα πρϋπει να εύναι δυνατό να εκκινεύ τον κινητόρα ςε ϋνα 

προρυθμιςμϋνο από το χρόςτη χρόνο. 

Ο Ο/Ε θα ϋχει δυνατότητα λειτουργύασ μϋςω ρελϋ γεφύρωςησ των θυρύςτορ (by- pass). O 

μικροεπεξεργαςτόσ του Ο/Ε θα ελϋγχει τη λειτουργύα του ρελϋ γεφύρωςησ μϋςω ενόσ ρελϋ 

εξόδου. Αυτό θα γύνεται με το κλεύςιμο του ρελϋ μετϊ τη διαδικαςύα εκκύνηςησ, ενώ θα 

ανούγει το ρελϋ πριν την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςταματόματοσ. 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτϊςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταύων (Κορωνηςύα, τρογγυλό, Αμπϋλια 

Αμμότοπου και Παντϊναςςα)» 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΨΝ ΗΜ                                      ελύδα 48 

Ο Ο/Ε θα ϋχει τη δυνατότητα να ςυνδϋει την τοπικό ςταθερό μονϊδα αντιςτϊθμιςησ μϋςω 

του αντύςτοιχου ρελϋ. 

10.2.5.5 Διαδικαςύα ςταματόματοσ 

Ο Ο/Ε να εύναι ικανόσ για 3 τρόπουσ ςταματόματοσ : 

• Ελεύθερο ςταμϊτημα 

• ταμϊτημα με ϋλεγχο τησ ροπόσ μϋςω ρϊμπασ 

• Αυτόματο ςταμϊτημα με ϋλεγχο ροόσ (breaking) 

ε εφαρμογϋσ όπου χρειϊζεται η ρϊμπα ροπόσ να υπϊρχει η δυνατότητα ρύθμιςησ από 0.5 ςε 

60 sec, του χρόνου ςταματόματοσ. 

Ο Ο / Ε για εφαρμογϋσ αντλιών θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα χρόςησ ρϊμπασ γραμμικόσ 

επιβρϊδυνςησ για την αποφυγό του φαινομϋνου του υδραυλικού πλόγματοσ. ' αυτό τη 

περύπτωςη η επιβρϊδυνςη θα πρϋπει να εύναι ςταθερό, ανεξαρτότωσ του φορτύου τησ 

αντλύασ και χωρύσ την ανϊγκη ακριβόσ ρύθμιςησ. 

Για φορτύα υψηλόσ αδρϊνειασ (π.χ. ανεμιςτόρεσ) ο Ο/Ε θα πρϋπει να μπορεύ να ςταματόςει 

το φορτύο ςε περιοριςμϋνο χρόνο που θα εύναι ςύμφωνοσ με τισ δυνατότητεσ του ςε ϋκλυςη 

θερμότητασ. 

Ο Ο/Ε θα ϋχει τη δυνατότητα να αποςυνδϋει την τοπικό μονϊδα αντιςτϊθμιςησ μϋςω ρελϋ. 

10.2.5.6 Προςταςύα  

Θερμοκραςύα 

Ο Ο/Ε θα πρϋπει να εύναι εξοπλιςμϋνοσ με ςύςτημα θερμικόσ προςταςύασ το οπούο θα 

παρακολουθεύ ςυνεχώσ τη αύξηςη τησ θερμοκραςύασ ςτον κινητόρα και τον Ο/Ε για να 

προςτατεύςει τον κινητόρα και τον ύδιο από υπερθϋρμανςη. 

Ο Ο/Ε λαμβϊνει υπόψη το ονομαςτικό ρεύμα του κινητόρα, που ρυθμύζει ο χρόςτησ και την 

κατανϊλωςη ρεύματοσ του κινητόρα ώςτε να προβλϋπει την θερμικό κατϊςταςη. 

Ο Ο/Ε προειδοποιεύ το χρόςτη όταν πληςιϊζει τα ονομαςτικϊ μεγϋθη τησ θερμικόσ 

κατϊςταςησ και ςταματϊ τον κινητόρα όταν αυτϊ ξεπεραςτούν. 

Η πληροφορύα τησ θερμικόσ κατϊςταςησ θα μϋνει αποθηκευμϋνη ςτην μνόμη του Ο/Ε και δεν 

θα χϊνεται ακόμη και με διακοπό τησ τροφοδοςύασ. 

ε κϊθε περύπτωςη δεν θα εύναι δυνατό να επανεκκινόςουμε τον κινητόρα μετϊ από ϋνα 

ςφϊλμα υπερθϋρμανςησ πριν η θερμικό κατϊςταςη επιςτρϋψει ςε αποδεκτϋσ ςυνθόκεσ. 
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Τπερϋνταςη 

Ο Ο/Ε θα πρϋπει να παραδύδεται με προςταςύα Class 10 ενώ θα εύναι δυνατό να ρυθμιςτεύ επύ 

τόπου ςε 10 Α, 20, 30, class εκκύνηςησ αν το απαιτεύ η εφαρμογό. 

Οι προςταςύεσ από υπερφόρτιςη που περιλαμβϊνονται ςτον Ο/Ε θα πρϋπει να λαμβϊνουν 

υπόψη τουσ τισ ςυνθόκεσ του καταςκευαςτό του κινητόρα για τον υπολογιςμό των 

αποδεκτών χρόνων υπερφόρτωςησ.(π.χ. ο χρόνοσ απόζευξησ για I = 7,2 φορϋσ το ονομαςτικό 

ρεύμα του κινητόρα). 

Επιπλϋον η θερμικό προςταςύα να μην αναιρεύται όταν και μετϊ την ρϊμπα επιτϊχυνςησ 

ϋχουμε λειτουργύα μϋςω ρελϋ γεφύρωςησ των θυρύςτορ (by pass).  

Επιπλϋον προςταςύεσ 

• Απώλειασ φϊςησ ό ανιςορροπύασ φϊςεων 

• Αναςτροφόσ φϊςεων λόγω ςφϊλματοσ 

• Μόνωςη 

• Από υποφόρτωςη (προγραμματιζόμενα, ώςτε να αποφεύγεται η λειτουργύα ςε κενό 

όταν αυτό δεν εύναι επιθυμητό. Π.χ. Αντλύεσ) 

Περιβαλλοντικϋσ υνθόκεσ 

Ο Ο/Ε θα πρϋπει να λειτουργεύ χωρύσ υποβιβαςμό ςτισ ακόλουθεσ ςυνθόκεσ:  

• Θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ: -5 ϋωσ +40oC 

• Τψόμετρο από το επύπεδο τησ θϊλαςςασ: 1000 m 

• χετικό υγραςύα: 93 % (ςύμφωνα με IEC 68-2-3). 

• Περύβλημα με βαθμό προςταςύασ IP 20. 

Ηλεκτρικϊ χαρακτηριςτικϊ 

• Ιςχύσ : ςύμφωνα με τη μελϋτη 

• Σϊςη τροφοδοςύασ : 380 V - 15% ϋωσ 415 V + 10% (400 V). 

• υχνότητα : 50 Hz ϋωσ 60 Hz 

• O O/Ε θα πρϋπει να παραδύδεται με οθόνη βυςματωτού τύπου με δυνατότητεσ 

εμφϊνιςησ και ρύθμιςησ των παραμϋτρων (τύπου LED) και για ϋλεγχο με 4 πλόκτρα. 

• Ο Ο/Ε θα ϋχει 2 LED ϋνδειξησ (ϋνα κόκκινο για ϋνδειξη ςφϊλματοσ και ϋνα πρϊςινο για 

ϋνδειξη τησ τροφοδοςύασ) 
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• Ο Ο/Ε θα ϋχει τη δυνατότητα για επικοινωνύα με PLC μϋςω των κϊτωθι 

πρωτοκόλλων: 

- UNI-TELWAY Bus  

- Modbus RTU / j Bus  

- Modbus ASCII protocols  

- ASCII protocol για ςύνδεςη με PC. 

• Εύναι δυνατόν να ϋχει και ϊλλο πρωτόκολλο επικοινωνύασ αρκεύ να εύναι ςυμβατό με 

το πρωτόκολλο του PLC. 

• Επαφϋσ για start / stop χειροκύνητα. 

10.2.6 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΡΟΥΨΝ ΚΙΝΗΣΗΡΨΝ (INVERTERS) 

Οι μονϊδεσ ελϋγχου ςυχνότητασ πρϋπει να εύναι κατϊλληλεσ για τοποθϋτηςη ςε πύνακα και να 

ςυμφωνούν με τα πιο κϊτω πρότυπα: 

• IEC 1000-4-2/EN 61000-4-2 επύπεδο 3 (ηλεκτρομαγνητικό ςυμβατότητα EMC) 

• IEC 1000-4-3/EN 61000-4-3 επύπεδο 3 (ηλεκτρομαγνητικό ςυμβατότητα EMC) 

• IEC 1000-4-4/EN 61000-4-4 επύπεδο 4 (ηλεκτρομαγνητικό ςυμβατότητα EMC) 

• IEC 1000-4-5/EN 61000-4-5 επύπεδο 3 (ηλεκτρομαγνητικό ςυμβατότητα EMC) 

• IEC 1800-3/EN 61800-3 για περιβϊλλον βιομηχανικό ό δημόςιου τομϋα 

• ΕΝ 50178 για χαμηλό τϊςη 

• IEC 68-2-6 για αντοχό από δονόςεισ και IEC 68-2-27 για αντοχό από ςοκ 

• IEC 664-1 και ΕΝ 50718 για βαθμό 2 αντοχόσ ςε μϋγιςτη περιβαλλοντικό μόλυνςη 

•  Low Voltage Derective 73/23/EEC με τροποποιόςεισ 

• Ο ρυθμιςτόσ ταχύτητασ θα ϋχει την ϋγκριςη κατϊ UL και CSA 

Για τη μετατροπό των ρευμϊτων θα χρηςιμοποιεύται η τεχνολογύα IGBT ό ϊλλη καλύτερη που 

θα εξαςφαλύζει εξ' ύςου μικρϋσ παραμορφώςεισ του ρεύματοσ και τισ τϊςησ. 

Η ονομαςτικό τϊςη λειτουργύασ των ομαλών εκκινητών θα εύναι τουλϊχιςτον 380V / 415V, 

ςυχνότητασ 48 ωσ 63 Hz, με ςυντελεςτό ιςχύοσ τησ τϊξησ του 0,95 για όλη την κλύμακα 

ρύθμιςησ τησ ςυχνότητασ και θα μπορούν να εργϊζονται κανονικϊ ςτισ κλιματικϋσ ςυνθόκεσ 

του ϋργου. Σο πεδύο λειτουργύασ τουσ θα καλύπτει την ονομαςτικό ιςχύ των κινητόρων των 

οπούων τη λειτουργύα θα ρυθμύζει. 
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Ο ρυθμιςτόσ ταχύτητασ ςτεγϊζεται ςε κιβώτιο χωρύσ κύνδυνο τυχαύασ επαφόσ, ενώ όλεσ οι 

μονϊδεσ με βοηθητικϋσ λειτουργύεσ θα προςαρμόζονται βυςματωτϊ. Επιπλϋον θα πρϋπει να 

διαθϋτουν ςόμανςη CE και πιςτοποιητικό διαςφϊλιςησ ποιότητασ. Σα κύρια τεχνικϊ 

χαρακτηριςτικϊ των μονϊδων που αφορούν την ϋξοδο προσ κινητόρα, τισ ειςόδουσ - εξόδουσ 

ελϋγχου, τισ δυνατότητεσ λειτουργύασ, τισ προςταςύεσ και τισ ςυνθόκεσ περιβϊλλοντοσ για 

την αξιόπιςτη και αςφαλό λειτουργύα εύναι κατ' ελϊχιςτον τα πιο κϊτω: 

• Ϊξοδοσ κινητόρα: 3 Υϊςεισ, 0V ϋωσ τϊςη δικτύου, ςυχνότητασ 0 ϋωσ 250 Ηζ με χρόνο 

επιτϊχυνςη και χρόνο επιβρϊδυνςησ 0,1 ϋωσ 1.800 sec. 

• Εύςοδοι / Ϊξοδοι ελϋγχου: Δύο προγραμματιζόμενεσ αναλογικϋσ εύςοδοι, τϊςεωσ 

0/2...10 V, εντϊςεωσ 0/4...20 mA με χρόνο απόκριςησ < 60 ms, ανϊλυςη 0,1%, 

ακρύβεια ±1%. Μύα προγραμματιζόμενη αναλογικό ϋξοδοσ ϋνταςησ 0/4...20 mA. Σρεισ 

προγραμματιζόμενεσ ψηφιακϋσ εύςοδοι 24 V DC, με χρόνο απόκριςησ < 9 ms. Δύο 

προγραμματιζόμενεσ ψηφιακϋσ ϋξοδοι τύπου ρελϋ τϊςησ λειτουργύασ 12 ϋωσ 250 V AC 

/ 30 V DC. Ρελϋ εξόδου θα χρηςιμοποιούνται για τισ ενδεύξεισ καταςτϊςεων 

(αφόπλιςη λόγω ςφϊλματοσ, ομαλό εκκύνηςη, προειδοπούηςη θερμικού κλπ). 

• Βοηθητικϋσ τϊςεισ: 10 V DC, 10 mA για χρόςη με γραμμικϊ ποτενςιόμετρα. 

• Δυνατότητεσ: Περιοριςμόσ ρεύματοσ και ςυχνότητασ, δύο ρυθμιζόμενεσ ρϊμπεσ 

εκκύνηςησ - ςτϊςησ, λειτουργύα PID, εκκύνηςη ςε ςυγχρονιςμό με περιςτρεφόμενο 

φορτύο (Flying start), πϋντε προγραμματιζόμενεσ ςταθερϋσ ταχύτητεσ, αντιςτϊθμιςη 

IR, αντιςτϊθμιςη ολύςθηςησ. 

• Προςταςύεσ: Τπερφόρτιςη μετατροπϋα, ανύψωςη θερμοκραςύασ μετατροπϋα, 

βραχυκύκλωμα ςτην ϋξοδο του μετατροπϋα, υπϋρταςη δικτύου, απώλεια φϊςησ 

δικτύου, υπερφόρτιςη κινητόρα, μηχανικό μπλοκϊριςμα κινητόρα, ςφϊλμα ωσ προσ 

γη. 

Όλεσ οι παραπϊνω περιπτώςεισ ςφϊλματοσ θα επιςημαύνονται με λυχνύεσ και μϋςω ρελϋ 

εξόδων του επεξεργαςτό θα μπορούν να μεταδοθούν ωσ ψηφιακϋσ εύςοδοι ςτο δύκτυο 

αυτοματιςμού. Όςον αφορϊ τησ ενδεύξεισ και λοιπϋσ ςηματοδοτόςεισ θα περιλαμβϊνουν 

ενδεικτικϋσ λυχνύεσ ςόμανςησ τησ θϋςησ υπό τϊςη και γενικού ςφϊλματοσ. 

Οι πληροφορύεσ λειτουργύασ και ςφαλμϊτων θα εμφανύζονται ςε ψηφιακό οθόνη. 

Ο inverter θα ϋχει μϋγιςτη θερμοκραςύα λειτουργύασ περιβϊλλοντοσ 40°C και μϋγιςτη 

υγραςύα 90% και θα μπορεύ να λειτουργεύ από -15% ϋωσ +10% τησ ονομαςτικόσ τϊςησ. Θα 

μπορεύ να αποδύδει την ονομαςτικό ιςχύ του για όλη την κλύμακα ρύθμιςησ τησ ςυχνότητασ 

από 30-100% τησ ονομαςτικόσ ςυχνότητασ (50 Hz). 
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Εφόςον απαιτεύται από τη Μελϋτη οι ρυθμιςτϋσ ςτροφών θα περιλαμβϊνουν δυνατότητα 

επικοινωνύασ με βιομηχανικϊ δύκτυα ό προγραμματιζόμενουσ λογικούσ ελεγκτϋσ. 

Οι μονϊδεσ ελϋγχου ςυχνότητασ θα διαθϋτουν όλεσ τισ απαραύτητεσ προςτατευτικϋσ 

διατϊξεισ που αναφϋρονται παραπϊνω ςτην παρϊγραφο εκκινητόσ αναςτροφόσ. Επιπλϋον, 

θα διαθϋτουν ςτην εύςοδο πηνύο περιοριςμού των αρμονικών και των αιχμών καθώσ και 

φύλτρο ηλεκτρομαγνητικόσ ςυμβατότητασ (Radio Interference Suppression Filter RFI) από 

τισ τοπικϋσ ςυνθόκεσ. 

Οι μονϊδεσ θα ϋχουν την δυνατότητα να παύρνουν ψηφιακό ςόμα για να ξεκινούν και να 

ςταματούν τον κινητόρα και να τον οδηγούν ςε όποια ςυχνότητα ϋχει ρυθμιςτεύ. 

Ο προμηθευτόσ των ρυθμιςτών ςτροφών θα ςυνοδεύει αυτούσ με γραπτϋσ οδηγύεσ 

λειτουργύα και ςυντόρηςησ οι οπούεσ με ευθύνη του αναδόχου θα ενςωματώνονται ςτα 

«Σεύχη Οδηγιών λειτουργύασ και ςυντόρηςησ» του μητρώου του ϋργου, τα οπούα οφεύλει να 

ςυντϊξει και να παραδώςει ςτην Τπηρεςύα επύβλεψησ του ϋργου με δικό του δαπϊνη. 

10.2.7 ΗΛΕΚΣΡΟΝΟΜΟΙ 

10.2.7.1 Ηλεκτρονόμοι προςταςύασ 

Οι ηλεκτρικϋσ εγκαταςτϊςεισ θα προςτατεύονται ϋναντι βραχυκυκλώματοσ ό υπερεντϊςεων 

μϋςω ηλεκτρονόμων οι οπούοι θα ενεργοποιούν τουσ αυτόματουσ διακόπτεσ χαμηλόσ τϊςεωσ. 

Ο Ανϊδοχοσ θα εγγυηθεύ ότι τα προτεινόμενα από αυτόν μϋςα προςταςύασ ςυμφωνούν με τισ 

απαιτόςεισ τησ ΔΕΗ. 

Όλοι οι ηλεκτρονόμοι θα εύναι ςύμφωνοι με την τελευταύα ϋκδοςη του προτύπου IEC 60255. 

Θα εύναι κατϊλληλοι για τισ κλιματικϋσ ςυνθόκεσ και τισ ςυνθόκεσ του ϋργου. 

Οι ηλεκτρονόμοι θα εύναι κατϊλληλοι για να εργϊζονται με το ρεύμα των βοηθητικών 

κυκλωμϊτων και θα φϋρουν όλεσ τισ απαιτούμενεσ επαφϋσ και ακροδϋκτεσ για τη 

ςυνεργαςύα τουσ με τουσ αυτοματιςμούσ και τα ςυςτόματα ςυναγερμού και ενδεύξεων του 

ϋργου για τη ςύνδεςόσ τουσ με τα ςυνεργαζόμενα εξωτερικϊ κυκλώματα. 

Για λόγουσ δοκιμών θα εύναι δυνατό η εύκολη, μϋςω βυςματικών ακροδεκτών, ςύνδεςη με 

ανεξϊρτητουσ μεταςχηματιςτϋσ τϊςεωσ ό εντϊςεωσ. Διακοπό ό αποςύνδεςη οποιαςδόποτε 

μόνιμησ καλωδύωςησ δεν επιτρϋπεται. 

10.2.7.2 Ηλεκτρονόμοι ιςχύοσ 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτεσ αϋροσ (ηλεκτρονόμοι ιςχύοσ) θα πρϋπει να ανταποκρύνονται 

ςτουσ κανονιςμούσ IEC 60947-1, 60947-4 ό ςε ιςοδύναμουσ κανονιςμούσ χωρών - μελών τησ 

Ε.Ε. (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110) ό κανονιςμούσ UL/JIS. 
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Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτεσ αϋροσ θα εύναι ονομαςτικόσ τϊςησ λειτουργύασ μϋχρι 660 V AC, 

ενώ τα όρια ςυχνότητασ του ρεύματοσ χρόςησ θα πρϋπει να εύναι 25...400 Hz. Η ονομαςτικό 

τϊςη μόνωςησ θα εύναι 1000 V AC (50/60 Hz) και η ονομαςτικό τϊςη ελϋγχου 12 ϋωσ 660 V 

AC ό DC. Όλοι οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτεσ θα εύναι πλόρωσ ικανού να λειτουργούν ςε 

τροπικϊ κλύματα. 

Οι ηλεκτρονόμοι ιςχύοσ θα εύναι ονομαςτικόσ ϋνταςησ ωσ 780 Α (AC3) ό 1.600 Α (AC1). Θα 

διατύθενται ςε 3 ό 4 πόλουσ ανϊλογα τη Μελϋτη. Σα όρια τησ τϊςησ ελϋγχου ςτην λειτουργύα 

θα πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον 0,85 ϋωσ 1,1 τησ ονομαςτικόσ τϊςησ. Θα πρϋπει να ϋχουν 

μηχανικό διϊρκεια ζωόσ τουλϊχιςτον 5.000.000 χειριςμών για θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ 

από -5°C ϋωσ 55°C. Θα πρϋπει να ϋχουν την δυνατότητα να δϋχονται μπλοκ βοηθητικών και 

χρονικών επαφών. 

10.2.7.3 Βοηθητικϊ ρελϋ 

Οι βοηθητικού τηλεχειριζόμενοι διακόπτεσ (βοηθητικϊ ρελϋ) θα πρϋπει να ανταποκρύνονται 

ςτουσ κανονιςμούσ IEC 60947-1 ό ςε ιςοδύναμουσ κανονιςμούσ χωρών - μελών τησ Ε.Ε. (VDE 

0660, BS 4794, NFC 63-140). Θα εύναι ονομαςτικόσ τϊςησ λειτουργύασ μϋχρι 660 V AC, ενώ τα 

όρια ςυχνότητασ του ρεύματοσ χρόςησ θα πρϋπει να εύναι 25-400 Hz. Η ονομαςτικό τϊςη 

μόνωςησ θα εύναι 690 V και η ονομαςτικό τϊςη ελϋγχου 12 ϋωσ 660 V AC και 12-60 V DC. 

Όλοι οι βοηθητικού τηλεχειριζόμενοι διακόπτεσ θα εύναι πλόρωσ ικανού να λειτουργούν ςε 

τροπικϊ κλύματα. 

Οι βοηθητικού τηλεχειριζόμενοι διακόπτεσ θα εύναι ονομαςτικόσ ϋνταςησ Ith=10 A και θα 

διατύθενται ςε 4 επαφϋσ (ςυνδυαςμόσ NO και NC). Σα όρια τησ τϊςησ ελϋγχου ςτην 

λειτουργύα θα πρϋπει να εύναι 0,5 ϋωσ 1,1 τησ ονομαςτικόσ τϊςησ. Οι βοηθητικού 

τηλεχειριζόμενοι διακόπτεσ θα πρϋπει να ϋχουν μηχανικό διϊρκεια ζωόσ τουλϊχιςτον 

10.000.000 χειριςμών για θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ από -5 °C ϋωσ 55°C. 

10.2.8 ΦΡΟΝΙΚΑ ΑΣΕΡΟ - ΣΡΙΓΨΝΟΤ 

Σα χρονικϊ ρελϋ αςτϋροσ - τριγώνου πρϋπει να εύναι ηλεκτρονικϊ περιοχόσ 0,5 ϋωσ 10 sec, 

κατϊλληλα για γενικό χρόςη ςε ςυςτόματα ελϋγχου και μηχανολογικϋσ εφαρμογϋσ. Η τϊςη 

ελϋγχου λειτουργύασ τουσ θα εύναι 230V AC, 50/60 Hz. Η κλειςτό και η ανοικτό επαφό δεν θα 

κλεύνουν ποτϋ ταυτόχρονα. 
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10.2.9 ΜΕΣΑΓΨΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΣΕ - ΔΙΑΚΟΠΣΕ ΡΑΓΑ 

10.2.9.1 Μεταγωγικού διακόπτεσ I-0-II 

Πρϋπει να εύναι κατϊλληλοι για εμφανό εγκατϊςταςη και θα διαθϋτουν τόςεσ επαφϋσ NO/NC 

όςεσ εύναι αναγκαύεσ για την καταςκευό του αυτοματιςμού που εξυπηρετούν. 

10.2.9.2 Διακόπτεσ ρϊγασ 

Οι διακόπτεσ ρϊγασ μονοπολικού, διπολικού ό τριπολικού (400/230 V - 50 Hz) θα ϋχουν κατϊ 

προτύμηςη εξωτερικό μορφό όμοια με αυτόν των μικροαυτόματων διακοπτών (MCB) 

επόμενησ παραγρϊφου. Η ςτερϋωςη τουσ θα γύνεται πϊνω ςε τυποποιημϋνεσ ρϊγεσ DIN με 

την βοόθεια κατϊλληλου μανδϊλου. Οι ραγοδιακόπτεσ θα χρηςιμοποιηθούν ςαν διακόπτεσ 

χειριςμού φωτιςτικών ςωμϊτων ςτουσ πύνακεσ διανομόσ ό ςαν μερικού διακόπτεσ 

κυκλωμϊτων ονομαςτικόσ εντϊςεωσ ωσ 160 Α. Σο κϋλυφοσ των ραγοδιακοπτών θα εύναι από 

ςυνθετικό ύλη ανθεκτικό ςε υψηλϋσ θερμοκραςύεσ. 

Οι διακόπτεσ ρϊγασ πρϋπει να ανταποκρύνονται ςτα πρότυπα IEC 408 και 449-1 ό ιςοδύναμα 

πρότυπα χωρών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (BS 5419 και VDE 0660). Σα λοιπϊ τεχνικϊ 

χαρακτηριςτικϊ τουσ θα εύναι τα ακόλουθα: 

• Μηχανικό αντοχό Ι = 

- 20 - 32 Α:   300.000 κύκλοι λειτουργύασ 

- 40 - 63 Α:   150.000 κύκλοι λειτουργύασ 

- - 100 Α:   100.000 κύκλοι λειτουργύασ 

• Ηλεκτρικό αντοχό Ι = 

- 20 - 32 Α:   30.000 κύκλοι λειτουργύασ 

- 40 - 63 Α:   10.000 κύκλοι λειτουργύασ 

- 80 - 100 Α:   7.500 κύκλοι λειτουργύασ 

• Αντοχό βαρϋωσ χρόνου: 20 x In / 1 sec 

• υνθόκεσ περιβϊλλοντοσ: 95% ςχετικό υγραςύα ςτουσ 55°C (τύπου 2) 

• Λοιπϊ ςτοιχεύα :   Ϊνδειξη θετικόσ απόζευξησ 

10.2.10 ΑΤΣΟΜΑΣΕ ΑΥΑΛΕΙΕ (ΜΙΚΡΟΑΤΣΟΜΑΣΟΙ ΔΙΑΚΟΠΣΕ MCB) 

Για την προςταςύα των γραμμών που αναχωρούν από τουσ πύνακεσ θα χρηςιμοποιηθούν 

αυτόματεσ αςφϊλειεσ (μικροαυτόματοι διακόπτεσ MCB). 
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Οι μικροαυτόματοι διακόπτεσ (MCB) θα πρϋπει να ςυμμορφώνονται με το πρότυπο IEC / EN 

60947-2 ό IEC / EN 60898. Η ςυμμόρφωςη με τα πρότυπα θα πρϋπει να πιςτοποιεύται από 

αναγνωριςμϋνο οργανιςμό (π.χ. VDE) και η ςόμανςη ποιότητϊσ του πρϋπει να εύναι ορατό 

πϊνω ςτισ ςυςκευϋσ. Σα χαρακτηριςτικϊ για κϊθε ςυςκευό θα πρϋπει να φαύνονται ςτο 

μονογραμμικό ςχϋδιό τησ ςύμφωνα με το παραπϊνω πρότυπο: αριθμόσ πόλων, ονομαςτικό 

ρεύμα, ικανότητα διακοπόσ, τύποσ ςύμφωνα με την κατηγοριοπούηςη ςτιγμιαύασ αφόπλιςησ. 

Οι μικροαυτόματοι διακόπτεσ θα πρϋπει να ςτηρύζονται ςε ςυμμετρικό ρϊγα DIN πλϊτουσ 35 

mm και θα εύναι μονοπολικού, διπολικού, τριπολικού, ό τετραπολικού. Οι ικανότητεσ διακοπόσ 

των διακοπτών MCB θα πρϋπει να εύναι ύςεσ τουλϊχιςτον με την αναμενόμενη τιμό 

ςφϊλματοσ ςτο ςημεύο του ςυςτόματοσ διανομόσ όπου εγκαθύςτανται, εκτόσ εϊν μεςολαβεύ 

ϊλλοσ διακόπτησ προσ την ϊφιξη (τεχνικό cascading - ενιςχυμϋνησ προςταςύασ). 

Ο μηχανιςμόσ λειτουργύασ θα πρϋπει να εύναι ανεξϊρτητοσ μηχανικϊ από τη λαβό χειριςμού, 

ώςτε να αποφεύγεται οι επαφϋσ να παραμϋνουν κλειςτϋσ ςε ςυνθόκεσ βραχυκύκλωςησ ό 

υπερφόρτιςησ. Θα πρϋπει να εύναι τύπου "αυτόματου επανοπλιςμού". 

Ο μηχανιςμόσ λειτουργύασ κϊθε πόλου ςε ϋναν πολυπολικό μικροαυτόματο διακόπτη (MCB) 

θα πρϋπει να ςυνδϋεται απευθεύασ με τον εςωτερικό μηχανιςμό του διακόπτη και όχι με τη 

λαβό χειριςμού. Σο χειριςτόριο θα πρϋπει να εύναι τύπου "γλώςςασ" (λαβόσ), με δυνατότητα 

κλειδώματοσ. Κϊθε πόλοσ θα πρϋπει να ϋχει ϋνα διμεταλλικό θερμικό ςτοιχεύο, για προςταςύα 

κατϊ υπερφόρτιςησ και ϋνα μαγνητικό ςτοιχεύο, για προςταςύα κατϊ βραχυκυκλώματοσ. Για 

την ονομαςτικό ϋνταςη μικρο-αυτόματου διακόπτη παρϋχονται από τον καταςκευαςτό 

πύνακεσ επιλογόσ ανϊλογα με τον τύπο του φορτύου και το μϋγεθοσ αυτού. Οι ακροδϋκτεσ θα 

εύναι τύπου ςόραγγοσ (ΙΡ 20) ώςτε να ελαχιςτοποιεύται ο κύνδυνοσ ϊμεςησ επαφόσ. Θα 

πρϋπει να εύναι δυνατό η επιτόπου προςαρμογό βοηθητικών εξαρτημϊτων όπωσ: πηνύο 

εργαςύασ, πηνύο ϋλλειψησ τϊςησ, επαφό ON-OFF, επαφό ςηματοδότηςησ ανϊγκησ (alarm) ό 

ςυςκευό ανύχνευςησ ρεύματοσ διαρροόσ 30 mA ό 300 mA με δυνατότητα ελϋγχου από 

απόςταςη (αφόπλιςη από απόςταςη). 

Οι διακόπτεσ θα εύναι ςύμφωνοι με τουσ Γερμανικούσ Κανονιςμούσ VDE 0641 και 0643, με 

χαρακτηριςτικϊ διακοπόσ καμπύλησ «C» (κατϊ IEC / EN 60898) για τα κυκλώματα 

φωτιςμού και ρευματοδοτών και καμπύλων «C» ό «D» (κατϊ IEC / EN 60898) για τα 

κυκλώματα μικρών κινητόρων. Οι αυτόματεσ αςφϊλειεσ θα εύναι κατϊλληλεσ για ονομαςτικό 

τϊςη 230 V - 400 V ςε 50 Hz, με ιςχύ διακοπόσ τουλϊχιςτον 3 kA για τα κυκλώματα 

φωτιςμού και ρευματοδοτών και ιςχύ διακοπόσ τουλϊχιςτον 6 kA για τα κυκλώματα 

κινητόρων ςύμφωνα με το πρότυπο IEC 947,2. Θα εύναι εφοδιαςμϋνοι με θερμικϊ ςτοιχεύα 

προςταςύασ από υπερεντϊςεισ και ηλεκτρομαγνητικϊ ςτοιχεύα προςταςύασ από 

βραχυκυκλώματα τα οπούα θα διεγεύρονται από εντϊςεισ ρεύματοσ ύςεσ με 5 - 14 φορϋσ την 
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ονομαςτικό για τισ τύπου «C» και 10 - 20 φορϋσ την ονομαςτικό για τισ τύπου «D». Ο 

ελϊχιςτοσ αριθμόσ κύκλων λειτουργύασ εύναι 20.000. 

10.2.11 ΔΙΑΚΟΠΣΕ ΔΙΑΡΡΟΗ (RCD) 

Για την προςταςύα εγκαταςτϊςεων και ςυςκευών από υπερφόρτιςη ό βλαβών ϋναντι 

διαρροόσ προσ γη θα χρηςιμοποιηθούν κατϊλληλοι διακόπτεσ διαρροόσ (διαφυγόσ ϋνταςησ). 

Θα ενεργοποιούνται με βϊςη το διανυςματικό ϊθροιςμα των ρευμϊτων των φϊςεων και του 

ουδετϋρου. Θα πρϋπει να μετρούν τα εναλλαςςόμενα και παλμικϊ ςυνεχό ρεύματα (CBR, 

τρόποσ καταςκευόσ Α κατϊ IEC 60947-2). 

Οι διακόπτεσ διαρροόσ θα πρϋπει να ςυμμορφώνονται με το πρότυπο IEC / EN 61008. Η 

ςυμμόρφωςη με τα πρότυπα θα πρϋπει να πιςτοποιεύται από αναγνωριςμϋνο οργανιςμό και 

η ςόμανςό του πρϋπει να εύναι ορατό πϊνω ςτισ ςυςκευϋσ. Σα χαρακτηριςτικϊ για κϊθε 

ςυςκευό θα πρϋπει να φαύνονται ςε μονογραμμικό διϊγραμμα ςύμφωνα με το παραπϊνω 

πρότυπο: αριθμόσ πόλων, ονομαςτικό ρεύμα λειτουργύασ, ονομαςτικό ρεύμα διαρροόσ. 

Η ονομαςτικό τιμό τησ ικανότητασ διακοπόσ και αποκατϊςταςησ θα πρϋπει να εύναι 

τουλϊχιςτον ύςη με 1,5 kA τόςο για ρεύμα βραχυκύκλωςησ ενεργών αγωγών (Im) όςο και για 

ρεύμα βραχυκύκλωςησ γησ (I0m). 

Σα ονομαςτικϊ υποθετικϊ ρεύματα βραχυκύκλωςησ (Inc και I0c) πρϋπει να εύναι μεγαλύτερα 

ό ύςα με το αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωςησ ςτο ςημεύο τησ εγκατϊςταςησ (Isc ςύμφωνα 

με το IEC 60364). Ο καταςκευαςτόσ πρϋπει να εγγυϊται ότι αυτϋσ οι τιμϋσ δεν διαφϋρουν από 

την ονομαςτικό ικανότητα διακοπόσ του μικροαυτόματου διακόπτη που παρϋχει προςταςύα 

ϋναντι βραχυκυκλώματοσ ςτο διακόπτη διαρροόσ. 

Οι διακόπτεσ διαρροόσ θα πρϋπει να αφοπλύζουν για ρεύματα ςφϊλματοσ με DC ςυνιςτώςεσ 

(τύποσ A ςύμφωνα με το IEC 60755). Σο ύδιο απαιτεύται για διακόπτεσ διαρροόσ που 

βρύςκονται μετϊ από UPS. 

Οι διακόπτεσ διαρροόσ που προςτατεύουν τριφαςικούσ ρυθμιςτϋσ ςτροφών πρϋπει να εύναι 

τύπου B ςύμφωνα με το IEC 60755. 

ύμφωνα με το πρότυπο IEC / EN 60364 όταν μικροαυτόματοι διακόπτεσ υποδιανομόσ 

προςτατεύουν ρευματοδότεσ γενικόσ χρόςησ, με ονομαςτικό ρεύμα που δεν υπερβαύνει τα 

20A, πρϋπει να παρϋχουν επιπρόςθετα προςταςύα ϋναντι ϊμεςησ επαφόσ. Αυτϋσ οι ςυςκευϋσ 

πρϋπει να ςυμμορφώνονται με το πρότυπο IEC / EN 61009 και πρϋπει να ϋχουν ονομαςτικό 

ρεύμα διαρροόσ 30 mA. 

Οι διακόπτεσ διαρροόσ μπορεύ να παρεμβαύνουν ςτην λειτουργύα του διακόπτη εύτε μηχανικϊ 

εύτε ηλεκτρικϊ. Θα πρϋπει να διακρύνονται από: 
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• Απλότητα ςτην ςυναρμολόγηςη. 

• Ύπαρξη πλόκτρου δοκιμόσ απόζευξησ (test), ώςτε να εύναι εφικτόσ ο ϋλεγχοσ 

λειτουργύασ τησ μονϊδασ. 

• Ύπαρξη οπτικόσ ϋνδειξησ (LED ό ϊλλησ), η οπούα καθιςτϊ εφικτό την οπτικό 

επιτόρηςη τησ μονϊδασ. 

• Ύπαρξη βοηθητικόσ επαφόσ ςυναγερμού, ώςτε να υπϊρχει η δυνατότητα 

ςυνεργαςύασ με ςύςτημα αυτοματιςμού. 

• Η λειτουργύα τησ μονϊδασ δεν πρϋπει να επηρεϊζει τισ ιδιότητεσ λειτουργύασ του 

διακόπτη ιςχύοσ με τον οπούο ςυνεργϊζεται η μονϊδα. 

• Ονομαςτικό τϊςη λειτουργύασ τησ μονϊδασ 230V AC ό 400V AC. 

• Διαφορικό ρεύμα διαρροόσ 30 mA, 300 mA ό 500 mA ςταθερό ό ρυθμύςιμο (ανϊλογα 

την απαύτηςη προςταςύασ) ωσ εξόσ: α) Για διακόπτεσ με ονομαςτικό ϋνταςη ρεύματοσ 

μϋχρι 160 A: 0...50 mA, β) Για διακόπτεσ με ονομαςτικό ϋνταςη ρεύματοσ μεγαλύτερη 

από 160 Α: 0... 3 Α. 

• Ωμεςη ενεργοπούηςη ό ρύθμιςη χρονικόσ καθυςτϋρηςησ (ανϊλογα την απαύτηςη 

προςταςύασ) ωσ εξόσ: α) Για διακόπτεσ με ονομαςτικό ϋνταςη ρεύματοσ μϋχρι 160 Α: 

0...0,5 sec, β) Για διακόπτεσ με ονομαςτικό ϋνταςη ρεύματοσ μεγαλύτερη από 160 Α: 

0... 1 sec. 

Όλοι οι διακόπτεσ διαρροόσ θα πρϋπει να αυτοπροςτατεύονται από ανεπιθύμητεσ διακοπϋσ 

που οφεύλονται ςε ματαβατικϋσ υπερτϊςεισ (κεραυνού, διαταραχϋσ ςτο δύκτυο κλπ). 

10.2.12 ΑΥΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΤΚΣΕ 

Για την προςταςύα κυκλωμϊτων ωσ 250 A εύναι δυνατό η χρόςη φυςιγγύων τόξεωσ ςύμφωνα 

με το πρότυπο IEC / EN 60947-3 ςε κατϊλληλεσ αςφαλειοθόκεσ οι οπούεσ θα ακολουθούν το 

πρότυπο IEC / EN 60269. Θα εύναι κατϊλληλεσ για τοποθϋτηςη ςε πύνακα, θα ϋχουν διϊρκεια 

ζωόσ τουλϊχιςτον 10.000 ζεύξεισ και αποζεύξεισ και θα εύναι των κϊτωθι περιγραφομϋνων 

τεχνικών χαρακτηριςτικών: 

Για ονομαςτικό ϋνταςη ικανότητα διακοπόσ   αντοχό ςε βραχυκύκλωμα 

32 A     500 A    25 kA 

63 A     800 A    25 kA 

100 A     1.000 A    35 kA 

250 A     1.500 A    50 kA 
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Η ικανότητα διακοπόσ νοεύται για ονομαςτικό τϊςη ωσ 500V, ςυχνότητα 40...60Hz και ςυνφ 

= 0,7. 

Για τον υπολογιςμό του ρεύματοσ λειτουργύασ θα λαμβϊνεται υπ' όψη η θερμοκραςύα του 

περιβϊλλοντοσ και η αλληλεπύδραςη με γειτονικϊ υλικϊ, πϊντα ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του 

καταςκευαςτό. 

Σο ϊνοιγμα τησ φυςιγγειοθόκησ θα γύνεται όταν διακοπεύ το κύκλωμα. Όπου απαιτεύται θα 

χρηςιμοποιούνται ωςτόρεσ ώςτε όταν καεύ ϋνα φυςύγγι να προκαλεύται διακοπό όλων των 

φϊςεων. 

10.2.13 ΠΤΚΝΨΣΕ ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΗ 

Ο ςχεδιαςμόσ του πύνακα αυτόματησ αντιςτϊθμιςησ θα πρϋπει να ςυμμορφώνεται με τισ 

απαιτόςεισ των τελευταύων εκδόςεων των παρακϊτω προτύπων καθώσ και με τισ ειδικϋσ 

απαιτόςεισ τησ παρούςασ προδιαγραφόσ. 

• IEC 60831 Πυκνωτϋσ ιςχύοσ με ιδιότητεσ αυτοεπούλωςησ για A.C. ςυςτόματα 

ονομαςτικόσ τϊςησ μϋχρι και 1 kV. 

• IEC 61921 Πυκνωτϋσ για διόρθωςη ςυντελεςτό ιςχύοσ. υςτοιχύεσ πυκνωτών 

χαμηλόσ τϊςησ. 

• IEC 60439-1 υναρμολόγηςη διακοπτικού εξοπλιςμού και εξοπλιςμού ελϋγχου 

χαμηλόσ τϊςησ. 

• IEC 60947 Διακοπτικόσ εξοπλιςμόσ χαμηλόσ τϊςησ. 

• IEC 60269 Αςφϊλειεσ Φ. Σ. 

• IEC 60289 Πηνύα 

• UL810 Πυκνωτϋσ 

Ο πύνακασ αυτόματησ αντιςτϊθμιςησ Φ.Σ. θα πρϋπει να ςχεδιϊζεται για εγκατϊςταςη ςε 

υψόμετρο μϋχρι και 2000 μϋτρα. Η αντοχό του εξοπλιςμού ςτην υγραςύα θα πρϋπει να εύναι 

ςύμφωνα με το πρότυπο IEC 60439-1: 50% υγραςύα και μϋγιςτη θερμοκραςύα 40°C. Ο 

πύνακασ θα πρϋπει να μπορεύ να λειτουργεύ ςε περιβϊλλον με μϋγιςτο βαθμό ρύπανςησ 

κλϊςησ 3, όπωσ αυτόσ ορύζεται από το πρότυπο IEC 60815 και να ςχεδιϊζεται ώςτε να 

αντϋχει ςτην μόλυνςη λόγω αρμονικών καθώσ και να αποφεύγεται η ενύςχυςη των 

αρμονικών. 

Οι ακόλουθοι κανόνεσ θα πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη. 
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• Θα πρϋπει να χρηςιμοποιούνται πυκνωτϋσ με ονομαςτικό τϊςη λειτουργύασ 415 V 

(για δύκτυο 400 V) εϊν η ιςχύσ ςε kVA, των φορτύων που παρϊγουν αρμονικϋσ, εύναι 

μικρότερη ό ύςη του 15 % τησ ιςχύσ του μεταςχηματιςτό (THD(I) < 5%). 

• Θα πρϋπει να χρηςιμοποιούνται πυκνωτϋσ με ονομαςτικό τϊςη λειτουργύασ 480 V 

(για δύκτυο 400 V) εϊν η ιςχύσ ςε kVA, των φορτύων που παρϊγουν αρμονικϋσ, εύναι 

μεταξύ 15 και 25 % τησ ιςχύσ του μεταςχηματιςτό ( 5% < THD(I) < 10%). 

• Θα πρϋπει να χρηςιμοποιούνται πυκνωτϋσ με ονομαςτικό τϊςη λειτουργύασ 480 V ςε 

ςυνδυαςμό με ςτραγγαλιςτικϊ πηνύα με ςυχνότητα ςυντονιςμού ςτα 135, 190 ό 215 

Hz εϊν η ιςχύσ ςε kVA, των φορτύων που παρϊγουν αρμονικϋσ, εύναι μεταξύ 25 και 50 

% τησ ιςχύσ του μεταςχηματιςτό ( 10% < THD(I) < 20%). 

• Λύςεισ φιλτραρύςματοσ αρμονικών θα πρϋπει να χρηςιμοποιούνται εϊν η ιςχύσ ςε 

kVA, των φορτύων που παρϊγουν αρμονικϋσ, εύναι μεγαλύτερη από 50 % τησ ιςχύσ 

του μεταςχηματιςτό (THD(I) > 20%). 

Οι τριφαςικϋσ μονϊδεσ πυκνωτών θα πρϋπει να εύναι χαμηλών απωλειών, ελεγμϋνεσ 

ςύμφωνα με το πρότυπο IEC 60831 μϋρη 1 & 2 και θα αποτελούνται από μονοφαςικϊ 

ςτοιχεύα. Κϊθε μονοφαςικό ςτοιχεύο θα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνο από ξηρό μεμβρϊνη 

επιμεταλλωμϋνου πολυπροπυλενύου με ιδιότητα αυτοεπούλωςησ και να τοποθετεύται ςε 

ξεχωριςτό περύβλημα. Σο πλαςτικό υλικό θα πρϋπει να εύναι τύπου V0, αυτοςβενόμενο, 

ςύμφωνα το πρότυπο UL 810. Θα πρϋπει να διαθϋτει ενςωματωμϋνο ςύςτημα προςταςύασ το 

οπούο θα πρϋπει να περιλαμβϊνει μύα αςφϊλεια HRC, ϋνα διακόπτη υπερπύεςησ και μια 

εςωτερικό αντύςταςη εκφόρτιςησ ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζεται ότι ο πυκνωτόσ θα 

εκφορτύζεται υπό τϊςη η οπούα δεν θα ξεπερνϊ τα 50 V (μϋτρηςη ςτουσ ακροδϋκτεσ του 

πυκνωτό) ϋνα λεπτό μετϊ την αποςύνδεςη από την παροχό ιςχύοσ. 

Κϊθε μονϊδα πυκνωτό θα πρϋπει να παρϋχεται με τρεισ ακροδϋκτεσ ςύνδεςησ ενώ δεν θα 

απαιτεύται ςύνδεςη γεύωςησ. 

Σο όργανο αυτόματησ αντιςτϊθμιςησ θα πρϋπει να εύναι ηλεκτρονικού τύπου με ικανότητα 

ελϋγχου τησ ςύνδεςησ και αποςύνδεςησ κατϊλληλου αριθμού βημϊτων πυκνωτών, μϋςω των 

αντύςτοιχων ρελϋ πυκνωτών. Η επιλογό των βημϊτων θα πραγματοποιεύται με βϊςη την ιςχύ 

του πύνακα αυτόματησ αντιςτϊθμιςησ. 

Θα πρϋπει να χρηςιμοποιούνται ηλεκτρονόμοι, για την μεταγωγό των πυκνωτών εντόσ και 

εκτόσ λειτουργύασ, οι οπούοι θα πρϋπει να ςυμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 60947 - 4 ενώ 

η ιςχύσ τουσ θα πρϋπει να εύναι κατϊλληλη για την απαιτούμενη λειτουργύα. 

ε περύπτωςη δικτύου μολυςμϋνου λόγω αρμονικών θα πρϋπει να χρηςιμοποιούνται, 

επιπρόςθετα, ςτραγγαλιςτικϊ πηνύα που ςυμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 60289. 
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10.2.14 ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΑ 

Σα αντικεραυνικϊ θα πρϋπει να εγκαθύςτανται κοντϊ ςτην αρχό τησ εγκατϊςταςησ ό ςτον 

γενικό πύνακα Φ.Σ., ωςτόςο όταν η απόςταςη από το γενικό αντικεραυνικό ωσ τον επόμενο 

πύνακα διανομόσ εύναι μεγϊλη (> 30m) θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν πρόςθετα 

αντικεραυνικϊ για προςταςύα του εξοπλιςμού. Σα αντικεραυνικϊ «κατϊντι» προςταςύασ 

πρϋπει να ςυνεργϊζονται με τα αντικεραυνικϊ «ανϊντι» υλοποιώντασ μια επιλεκτικότητα 

όςον αφορϊ τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ λειτουργύασ τουσ. 

Απαιτεύται η εκπλόρωςη των ακόλουθων προτύπων: 

• EN 61643-11 Σύποσ (Class) 1, Σύποσ 2 και Σύποσ 3. Αντικεραυνικϊ που ςυνδϋονται ςε 

ςυςτόματα διανομόσ ενϋργειασ χαμηλόσ τϊςησ. Η ςυμμόρφωςη θα πρϋπει να 

αποδεικνύεται με την ςόμανςη ποιότητασ NF ό ιςοδύναμη επϊνω ςτη ςυςκευό. 

• IEC 61643-1 Δοκιμό: Κλϊςησ I, Κλϊςησ II και Κλϊςησ III Ϊκδοςη 2 (Μϊρτιοσ 2005): 

Αντικεραυνικϊ που ςυνδϋονται ςε ςυςτόματα διανομόσ ενϋργειασ χαμηλόσ τϊςησ. 

• IEC 60364-4-44 Ηλεκτρικϋσ εγκαταςτϊςεισ κτιρύων - Μϋροσ 4-443: Προςταςύα ϋναντι 

υπερτϊςεων ατμοςφαιρικόσ προϋλευςησ ό από αλλαγϋσ κατϊςταςησ (ζεύξη - 

απόζευξη) διακοπτικού εξοπλιςμού. 

• IEC 60364-5-53 Ηλεκτρικϋσ εγκαταςτϊςεισ κτιρύων - Μϋροσ 5-534 υςκευϋσ για 

προςταςύα ϋναντι υπερτϊςεων. 

Σα αντικεραυνικϊ Σύπου 2 θα αποτελούνται από αποςπώμενα φυςύγγια, με μϋγιςτο ρεύμα 

εκφόρτιςησ 8 kA. Θα περιορύζουν την τϊςη ώςτε ποτϋ να μην υπερβαύνει τα 1,4 kV μεταξύ 

φϊςησ γησ και το 1,0 kV μεταξύ φϊςησ ουδετϋρου. Η τϊςη λειτουργύασ Uc δεν θα εύναι 

μικρότερη από 340 V μεταξύ φϊςησ γησ καθώσ και μεταξύ φϊςησ ουδετϋρου. Σο 

αντικεραυνικό θα τοποθετεύται ϋτςι ώςτε να διαςφαλύζεται ότι η απόςταςη μεταξύ του 

ακροδϋκτη γησ του αντικεραυνικού και του ακροδϋκτη γησ ειςόδου να μην υπερβαύνει τα 15 

cm. Εναλλακτικϊ θα χρηςιμοποιηθούν αντικεραυνικϊ με μεταλλικό περύβλημα, βαθμού 

προςταςύασ IP 65 (NEMA 4) με ομοιογενϋσ διςκύο βαρύςτορ μεταλλικού οξειδύου 

πιςτοποιημϋνα από UL 1449 (3η ϋκδοςη), IEC 61643-1 ed. 2:2005, EN 61643-A11:2005, IEEE, 

NEMA LS-1 ό ϊλλο αναγνωριςμϋνο οργανιςμό. 

Η διϊταξη του αντικεραυνικού θα εύναι κατϊλληλη για το ςύςτημα γεύωςησ τησ 

εγκατϊςταςησ. 

ύμφωνα με το EN 61643-11, το αντικεραυνικό θα πρϋπει να ςυνδυϊζεται με ϋναν αποζεύκτη 

(αςφϊλεια), του οπούου η αφόπλιςη δε θα επηρεϊζει τη διακοπό τησ τροφοδοςύασ ςε 

οποιοδόποτε φορτύο που βρύςκεται ςτα κατϊντι. Αυτόσ ο αποζεύκτησ μπορεύ να ςυνύςταται 

ςε μικροαυτόματο διακόπτη, ςε ςυμφωνύα με το πρότυπο IEC / EN 60898. Ο 
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ςυντονιςμόσ/ςυνεργαςύα του αντικεραυνικού με τον αποζεύκτη πιςτοποιεύται από τον 

καταςκευαςτό. Εναλλακτικϊ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν αντικεραυνικϊ αναγνωριςμϋνα 

κατϊ UL 1449 (3η ϋκδοςη) που λειτουργούν αςφαλώσ χωρύσ εςωτερικϋσ αςφϊλειεσ. 

10.2.15 ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Σα ρελϋ θερμικόσ προςταςύασ (θερμικϊ) θα πρϋπει να ανταποκρύνονται ςτα πρότυπα IEC 

60947-1, IEC 60947-4 ό ςε ιςοδύναμα πρότυπα χωρών - μελών τησ Ε.Ε. (NFC 63-650, VDE 

0660) ό με τα πρότυπα UL. 

Η ονομαςτικό τϊςη μόνωςησ θα εύναι 660 V, ενώ τα όρια ςυχνότητασ του ρεύματοσ 

λειτουργύασ θα πρϋπει να εύναι από 50/60 Hz. 

Θα πρϋπει να ϋχουν δυνατότητα λειτουργύασ ςε ςυνεχϋσ ό εναλλαςςόμενο ρεύμα. 

Όλα τα ρελϋ θερμικόσ προςταςύασ θα εύναι πλόρωσ ικανϊ να λειτουργούν ςε τροπικϊ κλύματα 

και να εύναι αντιςταθμιςμϋνα ςτη θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ και διαφορικϊ. 

Σα ρελϋ θερμικόσ προςταςύασ θα διατύθενται ςε 3 πόλουσ. 

Θα πρϋπει να διατύθενται ςε 2 κλϊςεισ ενεργοπούηςησ, ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ IEC 

60947¬4 (κλϊςη ενεργοπούηςησ 10,20). 

Η θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ για κανονικό λειτουργύα θα πρϋπει να εύναι από -25°C ϋωσ 

55°C. 

Θα πρϋπει να εύναι ϋτςι καταςκευαςμϋνα ώςτε να μπορούν να ςτηριχθούν ανεξϊρτητα από 

το ρελϋ ιςχύοσ. 

Σο ρελϋ θερμικόσ προςταςύασ θα διαθϋτουν: 

• Εύκολη και ακριβό ρύθμιςη δυνατότητα μανδϊλωςησ τησ ρύθμιςησ με διαφανϋσ 

προςτατευτικό κϊλυμμα 

• Επιλογϋα θϋςησ «χειροκύνητου επανοπλιςμού» και θϋςη «αυτόματου επανοπλιςμού» 

• ηματοδότηςη τησ ενεργοπούηςησ 

• Λειτουργύα «επανοπλιςμού», ανεξϊρτητη από την λειτουργύα «start» 

• Λειτουργύα «stop» με δυνατότητα μανδϊλωςησ 

• Λειτουργύα «test» με προςομούωςη ενεργοπούηςησ του θερμικού 

Η ενεργοπούηςη θα πρϋπει να γύνεται μϋςω βοηθητικών επαφών (1NO+1NC) με lth=5A. 
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10.2.16 ΜΠΟΤΣΟΝ ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΜΟΤ - ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΛΤΦΝΙΕ 

Σα μπουτόν τηλεχειριςμού και οι ενδεικτικϋσ λυχνύεσ που θα τοποθετηθούν ςτισ θύρεσ 

πινϊκων τύπου πεδύων θα εύναι διαμϋτρου οπόσ εγκατϊςταςησ 22 mm και βϊθουσ 60 mm. Οι 

λυχνύεσ θα εύναι αύγλησ 24 V DC. Οι πλόρεισ ςυςκευϋσ θα εύναι ςύμφωνεσ με το πρότυπο VDE 

0660 με βαθμό προςταςύασ ΙΡ65. 

Οι ενδεικτικϋσ λυχνύεσ των πινϊκων τύπου πεδύων θα πρϋπει να ςυνδϋονται με την 

παρεμβολό κατϊλληλων αςφαλειών (τύπου ταμπακϋρασ) με τισ φϊςεισ που ελϋγχουν. Σο 

κϊλυμμα των λυχνιών θα ϋχει κόκκινο χρώμα και θα φϋρει κατϊλληλο επινικελωμϋνο 

πλαύςιο. ε περύπτωςη ϋνδειξησ πολλών λειτουργιών (λειτουργύα, ςτϊςη, βλϊβη κ.ϊ.) το 

κϊλυμμα των αντύςτοιχων λυχνιών θα μπορεύ να εύναι κόκκινο, πρϊςινο, πορτοκαλύ κ.ϊ. Η 

αλλαγό των λαμπτόρων των ενδεικτικών λυχνιών θα πρϋπει να μπορεύ γύνεται εύκολα χωρύσ 

να χρειϊζεται να αφαιρεθεύ η μπροςτινό μεταλλικό πλϊκα των πινϊκων. 

τα κυκλώματα εναλλαςςομϋνου ρεύματοσ οι ενδεικτικϋσ λυχνύεσ θα εύναι τύπου χαμηλόσ 

τϊςεωσ με ενςωματωμϋνο μεταςχηματιςτό. Για να εξαςφαλιςτεύ μεγϊλοσ χρόνοσ ζωόσ των 

λυχνιών, αυτϋσ δεν πρϋπει να λειτουργούν υπό τϊςη μεγαλύτερη του 90% τησ ονομαςτικόσ 

τουσ. 

τα κυκλώματα ςυνεχούσ ρεύματοσ κατϊλληλεσ αντιςτϊςεισ θα ςυνδϋονται εν ςειρϊ προσ τη 

λυχνύα. 

Προσ διευκόλυνςη του ελϋγχου οι λυχνύεσ πρϋπει να εύναι τύπου ελϋγχου δια πιϋςεωσ (push to 

test) ό θα προβλϋπεται ςε κϊθε πύνακα τύπου πεδύων κομβύο ελϋγχου. 

Οι ενδεικτικϋσ λυχνύεσ που θα εγκαταςταθούν ςε τυποποιημϋνεσ ρϊγεσ DIN θα εύναι 

ςύμφωνεσ με το πρότυπο IEC 62094-1, τύπου με φωτοδύοδο (LED). Θα λειτουργούν με 

ονομαςτικό τϊςη 230 V AC ό 12 - 48 V AC/DC. Η αντοχό τουσ ςε κρουςτικό τϊςη θα εύναι 

τουλϊχιςτον 4 kV (2 kV για ενδεικτικϊ 12 - 48 V). Θα διαθϋτουν υψηλό ποιότητα ςτην 

απόδοςη των χρωμϊτων και τησ φωτεινότητασ και διϊρκεια ζωόσ τουλϊχιςτον 50.000 h. Η 

κατανϊλωςη ιςχύοσ δεν ξεπερνϊ το 0,8W. 

10.2.17 ΌΡΓΑΝΑ ΜΕΣΡΗΕΨ 

Σα όργανα μετρόςεωσ γενικϊ πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ VDE 0410 και τα 

πρότυπα IEC 51 και IEC 521. 

Σα όργανα μετρόςεωσ για πύνακεσ θα ανταποκρύνονται ςτισ διαςτϊςεισ των DIN 43700 και 

DIN 43718, οι περιοχϋσ μετρόςεωσ ςτο DIN 43701 και οι αντιςτϊςεισ μετρόςεωσ ςτο DIN 

43703. Η τϊςη δοκιμόσ για την αντοχό των οργϊνων μετρόςεωσ θα εύναι η κατϊλληλη για την 

αντύςτοιχη περιοχό μϋτρηςησ ςε ςχϋςη με την απαιτούμενη κλϊςη ακρύβειασ. Η κλϊςη 
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ακριβεύασ θα αναφϋρεται για την θερμοκραςύα +20°C ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ VDE 

0410. 

Σο περύβλημα των οργϊνων θα εύναι ςτεγανό, για εκτόξευςη νερού και ςκόνησ. Κϊθε όργανο 

θα ϋχει διϊταξη διορθώςεωσ τησ μηδενικόσ θϋςεωσ ώςτε ο δεύκτησ να δεύχνει με ακρύβεια την 

μηδενικό θϋςη ςε ηρεμύα. Η ςτόριξη των οργϊνων ςτουσ πύνακεσ θα εύναι ςύμφωνη προσ το 

DIN 43835 και θα εξαςφαλύζει εύκολη ανϊγνωςη. Κατϊ ςυνϋπεια το ύψοσ τοποθϋτηςησ από 

το διαμορφωμϋνο δϊπεδο δε θα εύναι μικρότερο από 400 mm και μεγαλύτερο από 2.000 mm. 

Η βαθμύδα μετρόςεωσ θα ανταποκρύνεται ςτισ προδιαγραφϋσ DIN 43802 και η διϊταξη των 

ακροδεκτών ηλεκτρικόσ ςυνδϋςεωσ ςτισ προδιαγραφϋσ DIN 43807. 

Οι καλωδιώςεισ των οργϊνων θα προςτατεύονται από αςφϊλειεσ HRC και όπου προβλϋπεται 

θα προςτατεύονται από ιδιαύτερεσ αςφϊλειεσ ϋναντι βραχυκυκλώματοσ. 

10.2.17.1 Αμπερόμετρα 

Σα τεχνικϊ ςτοιχεύα των αμπερομϋτρων πρϋπει να εύναι τα κϊτωθι: 

• Θα εύναι εναλλαςςομϋνου ρεύματοσ τύπου ςτρεφόμενου ςιδόρου ό ψηφιακϊ, για 

ςυχνότητεσ λειτουργύασ 45 Hz - 65 Hz. 

• Οι διαςτϊςεισ θα εύναι 96 mm x 96 mm όταν τοποθετούνται ςε θύρα πύνακα τύπου 

πεδύων ό 70 mm (πλϊτοσ) όταν τοποθετούνται ςε τυποποιημϋνη ρϊγα DIN. 

• Η κλϊςη ακρύβειασ θα εύναι 1,5%. 

10.2.17.2 Βολτόμετρα 

Σα τεχνικϊ ςτοιχεύα των βολτομϋτρων πρϋπει να εύναι τα κϊτωθι: 

• Θα εύναι εναλλαςςόμενου ρεύματοσ ςτρεφόμενου ςιδόρου ό ψηφιακϊ, για 

ςυχνότητεσ λειτουργύασ 45 Hz - 65 Hz. 

• Οι διαςτϊςεισ θα εύναι 96 mm x 96 mm όταν τοποθετούνται ςε θύρα πύνακα τύπου 

πεδύων ό 70 mm (πλϊτοσ) όταν τοποθετούνται ςε τυποποιημϋνη ρϊγα DIN. 

• Η κλϊςη ακρύβειασ θα εύναι 1,5%. 

10.2.17.3 Ηλεκτρονικϊ πολυόργανα 

Εύναι δυνατό η χρόςη ηλεκτρονικών οργϊνων μϋτρηςησ, τα οπούα θα αντικαθιςτούν τα 

αναλογικϊ όργανα μϋτρηςησ τα οπούα θα πρϋπει να πληρούν τισ παραπϊνω αναφερόμενεσ 

ακρύβειεσ μετρόςεων και να εκτελούν τισ ακόλουθεσ λειτουργύεσ. 

Θα πρϋπει να πληρούν τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ: 
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• Μϋτρηςη φαςικών τϊςεων (φϊςεισ - ουδϋτεροσ) μϋχρι 275V AC 50/60 Hz. 

• Μϋτρηςη πολικών τϊςεων (φϊςη - φϊςη) μϋχρι 475V AC 50/60 Hz. 

• Κλϊςη ακρύβειασ 1,5%. 

• Σϊςη λειτουργύασ 230V AC ό 400V AC. 

• Μϋτρηςη ρευμϊτων και για τισ τρεύσ φϊςεισ με την χρόςη μεταςχηματιςτό ϋνταςησ. 

• H απεικόνιςη των μετρόςεων θα γύνεται ςε οθόνη υγρών κρυςτϊλλων (τύποσ LCD). 

• Να ϋχει τη δυνατότητα μετϊδοςησ των μετρόςεων ςε PLC. 

10.2.17.4 Μεταςχηματιςτϋσ εντϊςεωσ 

Οι μεταςχηματιςτϋσ εντϊςεωσ θα εύναι ςύμφωνοι με το πρότυπο IEC 185, με τύλιγμα ςτο 

πρωτεύον ό δακτυλιοειδούσ τύπου, ανϊλογα με την επιθυμητό ςχϋςη μεταςχηματιςμού και 

θα εύναι κατϊλληλοι για τροφοδότηςη μετρητών, ενδεικτικών οργϊνων και διατϊξεων 

προςταςύασ. 

Οι μεταςχηματιςτϋσ εντϊςεωσ θα χρηςιμοποιούνται για τισ μετρόςεισ εντϊςεωσ 

εναλλαςςόμενου ρεύματοσ πϊνω από 30 Α και θα εύναι ςύμφωνα προσ τισ προδιαγραφϋσ DIN 

42600 και VDE 0414/12.70. 

Σα τεχνικϊ ςτοιχεύα του μεταςχηματιςτό εντϊςεωσ θα εύναι: 

• Σο δευτερεύον πηνύο θα εύναι ονομαςτικόσ εντϊςεωσ 5 Α ενώ το πρωτεύον θα πρϋπει 

να καλύπτει το ϊθροιςμα των φορτύων που εξυπηρετεύ. 

• Η κλϊςη ακρύβειασ θα εύναι κατϊλληλη για τη λειτουργύα που προορύζονται. 

Ειδικότερα για τροφοδότηςη μετρητών, η απαιτούμενη κλϊςη ακριβεύασ θα εύναι 1, 

για τροφοδότηςη ενδεικτικών οργϊνων 3 και για τροφοδότηςη διατϊξεων αςφαλεύασ 

5, εκτόσ αν ορύζεται διαφορετικϊ. ε περύπτωςη που ο μεταςχηματιςτόσ εντϊςεωσ 

εκτελεύ περιςςότερεσ τησ μιασ λειτουργύεσ, θα πρϋπει να εύναι τησ ανωτϋρασ των 

απαιτουμϋνων κλϊςεωσ ακριβεύασ. 

• Η μόνωςη θα εύναι ξηρό, για εςωτερικό χώρο, ςύμφωνα προσ VDE 

• Η ονομαςτικό ςυχνότητα θα εύναι 50 Ηz 

• Η τϊςη λειτουργύασ ϋωσ 600 V 

• Η τϊςη δοκιμόσ θα εύναι 3 kV 

• Ο ςυντελεςτόσ υπερεντϊςεωσ Μ5 (-15 % ςυνολικό ςφϊλμα ςε 5χΙΝ), όπου IN η 

ονομαςτικό ϋνταςη 

• Αντοχό βραχυκυκλώματοσ Ι θερμικό ϋνταςη: Ith = 60 In 
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• Δυναμικό ϋνταςη: Idyn = 150 In 

• υνεχόσ υπερφόρτωςη: 20% 

• Κρουςτικό υπερφόρτιςη 60 In (για 1 sec) 

Κϊθε μεταςχηματιςτόσ εντϊςεωσ θα φϋρει πινακύδα ςτοιχεύων ςτην οπούα θα αναγρϊφονται 

ο τύποσ, η ςχϋςη μεταςχηματιςμού, το ονομαςτικό φορτύο κτλ. 

Κατϊ προτύμηςη πρϋπει να τοποθετούνται μεταςχηματιςτϋσ δακτυλιοειδούσ τύπου αντύ 

αυτών με τύλιγμα. 

Οι μεταςχηματιςτϋσ εντϊςεωσ πρϋπει να αντϋχουν, χωρύσ βλϊβη, ςτην ϋνταςη και τον χρόνο 

βραχυκυκλώματοσ που θα μπορούςε να ςυμβεύ ςτη θϋςη που εύναι τοποθετημϋνοι. Η ωσ ϊνω 

αντοχό δεν πρϋπει να εύναι μικρότερη από αυτό του υπόλοιπου εξοπλιςμού του πύνακα. 

Για την εύκολη ςυντόρηςη ό αντικατϊςταςη των μεταςχηματιςτών εντϊςεωσ προβλϋπεται η 

τοποθϋτηςη λυομϋνων ςυνδϋςμων ςε κϊθε φϊςη του πρωτεύοντοσ. 

10.2.17.5 Μεταςχηματιςτϋσ τϊςεωσ 

Οι μεταςχηματιςτϋσ τϊςεωσ θα εύναι καταςκευαςμϋνοι κατϊ IEC 186. Σα τυλύγματα των 

μεταςχηματιςτών τϊςεωσ θα εύναι εμβαπτιςμϋνα και θα μονώνονται με εποξικό χυτορητύνη. 

Θα ϋχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριςτικϊ, ότοι λόγο μεταςχηματιςμού, ονομαςτικό τϊςη 

εξόδου, ονομαςτικό ιςχύ κτλ. η απόκλιςη από την ονομαςτικό τϊςη και ιςχύ δεν πρϋπει να 

υπερβαύνει το 0,5%. 

Μεταςχηματιςτϋσ τϊςεωσ χρηςιμοποιούμενοι ςε πεδύα μϋςησ τϊςεωσ θα μπορούν να 

απομονωθούν και θα αντϋχουν ςε κρουςτικό τϊςη 75 kV. 

Οι ςταθερϋσ επαφϋσ των μεταςχηματιςτών θα καλύπτονται αυτομϊτωσ με διαφρϊγματα 

αςφαλεύασ όταν οι μεταςχηματιςτϋσ αποζευγνύονται. Σα διαφρϊγματα θα ϋχουν κύτρινο 

χρώμα και θα φϋρουν την επιγραφό «ΚΤΚΛΨΜΑ» όταν οι επαφϋσ ζευγνύονται προσ την 

πλευρϊ των τροφοδοτικών αγωγών. 

Σα πρωτεύοντα τυλύγματα θα προςτατεύονται με αςφϊλειεσ HRC ςύμφωνα με το πρότυπο 

IEC 60282 και μαζύ με τισ καλωδιώςεισ μεταξύ των αςφαλειών και των αγωγών του 

πρωτεύοντοσ θα πρϋπει να αντϋχουν ςτην ϋνταςη βραχυκυκλώματοσ ςτο ςημεύο που εύναι 

τοποθετημϋνοσ ο μεταςχηματιςτόσ. 

Η πρόςβαςη ςτισ αςφϊλειεσ του πρωτεύοντοσ θα εύναι αδύνατη, αν δεν ϋχει απομονωθεύ 

πλόρωσ ο μεταςχηματιςτόσ από την τροφοδοτούςα το πρωτεύον πηγό. 

Σα τυλύγματα του δευτερεύοντοσ θα προςτατεύονται επύςησ με αςφϊλειεσ των οπούων η 

αντικατϊςταςη πρϋπει να εύναι αςφαλόσ και εύκολη. 
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10.2.17.6 Βαττόμετρα  

Οι μετρητϋσ θα εύναι τριφαςικού και η καταςκευό τουσ θα εύναι ςύμφωνη με το IEC 1036. Η 

ακρύβεια θα εύναι κλϊςησ 2 και θα διαθϋτουν οθόνη υγρών κρυςτϊλλων ϋξι ψηφύων ςτην 

οπούα θα εμφανύζεται η ϋνδειξη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ ςε kWh. Η ςύνδεςό τουσ θα 

γύνεται εύτε ϊμεςα εύτε μϋςω τριών μεταςχηματιςτών ϋνταςησ κατϊλληλου λόγου 

μεταςχηματιςμού. 

10.2.17.7 Ψρομετρητϋσ 

Οι ωρομετρητϋσ θα εύναι ςύμφωνοι με το πρότυπο IEC, μηχανικού τύπου, πϋντε τουλϊχιςτον 

ψηφύων για παρϊλληλη ςύνδεςη με το φορτύο, κλϊςησ ακρύβειασ 2, με τϊςη λειτουργύασ 230V 

και ονομαςτικό ςυχνότητα 50 to. 

10.2.18 ΕΠΙΣΗΡΗΣΕ ΣΑΗ 

Οι επιτηρητϋσ τϊςησ θα παρακολουθούν την τϊςη και θα δύνουν ςε ελεύθερη τϊςησ 

μεταγωγικό επαφό ςόμανςη τησ ανωμαλύασ. 

Θα επιςημαύνεται η απώλεια φϊςησ, η αλλαγό ςτην ακολουθύα των φϊςεων, η αςυμμετρύα 

φϊςησ ςε υπόταςη ςε ρυθμιζόμενο ποςοςτό 85 ... 95%, η αςυμμετρύα φϊςησ ςε υπϋρταςη ςε 

ρυθμιζόμενο ποςοςτό 105 ... 115%, η ςυμμετρικό υπόταςη και υπϋρταςη ςτα ύδια 

ρυθμιζόμενα ποςοςτϊ. 

Η επιτόρηςη θα γύνεται με την χρόςη και του ουδϋτερου, θα υπϊρχει υςτϋρηςη, ενώ η επαφό 

θα μετϊγεται ςε ρυθμιζόμενο μετϊ την ανωμαλύα χρόνο 0,1 ϋωσ 10 sec. 

ε περύπτωςη που δεν υπϊρχει ϋνασ επιτηρητόσ που να εκτελεύ όλα τα ανωτϋρω γύνονται 

δεκτού και δύο μαζύ που θα επιτελούν το ςύνολο των ανωτϋρω ελϋγχων. 

10.3 ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΨΝ 

Οι ηλεκτρικού πύνακεσ πρϋπει να καταςκευαςθούν ςύμφωνα με την παρούςα προδιαγραφό 

και με τα τεχνικϊ ςτοιχεύα που επιςυνϊπτονται ςτα λοιπϊ ςυμβατικϊ τεύχη. 

Πϋραν τησ παρούςασ προδιαγραφόσ οι ηλεκτρικού πύνακεσ χαμηλόσ τϊςησ πρϋπει να εύναι 

ςύμφωνοι με τα εξόσ: 

• Ιςχύοντεσ Νόμουσ και Διατϊγματα του Ελληνικού Κρϊτουσ. 

• Ιςχύοντεσ οδηγύεσ ΔΕΗ 

• Πρότυπα 

- IEC / EN 60909 με τα ςυμπληρωματικϊ τμόματϊ του Μϋρη 1 και 2, όπου αναφϋρεται 

ο τρόποσ υπολογιςμού του ρεύματοσ βραχυκυκλώςεωσ μιασ εγκατϊςταςησ. 
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- IEC 61439-1 και IEC 61439-2 που αναφϋρονται ςτισ δοκιμϋσ τύπου («routine 

verifications») και ςειρϊσ («design verifications») ςύμφωνα με το νϋο πρότυπο. 

- IEC 60529 που αναφϋρει το βαθμό προςταςύασ ενόσ περιβλόματοσ, ενϊντια ςε ξϋνα 

ςωματύδια και ενϊντια ςτο νερό. 

• Ιςχύοντεσ Νόμουσ, Διατϊγματα και κανονιςμούσ για την πρόληψη των ατυχημϊτων. 

Όλοι οι ηλεκτρικού πύνακεσ θα προςκομύζονται ςτο ϋργο για την τελικό τοποθϋτηςό τουσ 

πλόρωσ περατωμϋνοι με τον περιεχόμενο ςε αυτούσ εξοπλιςμό και τισ εςωτερικϋσ 

ςυρματώςεισ αυτών ϋτοιμοι για ςύνδεςη με τα καλώδια ειςόδου και τισ αναχωρόςεισ ό 

διανομϋσ προσ τουσ υποπύνακεσ ό τα φορτύα αυτών. 

Με την καταςκευό των πινϊκων θα εξαςφαλύζεται ότι τα όργανα διακοπόσ, χειριςμού, 

αςφαλεύασ, ενδεύξεωσ κλπ θα εύναι εύκολα προςιτϊ, τοποθετημϋνα ςε κανονικϋσ αποςτϊςεισ 

μεταξύ τουσ ώςτε να εύναι δυνατό η ϊνετη αφαύρεςη, επιςκευό και επανατοποθϋτηςη τουσ, 

χωρύσ μεταβολό τησ κατϊςταςησ των παρακεύμενων οργϊνων. Θα παρϋχεται επύςησ ϊνεςη 

χώρου ειςόδου για την ςύνδεςη των καλωδύων των κυκλωμϊτων. 

10.3.1 ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Οι πύνακεσ πρϋπει να εξαςφαλύζουν κατϊ περύπτωςη βαθμό προςταςύασ IP 21, 30, 31, 40, 44 

και 55 κατϊ IEC 60529 εκτόσ από όςουσ εγκαθύςτανται ςε εξωτερικούσ χώρουσ, που θα 

πρϋπει να εξαςφαλύζουν ελϊχιςτο βαθμό προςταςύασ IP 65, ςύμφωνα με το πρότυπο EN 

60529. Ο βαθμόσ προςταςύασ θα δηλώνεται ςτα πιςτοποιητικϊ δοκύμων τύπου και η 

καταςκευό του ηλεκτρικού πύνακα θα εύναι τϋτοια ώςτε να επιτυγχϊνεται ο βαθμόσ 

προςταςύασ με πλαύςιο/πόρτα με ϊμεςη πρόςβαςη ςτο χειριςμό του διακοπτικού υλικού. O 

βαθμόσ προςταςύασ του ηλεκτρικού πύνακα ϋναντι μηχανικών κρούςεων θα πρϋπει να εύναι 

τουλϊχιςτον ΙΚ 07, όπωσ αυτόσ ορύζεται ςτα πρότυπα IEC 62262 ό EN 62262 (πρώην IEC/EN 

50102). 

10.3.2 ΔΟΜΗ ΠΙΝΑΚΨΝ ΦΑΜΗΛΗ ΣΑΗ 

10.3.2.1 Μεταλλικϊ μϋρη 

Η ςυμπαγόσ μεταλλικό δομό εύναι καταςκευαςμϋνη από ςτρατζαριςτό και 

ηλεκτροςυγκολλητό λαμαρύνα με αςημοκόλληςη decappe ελϊχιςτου πϊχουσ 1,5 mm. Κϊθε 

πύνακασ θα εύναι τύπου κλειςτού ερμαρύου με ςκελετό από μορφοςύδηρο (γωνιϊ) 40 mm x 40 

mm x 4 mm. 

Σο εςωτερικό του πύνακα όπου βρύςκονται τα όργανα πρϋπει να εύναι προςθαφαιρετό (τύποσ 

ενιαύου ταμπλϊ). Οι μετωπικϋσ μεντεςεδϋνιεσ πόρτεσ θα ϋχουν κλειδαριϊ. την εςωτερικό 
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ϊκρη τησ πόρτασ πρϋπει να υπϊρχει ειδικό κανϊλι, εισ τρόπον ώςτε να τοποθετεύται 

προςτατευτικό λϊςτιχο, ελαχύςτου πλϊτουσ 1 cm. το εςωτερικό των πινϊκων θα γύνει 

πρόβλεψη για την ςτόριξη των καλωδύων που αναχωρούν με την τοποθϋτηςη ειδικών 

ςτηριγμϊτων από γαλβανιςμϋνα διϊτρητα ελϊςματα. Η πύςω, πλϊι και πϊνω πλευρϋσ των 

πινϊκων πρϋπει να εύναι κλειςτϋσ από ηλεκτροςυγκολλητϋσ λαμαρύνεσ, οι οπούεσ θα 

εξαςφαλύζουν την ςτεγανοπούηςό τουσ από νερό και ςκόνη. Η εύςοδοσ των καλωδύων ςτον 

πύνακα θα γύνεται από την κϊτω πλευρϊ του (που αποτελεύται από μια μετακινούμενη 

μεταλλικό πλϊκα) η οπούα εύναι τϋτοια ώςτε να επιτρϋπει την εύςοδο των καλωδύων 

αποκλεύοντασ ταυτόχρονα την εύςοδο τρωκτικών. Οι πύνακεσ θα εύναι εφοδιαςμϋνοι με 

κατϊλληλεσ μϊπεσ ώςτε να μπορούν να υπερυψωθούν χωρύσ να ςημειώνεται η παραμικρό 

μόνιμη παραμόρφωςη ό μερικό καταςτροφό τησ μεταλλικόσ καταςκευόσ. Ο κϊθε πύνακασ θα 

αποτελεύ ϋνα ενιαύο ςυγκρότημα χωριζόμενο ςε πεδύα και θα εύναι εγκατεςτημϋνοσ πϊνω ςε 

μεταλλικό βϊςη ύψουσ 10 ωσ 15 cm. 

Εναλλακτικϊ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν τυποποιημϋνων διαςτϊςεων μεταλλικϊ ερμϊρια 

από γαλβανιςμϋνη λαμαρύνα πϊχουσ 12/10 που ςτηρύζεται ςε ορθοςτϊτεσ από λαμαρύνα 

πϊχουσ 15/10, με αφαιρούμενα πλαώνϊ ςυνδεδεμϋνα μεταξύ τουσ ςε μύα καταςκευό, 

ςύμφωνα με το πρότυπο EN 60439-1. H ονομαςτικό τϊςη μόνωςησ θα εύναι 690 V AC και η 

ονομαςτικό αντοχό ςε βραχυκύκλωμα τουλϊχιςτον 35 kA. 

Οι θύρεσ των ερμαρύων θα εύναι μεταλλικϋσ αδιαφανεύσ ό διαφανεύσ. τη δεύτερη περύπτωςη 

θα φϋρουν ςκληρυμϋνο κρύςταλλο ελϊχιςτου πϊχουσ 4 mm, επικολλημϋνο με χυτό 

ςτεγανωτικό πολυουρεθϊνησ. 

Οι πύνακεσ θα βαφούν με μια ςτρώςη αντιδιαβρωτικόσ βαφόσ και ςτη ςυνϋχεια θα υποςτούν 

ηλεκτροςτατικό βαφό με χρώμα του οπούου η απόχρωςη θα αποφαςιςτεύ από την Τπηρεςύα. 

Όπου απαιτούνται ανοξεύδωτοι πύνακεσ, η μεταλλικό καταςκευό (θύρεσ, μεντεςϋδεσ, πλϊκα 

ςτόριξησ και επικϊλυψησ οργϊνων κτλ.) θα εύναι εξ' ολοκλόρου από ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 

304, με ελϊχιςτο πϊχοσ 1,5 mm. 

Η καταςκευό των πινϊκων θα εύναι τϋτοια ώςτε τα μϋςα ς' αυτούσ όργανα διακοπόσ, 

χειριςμού, αςφαλύςεωσ, ενδεύξεωσ κτλ., να εύναι εύκολα προςιτϊ, τοποθετημϋνα ςε κανονικϋσ 

θϋςεισ και να εύναι δυνατό η ϊνετη αφαύρεςη, επιςκευό και επανατοποθϋτηςό τουσ χωρύσ 

μεταβολό τησ καταςτϊςεωσ των παρακειμϋνων οργϊνων. Θα διαςφαλύζει τον ικανοποιητικό 

αεριςμό, ώςτε να απϊγεται η εκλυόμενη θερμότητα κατϊ την λειτουργύα τησ εγκατϊςταςησ 

με φυςικό κυκλοφορύα μεταξύ των τοιχωμϊτων του πύνακα προσ τα ανούγματα του 

καλύμματοσ. 

την περύπτωςη που για τεχνικούσ λόγουσ ό για λόγουσ μεταφορϊσ οι πύνακεσ θα πρϋπει να 

παραδοθούν ςε περιςςότερα του ενόσ τεμϊχια, θα εύναι φροντύδα του Αναδόχου η μηχανικό 
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ενοπούηςη των διαφόρων πλευρών και η αποκατϊςταςη των ηλεκτρικών ςυνδϋςεων 

εςωτερικϊ των πινϊκων. 

10.3.2.2 Κύριοι ζυγού διανομόσ 

Η διανομό ενϋργειασ μϋςα ςτον πύνακα θα γύνεται χρηςιμοποιώντασ τϋςςερισ ζυγούσ ςε 

οριζόντια διϊταξη ςτο επϊνω μϋροσ του πύνακα ό ςε ανεξϊρτητο ερμϊριο ςε κϊθετη διϊταξη. 

Οι ζυγού θα εύναι ϋνασ για κϊθε φϊςη και ϋνασ για τον ουδϋτερο, θα τοποθετηθούν με 

οριζόντια την μεγϊλη πλευρϊ τησ διατομόσ τουσ και μετϊ την τοποθϋτηςό τουσ και την 

εκτϋλεςη ςυνδϋςεων, θα μονωθούν με εποξειδικϋσ ρητύνεσ ό ϊλλο κατϊλληλο τρόπο, θα 

βαφτούν με χρώματα όμοια προσ αυτϊ που θα χρηςιμοποιηθούν για την διϊκριςη των 

φϊςεων και ςτουσ ϊλλουσ πύνακεσ φϋροντασ τισ ενδεύξεισ R,S,T, PE ό L1, L2, L3, PE, ανϊ 1,50 

m περύπου. Εναλλακτικϊ η μπϊρα ουδετϋρου μπορεύ να εύναι παρϊλληλη με την μπϊρα τησ 

γεύωςησ. 

Οι ζυγού διανομόσ θα εύναι καταςκευαςμϋνοι από μπϊρεσ ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου ΕΣΡ 

ορθογωνικόσ διατομόσ. Η διατομό των κυριών ζυγών διανομόσ θα πρϋπει να εύναι επαρκόσ 

για την μεταφορϊ του ονομαςτικού ρεύματοσ μϋςα ςτα αποδεκτϊ όρια ανύψωςησ 

θερμοκραςύασ όπωσ αυτϊ ορύζονται ςτο πρότυπο ΕΝ 60439-1 και να αντϋχουν τισ ηλεκτρικϋσ 

και μηχανικϋσ καταπονόςεισ ςε πλόρη ιςχύ βραχυκυκλώματοσ. Η επιλογό τησ διατομόσ και 

του αριθμού των μπαρών χαλκού θα γύνει λαμβϊνοντασ υπόψη το ονομαςτικό ρεύμα 

ςυνεχούσ λειτουργύασ του, την αντοχό ςε βραχυκύκλωμα, την επιθυμητό θερμοκραςύα 

λειτουργύασ και τον βαθμό προςταςύασ του ηλεκτρικού πύνακα χαμηλόσ τϊςησ. 

Η ςτόριξη των ζυγών διανομόσ θα γύνεται με την χρόςη κατϊλληλου αριθμού μονωτόρων 

ώςτε να εξαςφαλύζονται οι απαιτούμενεσ μονωτικϋσ και μηχανικϋσ ιδιότητεσ. Επύςησ το υλικό 

καταςκευόσ των μονωτόρων θα πρϋπει να εύναι ανθεκτικό ςε φωτιϊ και ςε θερμότητα 

παραγόμενη από εςωτερικϊ ηλεκτρικϊ φαινόμενα ςύμφωνα με το IEC 60695-2.1 (960oC 30 

s/30 s). Οι ζυγού θα προςτατεύονται ϋναντι τυχαύασ επαφόσ με αφαιρούμενα φύλλα 

διϊφανου πλεξιγκλϊσ, ςτερεωμϋνου κατϊλληλα. 

10.3.2.3 Μπϊρεσ Ουδετϋρου - Γεύωςησ 

Οι απλού, ενόσ πεδύου, πύνακεσ θα φϋρουν ϋναν ακροδϋκτη γειώςεωσ ό ϋνα ζυγό γειώςεωσ. 

Μεγϊλοι πύνακεσ, με περιςςότερα του ενόσ πεδύα, θα φϋρουν ςυνεχό ζυγό γειώςεωσ, ο οπούοσ 

θα διατρϋχει όλο το μόκοσ τουσ και προσ τον οπούο θα ςυνδϋεται όλοσ ο πύνακασ. 

το κϊτω μϋροσ του πύνακα τύπου πεδύων θα τοποθετηθεύ η μπϊρα γεύωςησ και εναλλακτικϊ 

και η μπϊρα ουδετϋρου του πύνακα. Η μπϊρα τησ γεύωςησ θα εύναι διαςτϊςεων ύςων με το 

όμιςυ των μπαρών των φϊςεων και τουλϊχιςτον 12 mm x 5 mm. Θα ςυνδεθεύ αγώγιμα προσ 

την ςιδηροκαταςκευό ςε όλεσ τισ θϋςεισ ςτόριξησ τησ, θα γειωθεύ πϊνω ςτο δύκτυο γειώςεωσ 
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και θα ςυνδεθούν με αυτόν οι αγωγού γεύωςησ των γραμμών που αναχωρούν καθώσ και το 

εςωτερικό μϋροσ (ταμπλϊσ) κϊθε ερμαρύου. Η μπϊρα γεύωςησ θα εύναι διϊτρητη ςε κανονικϋσ 

αποςτϊςεισ για την εκτϋλεςη των ςυνδϋςεων πϊνω τησ και θα βαφτεύ με κύτρινο χρώμα. 

Για όλα τα ξεχωριςτϊ ςταθερϊ μεταλλικϊ μϋρη (δηλαδό μετωπικϋσ πλϊκεσ, βϊςεισ ςτόριξησ 

του διακοπτικού υλικού, πλευρικϊ μεταλλικϊ καλύμματα κτλ.) θα πρϋπει να υπϊρχει 

ηλεκτρικό ςυνϋχεια τόςο μεταξύ τουσ όςο και με τον αγωγό γεύωςησ του ηλεκτρικού πύνακα 

εξαςφαλύζοντασ την γεύωςη όλων των ςταθερών μεταλλικών μϋρων του. 

ε όλα τα κινούμενα μεταλλικϊ μϋρη (π.χ. πόρτεσ, ανοιγμϋνεσ μετώπεσ) θα πρϋπει να 

τοποθετηθεύ αγωγόσ προςταςύασ (π.χ. πλεξύδα γειώςεωσ) διατομόσ 6 mm2 ςύμφωνα με το 

ΙΕC 60364-5-54. 

Η μπϊρα του ουδετϋρου θα εύναι διαςτϊςεων ύδιων με αυτϋσ των μπαρών των φϊςεων και θα 

ςυνδϋονται με αυτό οι ουδϋτεροι αγωγού όλων των γραμμών του πύνακα που χρηςιμοποιούν 

ουδϋτερο. 

10.3.2.4 Εςωτερικϋσ καλωδιώςεισ πινϊκων 

Μϋςα ςτον πύνακα η όδευςη των καλωδύων γύνεται μϋςα ςε κανϊλια από ϊκαυςτο PVC, όπωσ 

ορύζουν οι κανονιςμού. Η μύα πλευρϊ του καναλιού θα εύναι κλειςτό με προςθαφαιρετϋσ 

πλϊκεσ, προςαρμοςμϋνεσ για την εύςοδο καλωδύων. Αν οι διατομϋσ των καλωδύων εύναι 

μεγϊλεσ επιτρϋπεται διαδρομό ϋξω από το κανϊλι αρκεύ αυτό να αςφαλύζεται επαρκώσ με την 

βοόθεια γϊντζων. Αγωγού διαφορετικόσ τϊςησ θα τοποθετούνται ςε διαφορετικϊ κανϊλια. 

Η εςωτερικό διανομό θα γύνεται με χϊλκινεσ μπϊρεσ επιτρεπόμενησ ϋνταςησ κατ' ελϊχιςτο 

ύςησ με αυτό του διακόπτη του πύνακα από τον οπούο τροφοδοτούνται ό τον οπούο 

τροφοδοτούν. Η χρηςιμοπούηςη καλωδύων ό αγωγών επιτρϋπεται μόνο για διακόπτεσ με 

ονομαςτικό ϋνταςη ωσ 125 A. 

Οι ςυνδϋςεισ των βοηθητικών κυκλωμϊτων χειριςμών, μετρόςεων, προςταςύασ και 

ενδεύξεων πρϋπει να πραγματοποιούνται με εύκαμπτουσ αγωγούσ με ελϊχιςτη διατομό 1,5 

mm2, ενώ αυτϋσ των ςημϊτων προσ και από το PLC πρϋπει να πραγματοποιούνται με 

εύκαμπτουσ αγωγούσ με ελϊχιςτη διατομό 1,0 mm2. 

Οι ςυνδϋςεισ των κυκλωμϊτων ιςχύοσ πρϋπει να πραγματοποιούνται με εύκαμπτουσ 

αγωγούσ με ελϊχιςτη διατομό 2,5 mm2. Για τον προςδιοριςμό των διατομών θα πρϋπει να 

ληφθούν υπ' όψη οι πραγματικϋσ ςυνθόκεσ τοποθϋτηςησ και φορτύου. 

Από τισ κεντρικϋσ μπϊρεσ θα τροφοδοτούνται τα πεδύα με μονοπολικούσ μονωμϋνουσ 

αγωγούσ με κατϊλληλα χρώματα (αυτϊ που τηρούνται ενιαύα για την διϊκριςη των φϊςεων 

και του ουδϋτερου) και διατομόσ ύςησ τουλϊχιςτον με την διατομό τησ εξυπηρετούμενησ 

γραμμόσ. Οι ςυνδϋςεισ προσ τουσ ζυγούσ θα γύνονται με περαςτϋσ βύδεσ ανοξεύδωτεσ 11 in x 
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40 mm με την παρεμβολό ανοξεύδωτησ «ροδϋλασ» προσ την πλευρϊ τησ κεφαλόσ τησ βύδασ 

και ανοξεύδωτησ αςφαλιςτικόσ ροδϋλασ («γρόβερ») προσ την πλευρϊ του περικόχλιου. 

Σα χρώματα των μονώςεων των αγωγών θα εύναι όμοια για αγωγούσ ύδαασ ονομαςτικόσ 

τϊςησ ςύμφωνα με τον παρακϊτω πύνακα: 

Ονομαςτικό τϊςη καλωδύου   Φρώμα καλωδύου 

400 V, 230 V AC     μαύρο 

24 V DC      γκρι ό κόκκινο 

Καλώδιο ουδετϋρου     μπλε 

Καλώδιο γεύωςησ     κύτρινο ό κύτρινο/πρϊςινο 

Όλα τα ςημεύα υπό τϊςη με το γενικό διακόπτη ςτην ανοικτό θϋςη, πρϋπει να 

προςτατεύονται με κινητϋσ ιςχυρϋσ μονώςεισ ΙΡ 20 με αποδεδειγμϋνο αποτϋλεςμα, φϋροντασ 

το ςυμβολιςμό "επικύνδυνο". 

Όλοι οι αγωγού του πύνακα πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνοι και ςτα δύο ϊκρα τουσ με ειδικό 

πλαςτικό περιτύλιξη ςόμανςησ καλωδύων που φϋρει την αρύθμηςη των αγωγών, με 

ανεξύτηλα γρϊμματα ό αριθμούσ όμοια με τα λειτουργικϊ διαγρϊμματα. Η αρύθμηςη των 

καλωδύων θα γύνει και ςτα υπόλοιπα υλικϊ (πηνύα, επαφϋσ, όργανα ενδεύξεωσ και χειριςμού, 

ρελϋ ιςχύοσ, αυτόματουσ διακόπτεσ, θερμικϊ, βολτόμετρα, αμπερόμετρα, κλϋμμεσ κτλ.) και 

ςτα δυο ϊκρα των καλωδύων καθώσ και ςτα κουτιϊ ςύνδεςησ των κινητόρων. 

Η εύςοδοσ και ϋξοδοσ των καλωδύων θα γύνεται κατϊ την κϊθετη διεύθυνςη και πρϋπει να 

υπϊρχει ο κατϊλληλοσ χώροσ για να διαμορφώνονται οι αναγκαύεσ καμπυλότητεσ ςτα 

καλώδια. 

10.3.2.5 υνδϋςεισ καλωδύων 

Για όλεσ τισ ςυνδϋςεισ ιςχύοσ και αυτοματιςμού οι πολύκλωνοι αγωγού θα εφοδιϊζονται με 

χϊλκινο επικαςςιτερωμϋνο ακροδϋκτη («κοσ»), κατϊλληλου μεγϋθουσ. 

Όλεσ οι εύςοδοι και ϋξοδοι καλωδύων ςτον πύνακα θα γύνονται μϋςω κατϊλληλων 

αριθμημϋνων κλεμμών ρϊγασ κατϊ VDE 0611 teil 01/11.77, ςε χώρο εντόσ του πύνακα, που 

θα καλύπτει την τελικό ανϊπτυξη του πύνακα για τα μελλοντικϊ μηχανόματα. 

Οι κλϋμμεσ πρϋπει να εύναι με διαιρετούσ ακροδϋκτεσ, ελϊχιςτησ διατομόσ 2,5 mm2, με 

διαφρϊγματα όπου εύναι απαραύτητο (π.χ. ςε ςυνϊρτηςη των διαφόρων τϊςεων 

λειτουργύασ). Οι κλϋμμεσ πρϋπει να εύναι αριθμημϋνεσ. τισ ςυνδϋςεισ των κλεμμών που 

βρύςκονται ςτην εξωτερικό πλευρϊ του πύνακα, πρϋπει να τοποθετεύται ϋνασ μόνο αγωγόσ ςε 
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κϊθε κλϋμμα. Οι κλϋμμεσ πρϋπει να εύναι του τύπου που η βύδα πύεςησ πιϋζει ςε 

προςτατευτικό λαμϊκι (ό παρόμοιο) και όχι απ' ευθεύασ ςτον αγωγό. 

Σα χρώματα των κλεμμών θα εύναι τα ακόλουθα: 

Εύδοσ κλϋμμασ       χρώμα 

κλϋμμα ςύνδεςησ καλωδύου 400 V, 230 V    μπεζ 

κλϋμμα ςύνδεςησ καλωδύου 24 V DC, αναλογικών ςημϊτων  κόκκινη 

κλϋμμα ςύνδεςησ καλωδύου ουδετϋρου    μπλε 

κλϋμμα ςύνδεςησ καλωδύου γεύωςησ    κύτρινη ό κύτρινη/πρϊςινη 

10.3.2.6 Πρόςθετοσ εξοπλιςμόσ πινϊκων τύπου πεδύων 

ε κϊθε πύνακα τύπου ιςταμϋνων πεδύων θα υπϊρχουν αντιςτϊςεισ για αφύγρανςη του 

πύνακα (θα ενεργοποιούνται από ϋναν υγροςτϊτη) και ανεμιςτόρεσ για την ψύξη του (θα 

ενεργοποιούνται από ϋνα θερμοςτϊτη) και εςωτερικϊ φωτιςτικϊ, ϋνα για κϊθε πεδύο, τα 

οπούα θα ανϊβουν με ϋναν ανεξϊρτητο διακόπτη που θα βρύςκεται πϊνω ςτο φωτιςτικό. 

Η καταςκευό θα διαςφαλύζει τον ικανοποιητικό αεριςμό, ώςτε να απϊγεται η εκλυόμενη 

θερμότητα κατϊ την λειτουργύα τησ εγκατϊςταςησ με φυςικό κυκλοφορύα μεταξύ των 

τοιχωμϊτων του πύνακα προσ τα ανούγματα του καλύμματοσ. 

10.3.2.7 Πεδύα 

Σα πεδύα ενόσ πύνακα τύπου ιςταμϋνων πεδύων χωρύζονται ςε τρεισ τύπουσ ωσ προσ την 

ηλεκτρικό τουσ ςύνδεςη (ςυνδεςμολογύα τουσ): το πεδύο ειςόδου, το πεδύο τροφοδοςύασ 

κινητόρων (πεδύο εκκινητών) και τϋλοσ το πεδύο αυτοματιςμού και οργϊνων (τα οπούα 

πληρούν όλα τα παραπϊνω): 

Πεδύο ειςόδου. Σο πεδύο ειςόδου εύναι το πρώτο πεδύο κϊθε πύνακα. 

Από το κϊτω μϋροσ του πύνακα ειςχωρεύ το παροχικό καλώδιο, το οπούο ςυνδϋεται 

κατευθεύαν πϊνω ςτον γενικό διακόπτη του πύνακα (ϋνα γενικό θερμομαγνητικό διακόπτη με 

ρυθμιζόμενα μαγνητικϊ και θερμικϊ ςτοιχεύα κατϊλληλο για προςταςύα καταναλώςεων για 

την προςταςύα του πύνακα από υπερφόρτωςη και βραχυκύκλωμα) ο οπούοσ βρύςκεται ςτο 

αριςτερό μϋροσ του πεδύου. Σο επϊνω μϋροσ του διακόπτη ςυνδϋεται με τισ μπϊρεσ χαλκού, 

κατϊλληλων διατομών και χρωμϊτων, από την ϋξοδο του αυτόματου διακόπτη ειςόδου του 

πύνακα μϋχρι τουσ ζυγούσ. Για ςύνδεςη μπϊρασ - μπϊρασ θα χρηςιμοποιούνται δύο βύδεσ 

χαλύβδινεσ ανοξεύδωτεσ 11 in x 40 mm, τοποθετημϋνεσ διαγώνια ςτην ςύνδεςη. Γενικϊ θα 

καταβληθεύ μεγϊλη προςπϊθεια για την επύτευξη ϊριςτησ ςυνδεςμολογύασ από ϊποψη 
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τεχνικόσ και αιςθητικόσ, δηλαδό με ςύντομεσ και ευθεύεσ, κατϊ το δυνατό, διαδρομϋσ 

μπαρών, καλό προςαρμογό και ςύςφιξη ςτισ ςυνδϋςεισ, αποφυγό αδικαιολογότων 

διαςταυρώςεων κτλ. 

το ύδιο μϋροσ του πεδύου θα βρύςκονται και τα εξόσ: 

• Σρεισ μεταςχηματιςτϋσ κατϊλληλησ εντϊςεωσ ϋνασ για κϊθε φϊςη 

• Όργανο επιτόρηςησ τησ τϊςησ το οπούο όταν διαγιγνώςκει πρόβλημα ςτην τϊςη 

(ϋλλειψη, μη ςωςτό διαδοχό φϊςεων κτλ.) θα δύνει ςόμα ςυναγερμού ςτο ςύςτημα 

αυτοματιςμού. 

• Σρεισ μικροαυτόματοι 6 Α για την προςταςύα του μεταγωγικού διακόπτη - 

βολτομϋτρου (ϋνασ για κϊθε φϊςη) και ϋνασ μικροαυτόματοσ διακόπτησ για την 

τροφοδοςύα του πύνακα με τϊςη 230 V AC για τα βοηθητικϊ κυκλώματα. 

το ύδιο πεδύο θα υπϊρχουν και τα όργανα ϋνδειξησ (τουλϊχιςτον τρύα αμπερόμετρα, ϋνα 

βολτόμετρο με μεταγωγικό διακόπτη ό αντύςτοιχο πολυόργανο μϋτρηςησ), οι λυχνύεσ 

ύπαρξησ τϊςησ και ϋνα μπουτόν κινδύνου, το οπούο όταν πατηθεύ διακόπτει την παροχό 

ρεύματοσ ςτον πύνακα. 

Πεδύα εκκινητών. Από τισ θα αναχωρούν καλώδια, τα οπούα θα ςυνδϋονται με αςφϊλειεσ 

(ςτο επϊνω μϋροσ του ενιαύου ταμπλϊ κϊθε πεδύου), οι οπούεσ τροφοδοτούν ομϊδεσ 

εκκινητών πετυχαύνοντασ ϋτςι καλύτερη επιλογικό ςυνεργαςύα μεταξύ του γενικού διακόπτη 

του πύνακα με τον επιμϋρουσ θερμομαγνητικό διακόπτη κϊθε εκκινητό. 

Με την βοόθεια καναλιών που θα τοποθετηθούν ςτο εςωτερικό του πύνακα θα 

δημιουργηθούν διακεκριμϋνοι χώροι τύπου "κορνύζασ" μϋςα ςτον καθϋνα από τουσ οπούουσ 

θα υπϊρχει ό,τι χρειϊζεται για κϊθε εκκινητό κινητόρα (διακόπτεσ, ρελϋ, χρονικϊ κτλ.). 

ημειώνεται ότι ςε κϊθε ϋνα τϋτοιο διακριτό χώρο θα υπϊρχει μόνο ϋνασ εκκινητόσ ϋτςι, 

ώςτε ανούγοντασ την πόρτα του πεδύου να εύναι ευδιϊκριτοι όλοι οι εκκινητϋσ του πεδύου. 

Οι πινϊκεσ θα εξοπλιςθούν για κϊθε εκκινητό με επιλογικό διακόπτη τουλϊχιςτον δύο 

θϋςεων AUTO/MANUAL, μπουτόν «START» (χρώματοσ πρϊςινου) για εκκύνηςη ςτο 

χειροκύνητο (το οπούο θα εύναι για τισ βϊνεσ και τα θυροφρϊγματα με ηλεκτρικό επενεργητό 

η εντολό να ανούξουν), μπουτόν «STOP» (χρώματοσ κόκκινου) για ςταμϊτημα ςτο 

χειροκύνητο (το οπούο θα εύναι για τισ βϊνεσ και τα θυροφρϊγματα η εντολό να κλεύςουν). Για 

τροφοδοςύα θυροφραγμϊτων θα υπϊρχουν επιπλϋον ενδεικτικό λυχνύα «RUN» (χρώματοσ 

πρϊςινου) για την ϋνδειξη λειτουργύασ και ενδεικτικό λυχνύα «FAIL» (χρώματοσ κόκκινου) 

για ϋνδειξη ςφϊλματοσ. Ϊτςι, ςτην θϋςη AUTO (αυτόματη λειτουργύα) ο αυτοματιςμόσ και οι 

διατϊξεισ προςταςύασ των κινητόρων θα λειτουργούν μϋςω PLC, ενώ ςτην θϋςη MANUAL 

(χειροκύνητη λειτουργύα) η εντολό θα δύνεται τοπικϊ. την περύπτωςη εκκύνηςησ μϋςω 

ρυθμιςτό ςτροφών θα υπϊρχει για κϊθε ρυθμιςτό (επιπλϋον του επιλογικού διακόπτη) ϋνα 
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ποτενςιόμετρο το οπούο θα ρυθμύζει τισ ςτροφϋσ του ρυθμιςτό όταν ο επιλογικόσ διακόπτησ 

βρύςκεται ςτην θϋςη MANUAL. 

την εξωτερικό όψη τησ πόρτασ κϊθε πεδύου εκκινητών θα βρύςκονται για κϊθε εκκινητό ο 

επιλογικόσ διακόπτησ, τα μπουτόν και οι ενδεικτικϋσ λυχνύεσ. ημειώνεται ότι ςτην πόρτα 

του κϊθε πεδύου θα βρύςκονται τα χειριςτόρια των εκκινητών του πεδύου και μόνο αυτού. 

Οι τύποι των εκκινητών που θα χρηςιμοποιηθούν εύναι οι εξόσ: εκκινητόσ αςτϋροσ - 

τριγώνου, εκκινητόσ απ' ευθεύασ εκκύνηςησ, εκκινητόσ μϋςω ρυθμιςτό ςτροφών ό ομαλού 

εκκινητό, εκκινητόσ αναςτροφόσ, εκκινητόσ απλόσ παροχόσ. 

1. εκκινητόσ απ' ευθεύασ εκκύνηςησ. 

Ο εκκινητόσ αποτελεύται από ϋναν τριπολικό θερμομαγνητικό διακόπτη με ρυθμιζόμενα 

θερμικϊ και ςταθερϊ ό ρυθμιζόμενα μαγνητικϊ ςτοιχεύα και δύο επαφϋσ μια ΝΟ και μια NC, 

ϋνα τριπολικό ρελϋ ιςχύοσ με βοηθητικϋσ επαφϋσ (προκύπτουν από την μελϋτη εφαρμογόσ), 

ϋνα ρελϋ 24 V DC για το κύκλωμα του PLC, ϋνα μικροαυτόματο 6 Α για την τροφοδοςύα του 

βοηθητικού κυκλώματοσ και λοιπϊ βοηθητικϊ ρελϋ. 

2. εκκινητόσ αςτϋρα - τριγώνου 

Ο εκκινητόσ αποτελεύται από ϋναν τριπολικό θερμομαγνητικό διακόπτη με ρυθμιζόμενα 

θερμικϊ και ςταθερϊ ό ρυθμιζόμενα μαγνητικϊ ςτοιχεύα και δύο επαφϋσ μια ΝΟ και μια NC, 

τρύα τριπολικό ρελϋ ιςχύοσ με βοηθητικϋσ επαφϋσ (προκύπτουν από την μελϋτη εφαρμογόσ), 

ϋνα θερμικό το οπούο ςυνδϋεται ςτο ρελϋ δικτύου του εκκινητό, ϋνα χρονικό ρελϋ 

καθυςτϋρηςησ, ϋνα μικροαυτόματο 6 Α για την τροφοδοςύα του βοηθητικού κυκλώ¬ματοσ 

και λοιπϊ βοηθητικϊ ρελϋ. 

3. εκκινητόσ μϋςω ρυθμιςτό ςτροφών ό ομαλού εκκινητό 

όμοιοσ με τον απ' ευθεύασ εκκύνηςησ χωρύσ το τριπολικό ρελϋ, εκτόσ αν απαιτεύται για bypass 

του εκκινητό ςε περύπτωςη που δεν διαθϋτει αυτόσ ενςωματωμϋνο. 

4. εκκινητόσ αναςτροφόσ 

Ο εκκινητόσ αποτελεύται από ϋναν τριπολικό θερμομαγνητικό διακόπτη με ρυθμιζόμενα 

θερμικϊ και ςταθερϊ ό ρυθμιζόμενα μαγνητικϊ ςτοιχεύα και δύο επαφϋσ μια ΝΟ και μια NC, 

δύο τριπολικϊ ρελϋ ιςχύοσ με βοηθητικϋσ επαφϋσ (προκύπτουν από την μελϋτη εφαρμογόσ), 

ϋνα μικροαυτόματο 6Α για την τροφοδοςύα του βοηθητικού κυκλώματοσ και λοιπϊ 

βοηθητικϊ ρελϋ. 

5. Εκκινητόσ απλόσ παροχόσ 
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Ο εκκινητόσ τύπου απλόσ παροχόσ αποτελεύται από ϋναν τριπολικό θερμομαγνητικό 

διακόπτη με ρυθμιζόμενα θερμικϊ και ςταθερϊ ό ρυθμιζόμενα μαγνητικϊ ςτοιχεύα και δύο 

επαφϋσ μια ΝΟ και μια ΝΟ 

Κϊθε εκκινητόσ θα ϋχει ωρομετρητό που θα πληροφορεύ για το χρόνο λειτουργύασ του 

κινητόρα τον οπούο τροφοδοτεύ. 

Πεδύο αυτοματιςμού και οργϊνων. Σο πεδύο αυτό θα εύναι το τελευταύο κϊθε πύνακα. ' 

αυτό το πεδύο θα βρύςκεται το τροφοδοτικό 24 V DC για το κύκλωμα PLC, το PLC και οι 

τροφοδοςύεσ των οργϊνων του πύνακα. 

το κϊτω μϋροσ του πεδύου θα βρύςκονται οι κλϋμμεσ ςύνδεςησ των εξωτερικών καλωδύων 

των κυκλωμϊτων 24 V DC και των αναλογικών ςημϊτων, τα οπούα καταλόγουν μϋςω των 

κλεμμών αυτών ςτισ κϊρτεσ του PLC. Τπϊρχουν επύςησ οι κλϋμμεσ που ςυνδϋονται με τα 

εξωτερικϊ καλώδια των κυκλωμϊτων τροφοδοςύασ των οργϊνων. 

την εξωτερικό όψη τησ πόρτασ του πεδύου θα βρύςκονται ϋνα μπουτόν «RESET» (χρώματοσ 

πρϊςινου) το οπούο θα επαναφϋρει τον πύνακα ςε κατϊςταςη λειτουργύασ μετϊ από ςφϊλμα, 

μια ενδεικτικό λυχνύα που δεύχνει την ύπαρξη δικτύου και μια ενδεικτικό λυχνύα επικοινωνύασ 

(χρώματοσ πρϊςινου). 

Όλα τα τεμϊχια ςτον εςωτερικό χώρο του πύνακα πρϋπει να εύναι ςημειωμϋνα ςύμφωνα με 

τα ςχϋδια «ΟΠΨ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗΚΕ» που τον ςυνοδεύουν. την πλϊκα ςτο βϊθοσ του 

πύνακα όλα τα όργανα ενόσ εκκινητό ό μηχανόματοσ ό οργϊνου πρϋπει να εύναι ξεκϊθαρα 

αναγνωρύςιμα από τα όργανα των ϊλλων εκκινητών, μηχανημϊτων ό οργϊνων και θα 

αναγρϊφεται ο ύδιοσ κωδικόσ με τα ςχϋδια. Συχόν μεταβολϋσ ςτισ ςυνδϋςεισ του πύνακα θα 

αποτυπωθούν ςτα ςχϋδια «ΟΠΨ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗΚΕ». 

την μετωπικό όψη θα υπϊρχουν πλαςτικϋσ ό μεταλλικϋσ πινακύδεσ ςτερεωμϋνεσ με 

ανοξεύδωτεσ βύδεσ που θα περιγρϊφουν το κϊθε όργανο και κινητόρα και θα ϋχουν τον 

αντύςτοιχο κωδικό τουσ. 

10.3.2.8 Φωνευτού και επύτοιχοι πύνακεσ μικρόσ ιςχύοσ 

Πύνακεσ μικρόσ ιςχύοσ για διανομό ≤ 125 A δεν απαιτεύται να εύναι τύπου ιςταμϋνων πεδύων, 

αλλϊ μπορούν να εύναι καταςκευαςμϋνοι από θερμοπλαςτικό ό πολυκαρβονικό υλικό ό από 

μεταλλικό υλικό ό ςυνδυαςμό τουσ και θα εγκαθύςτανται χωνευτού ό επύτοιχοι. Σο πλαςτικό 

ό πολυκαρβονικό υλικό θα εύναι ανθεκτικό ςε υψηλϋσ θερμοκραςύεσ και φωτιϊ ωσ 650°C και 

ςε θερμότητα παραγόμενη από εςωτερικϊ ηλεκτρικϊ φαινόμενα και θα ϋχει υποςτεύ δοκιμϋσ 

ςύμφωνα με το πρότυπο IEC 60695-2-1. Κϊθε πύνακασ θα εύναι κλϊςησ κλϊςη μόνωςησ ΙΙ 

(ςύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ EN 60335-1) μεταξύ τησ πρόςοψησ και των εςωτερικών 

κυκλωμϊτων ιςχύοσ. Όλοι οι πύνακεσ θα ςυμμορφώνονται με το πρότυπο EN 60439-3. 
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Κϊθε πύνακασ θα αποτελεύται από την πλϊτη (χωνευτό ό μη), το εςωτερικό αφαιρούμενο 

κϊλυμμα του εξοπλιςμού (μετώπη) και το πλαύςιο με τη θύρα. Εςωτερικϊ θα εύναι 

εξοπλιςμϋνοσ με τυποποιημϋνεσ ρϊγεσ DIN και/ό κατϊλληλεσ μεταλλικϋσ πλϊκεσ για τη 

ςτόριξη του εξοπλιςμού. 

10.3.3 ΕΛΕΓΦΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕ 

Οι ηλεκτρικού πύνακεσ και όλα τα εξαρτόματϊ τουσ θα πρϋπει να εύναι επιθεωρόςιμα την 

περύοδο που καταςκευϊζονται από την Τπηρεςύα επύβλεψησ του ϋργου, ςύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα ςτη παρούςα προδιαγραφό . 

Οι ϋλεγχοι και οι δοκιμϋσ θα γύνουν με μϋριμνα και με ϋξοδα του Αναδόχου ςτα εργαςτόρια 

του προμηθευτό του εξοπλιςμού ό από εξειδικευμϋνο οργανιςμό ό εργαςτόριο το οπούο θα 

καθοριςτεύ και θα εύναι τησ αποδοχόσ τησ Τπηρεςύασ. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει με προειδοπούηςη 

δύο εβδομϊδων να ανακοινώςει ςτην Τπηρεςύα για τισ δοκιμϋσ του πύνακα ό των επιμϋρουσ 

εξαρτημϊτων του, που πρόκειται να προβεύ για να παραςτεύ η Τπηρεςύα εϊν το επιθυμεύ. 

Οι δοκιμϋσ ϋγκριςησ των πινϊκων και των εξαρτημϊτων τουσ θα πραγματοποιηθούν 

ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ IEC (για τισ αποδόςεισ) και με τουσ κανονιςμούσ UNEL (για 

τισ διαςτϊςεισ) και με όλουσ τουσ εν ιςχύει νόμουσ και διατϊγματα. Θα πρϋπει να υπϊρχουν 

διαθϋςιμα τα αντύςτοιχα πιςτοποιητικϊ από αναγνωριςμϋνα διεθνό εργαςτόρια. 

Οι πύνακεσ θα πρϋπει να υποςτούν κατ' ελϊχιςτον τισ πιο κϊτω δοκιμϋσ τύπου ςύμφωνα με 

το πρότυπο EN 60439-1 και να εκδοθεύ το αντύςτοιχο πιςτοποιητικό δοκιμών τύπου: 

• Δοκιμό ανύψωςησ θερμοκραςύασ 

• Δοκιμό αντοχόσ ςε βραχυκυκλώματα (δυναμικό καταπόνηςη) 

• Δοκιμό διηλεκτρικόσ ςτϊθμησ («Test Τψηλόσ Σϊςησ») 

• Δοκιμό αξιοπιςτύασ των ςυςτημϊτων προςταςύασ (μπϊρα ό αγωγόσ γεύωςησ) 

• Δοκιμό των αποςτϊςεων περιθωρύων και ερπυςμού (μεταξύ ενεργών αγωγών και 

μεταξύ ενεργών αγωγών και γεύωςησ) 

• Δοκιμό τησ μηχανικόσ λειτουργύασ των κινητών μερών (ανοιγοκλειςύματα) 

• Δοκιμό του βαθμού προςταςύασ ΙΡ (ςύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529) 

• Επύςησ θα πρϋπει να πραγματοποιηθούν κατ' ελϊχιςτον οι παρακϊτω δοκιμϋσ ςειρϊσ 

και να εκδοθεύ το αντύςτοιχο πιςτοποιητικό δοκιμών ςειρϊσ: 

• Ϊλεγχοσ τησ ςυνδεςμολογύασ και ϋλεγχοσ των βοηθητικών κυκλωμϊτων 

• Διηλεκτρικό δοκιμό («Test Τψηλόσ Σϊςησ») 
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• Ϊλεγχοσ των ςυςκευών προςταςύασ και ςυνϋχειασ του κυκλώματοσ γεύωςησ (Megger 

Test) 

• Θα πρϋπει να γύνουν οι εξόσ ϋλεγχοι μετϊ την ολοκλόρωςη τησ καταςκευόσ των 

Ηλεκτρικών Πινϊκων και τισ δοκιμϋσ αυτών με ευθύνη του Αναδόχου: 

• Ϊλεγχοσ αντιςτοιχύασ πινϊκων και ςχεδύων «Ψ ΚΑΣΑΚΕΤΑΘΗΚΕ» 

• Γενικόσ ϋλεγχοσ πύνακα 

• Ϊλεγχοσ βαφόσ 

• Ελεγχοσ/-οι ςύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 

ε περύπτωςη δυςλειτουργύασ μετϊ την θϋςη των πινϊκων ςε λειτουργύα η Τπηρεςύα μπορεύ 

να ζητόςει από τον Ανϊδοχο να επαναλϊβει τισ δοκιμϋσ όςων ϋχουν ςχϋςεισ με την 

δυςλειτουργύα. Οι δοκιμϋσ αυτϋσ θα γύνουν με δαπϊνεσ του Αναδόχου. 

10.3.4 ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ ΦΕΔΙΑ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 

Πριν την παραγγελύα του εξοπλιςμού, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύςει ςτην Τπηρεςύα για 

ϋγκριςη, αν του ζητηθεύ, τα παρακϊτω ςτοιχεύα και πληροφορύεσ: 

• Αντύγραφα των Πιςτοποιητικών διαςφϊλιςησ ποιότητασ των καταςκευαςτών 

πινϊκων και του εγκαθιςτϊμενου εξοπλιςμού. 

• Πιςτοποιητικϊ δοκιμών τύπου και δοκιμών ςειρϊσ που αναφϋρονται ςτισ 

προηγούμενεσ παραγρϊφουσ τησ παρούςασ. 

Ο Ανϊδοχοσ πριν την προςκόμιςη των πινϊκων Φαμηλόσ Σϊςησ ςτο ϋργο, θα πρϋπει να 

υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα τα καταςκευαςτικϊ ςχϋδια και λεπτομερό ηλεκτρολογικϊ 

διαγρϊμματα. 

Μετϊ την τοποθϋτηςη των πινϊκων Φαμηλόσ Σϊςησ πρϋπει να ςυντϊξει τα εγχειρύδια 

λειτουργύασ και ςυντόρηςησ τόςο των επιμϋρουσ τμημϊτων του εξοπλιςμού, όςο και των 

πλόρωσ καταςκευαςμϋνων πινϊκων. 
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11 ΚΑΛΨΔΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΟΔΕΤΕΨ 

11.1 ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ - ΟΡΙΜΟΙ 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτισ κϊθε εύδουσ καλωδιώςεισ (ιςχυρών και αςθενών 

ρευμϊτων) που πραγματοποιούνται ςτο ϋργο. 

Ψσ γενικό προδιαγραφό ιςχύουν, για κϊποια εκ των περιλαμβανόμενων υλικών, τα 

αναφερόμενα ςτισ:  

• ΕΣΕΠ 1501-04-20-01-01: Φαλύβδινεσ ςωληνώςεισ ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων 

• ΕΣΕΠ 1501-04-20-01-02: Πλαςτικϋσ ςωληνώςεισ ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων 

• ΕΣΕΠ 1501-04-20-01-03: Εςχϊρεσ και ςκϊλεσ καλωδύων 

• ΕΣΕΠ 1501-04-20-01-06: Πλαςτικϊ κανϊλια καλωδύων 

• ΕΣΕΠ 1501-04-20-02-01: Αγωγού – καλώδια διανομόσ ενϋργειασ 

11.2 ΤΛΙΚΑ 

Όλα τα καλώδια που θα χρηςιμοποιηθούν για την καταςκευό ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων, 

θα ςυμφωνούν με τισ απαιτόςεισ των ακολούθων προτύπων, εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται 

διαφορετικϊ: 

• VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφϋσ μονωτικών υλικών και μανδυών για καλώδια. 

• VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονιςμού για μονωμϋνουσ αγωγούσ εγκαταςτϊςεων 

ιςχύοσ και φωτιςμού. 

• VDE 0271 Καλώδια με μόνωςη PVC, (Y). 

• VDE 0272 Καλώδια με μόνωςη Πολυαιθυλϋνιο (2Y) 

• VDE 0273 Καλώδια με μόνωςη Δικτυωμϋνο Πολυαιθυλϋνιο (2Φ) 

• VDE 0278 Εξαρτόματα, μούφεσ, ακροκεφαλϋσ για καλώδια μϋχρι 30 KV 

• VDE 0282 Αγωγού με μόνωςη PVC 

• VDE 0298 Φρόςη και επιτρεπόμενεσ φορτύςεισ για καλώδια τϊςεωσ μϋχρι 30 KV 

• IEC 60502-2 Καλώδια ιςχύοσ με μόνωςη PVC 

Πριν την αποςτολό των καλωδύων ςτον τόπο του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλει ςτην 

Τπηρεςύα προσ ϋγκριςη τα πιςτοποιητικϊ δοκιμών του εργοςταςύου παραγωγόσ των 

καλωδύων (ανϊλογα τον τύπο καλωδύων και ςύμφωνα με τον ΕΛΟΣ). 
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Για να εύναι εγγυημϋνη η μακροχρόνια ςωςτό λειτουργύα και αξιοπιςτύα των καλωδύων μϋςησ 

και χαμηλόσ τϊςησ πρϋπει να υποςτούν τισ δοκιμϋσ, ςύμφωνα με τον ΕΛΟΣ 1099, 843, 757, 

698. 

Η εκλογό των καλωδύων και των ςυντελεςτών απομειώςεωσ θα βαςιςθούν ςτα ακόλουθα: 

• Θερμοκραςύα εδϊφουσ. 

• Θερμικό αγωγιμότητα εδϊφουσ. 

• Βϊθοσ τοποθετόςεωσ καλωδύων χαμηλόσ τϊςεωσ 0,6 m. 

• Ομαδοπούηςη καλωδύων ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του προτύπου ΕΛΟΣ HD 384 και 

τησ ΔΕΗ. 

• Εναϋρια τοποθϋτηςη ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του προτύπου ΕΛΟΣ HD 384 και τησ 

ΔΕΗ. 

Κϊθε καλώδιο θα επιλεγεύ ώςτε να καλύπτει με επϊρκεια τισ ςυνθόκεσ μεγύςτου φόρτου 

λειτουργύασ και βραχυκυκλώματοσ καθώσ και τισ κλιματικϋσ και λοιπϋσ ςυνθόκεσ του τόπου 

του ϋργου. 

Για τον καθοριςμό τησ διατομόσ των καλωδύων θα ληφθούν υπόψη κατ' ελϊχιςτον οι 

ακόλουθοι παρϊγοντεσ: 

• τϊθμη βραχυκυκλώματοσ 

• Θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ και τρόποσ εγκαταςτϊςεωσ 

•  Πτώςη τϊςεωσ 

•  Πτώςη τϊςεωσ ςτα κυκλώματα των κινητόρων, οφειλόμενη ςτην εφαρμοζόμενη 

μϋθοδο εκκινόςεωσ. 

•  Ρύθμιςη θερμικών ςτοιχεύων των αυτόματων διακοπτών. 

•  Σοποθϋτηςη καλωδύων εναϋρια, υπόγεια ό μϋςα ςε κανϊλι. 

11.2.1 ΚΑΛΨΔΙΑ ΦΑΜΗΛΗ ΣΑΗ 

Σα καλώδια που θα χρηςιμοποιηθούν θα ϋχουν χϊλκινουσ μονόκλωνουσ ό πολύκλωνουσ 

αγωγούσ μϋςα ςε θερμοπλαςτικό μόνωςη από PVC ό δικτυωμϋνο πολυαιθυλϋνιο XLPE και 

εξωτερικό μανδύα από PVC. Η καταςκευό τουσ θα εύναι ςύμφωνη με το πρότυπο IEC 60502-

2. Οι τύποι των καλωδύων θα εύναι: 

• Για το φωτιςμό A05VV-U (μονόκλωνα) ό A05VV-R (πολύκλωνα), ονομαςτικόσ 

τϊςεωσ 300/500 V και καταςκευόσ κατϊ ΕΛΟΣ 563. 
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• Για τουσ κινητόρεσ του Η/Μ εξοπλιςμού J1VV-U (μονόκλωνα) ό J1VV-R (πολύκλωνα), 

ονομαςτικόσ τϊςεωσ 600/1000 V και καταςκευόσ κατϊ ΕΛΟΣ 843. 

• Για τισ παροχϋσ των πινϊκων κύνηςησ XLPE/PVC οπλιςμϋνα, ονομαςτικόσ τϊςεωσ 

600/1000 V και καταςκευόσ κατϊ IEC 502. 

Επιπλϋον, κϊθε καλώδιο ιςχύοσ για την τροφοδοςύα ηλεκτροκινητόρα θα ϋχει ελϊχιςτη 

ονομαςτικό διατομό 2,5 mm2, ενώ τα καλώδια ιςχύοσ για την τροφοδοςύα των φωτιςτικών 

ςωμϊτων ό οργϊνων δύνανται να ϋχουν ελϊχιςτη ονομαςτικό διατομό 1,5 mm2. Η διατομό 

του ουδϋτερου θα εύναι ςύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384. 

Κϊθε καλώδιο ιςχύοσ θα ςυνοδεύεται από αγωγό γειώςεωσ καταλλόλου διατομόσ, ο οπούοσ 

θα εύναι ενςωματωμϋνοσ ςτο καλώδιο ό θα εύναι ξεχωριςτό καλώδιο με θερμοπλαςτικό 

μόνωςη (PVC), πρϊςινου/κύτρινου χρώματοσ, με διατομό καθοριςμϋνη ςύμφωνα με το 

πρότυπο IEC 60364 και το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384. Η χρηςιμοπούηςη του χαλύβδινου 

οπλιςμού των καλωδύων, των ςωληνώςεων προςταςύασ των αγωγών των ςωληνώςεων 

νερού κτλ. ωσ μοναδικών μϋςων γειώςεων, απαγορεύεται αυςτηρϊ. 

Σα καλώδια θα εύναι ςυνεχό. Ενδιϊμεςη ςύνδεςη (μϊτιςμα) δεν επιτρϋπεται. 

Η τοποθϋτηςη των καλωδύων μϋςα ςε ςωληνώςεισ ό εναϋρια κανϊλια, θα εύναι ςύμφωνη με 

τισ απαιτόςεισ τησ ΔΕΗ και του προτύπου IEC 60364. 

Σα καλώδια θα εύναι πολυπολικϊ ςύμφωνα το VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οι 

αγωγού των καλωδύων μπορούν να εύναι μονόκλωνοι μϋχρι διατομόσ 4 mm2 αλλϊ θα εύναι 

πολύκλωνοι από 6 mm2 και ϊνω. 

Οι επιτρεπόμενεσ μϋγιςτεσ πτώςεισ τϊςησ για τα διϊφορα μϋρη ενόσ ηλεκτρικού ςυςτόματοσ 

φαύνονται ςτον παρακϊτω πύνακα: 
 

 
Α/Α 

 
Στοιχεία του συστήματος 

 
Συνθήκες λειτουργίας 

Πτώση τάσης 
 

(ςημ. ΙII) 

1 2 3 4 

1 
Στα καλώδια τροφοδοςίασ 

των κινητήρων 

Κινητήρασ που λειτουργεί ςτην 

ονομαςτική ιςχφ 
4% 

 
2 

Στουσ ακροδζκτεσ των 

κινητήρων κατά την εκκίνηςη 

ςε βραχυκφκλωμα 

Κατά την διάρκεια εκκίνηςησ 

του κινητήρα (ςημ. Ι) 

 
25% 
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3 

Στισ μπάρεσ των πινάκων 

τροφοδοςίασ των 

κινητήρων 

Κατά τη διάρκεια τησ 

εκκίνηςησ του πιο μεγάλου 

κινητήρα (ςημ. ΙΙ) 

 
15% 

4 
Στα καλώδια τροφοδοςίασ 

των πινάκων φωτιςμοφ 

Με μζγιςτο προβλεπόμενο 

φορτίο 
2% 

5 
Στα καλώδια τροφοδοςίασ 

των φωτιςτικών ςωμάτων 

 
2% 

ημ. Ι: 

α. Η διαθϋςιμη τϊςη ςτουσ ακροδϋκτεσ των κινητόρων κατϊ τη διϊρκεια τησ εκκύνηςησ ώα 

εύναι τϋτοια που να εγγυϊται μύα ςύγουρη εκκύνηςη των κινητόρων, ακόμη και για μϋγιςτο 

φορτύο, χωρύσ βλϊβη των κινητόρων. 

β. Η μϋγιςτη τιμό των 25% εννοεύται ςαν ϊθροιςμα των πτώςεων τϊςησ ςτα καλώδια και τισ 

μπϊρεσ των πινϊκων τροφοδοςύασ των κινητόρων από τον αντύςτοιχο Γενικό Πύνακα 

Φαμηλόσ Σϊςησ μϋχρι την κατανϊλωςη. 

γ. Για κινητόρεσ μϋςησ τϊςησ, η αναγκαύα τϊςη ςτουσ ακροδϋκτεσ κατϊ την εκκύνηςη ώα εύναι 

γενικϊ μεγαλύτερη από 75% τησ τϊςησ παροχόσ και ϋτςι οι ςυνθόκεσ εκκύνηςησ ώα εύναι 

αντικεύμενο επαλόθευςησ κατϊ περύπτωςη. Θα ικανοποιεύται όμωσ παντού η ςυνθόκη του 

προηγούμενου ςημεύου (α) αυτόσ τησ ςημεύωςησ. 

ημ. ΙΙ:  

Η διαθϋςιμη τϊςη ςτισ μπϊρεσ θα εύναι τϋτοια ώςτε να μην εμποδύζει την λειτουργύα των 

κινητόρων που εύναι όδη αναμμϋνοι και να επιτρϋπει το κλεύςιμο των επαφών των 

κινητόρων. 

ημ. III:  

Η πτώςη τϊςησ μετρϊται από την αρχό του δικτύου (δηλ. εύτε από τον μετρητό Φ. Σ. ΔΕΗ εύτε 

από τον τοπικό Μ/ υποςταθμού διανομόσ 

Για τα καλώδια μεταφορϊσ ενϋργειασ υποβρυχύων βυθιζόμενων ςυγκροτημϊτων θα 

χρηςιμοποιηθούν εύκαμπτα καλώδια με μόκοσ επαρκϋσ, ώςτε να εκτεύνονται από το κουτύ 

ςυνδϋςεωσ του κινητόρα μϋχρι το κουτύ ςυνδϋςεωσ που βρύςκεται ςτο επύπεδο του 

ανούγματοσ επιςκϋψεωσ τησ δεξαμενόσ. Σα εύκαμπτα καλώδια θα αποτελούνται από 

εύκαμπτουσ, χϊλκινουσ αγωγούσ 450V / 750V μονωμϋνουσ με ελαςτικό μανδύα με εύκαμπτη 

μόνωςη από ελαςτικό κατϊλληλο για υποβρύχια χρόςη. 
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Σα εύκαμπτα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματοσ θα εύναι υπολογιςμϋνα ώςτε να δϋχονται όλο το 

ρεύμα που χρειϊζεται ο κινητόρασ για να λειτουργόςει κϊτω από τισ επικρατούςεσ ςυνθόκεσ 

θερμοκραςύασ και υγρού περιβϊλλοντοσ. 

Οι ςυζεύξεισ καλωδύων θα εύναι πλόρωσ υδατοςτεγεύσ ςε ςυνθόκεσ καταιγιςμού νερού και 

τροπικϊ κλύματα. Σα παρεμβύςματα ειςόδου των καλωδύων θα πρϋπει να εύναι τελεύωσ 

ςτεγανϊ. 

Σο ςώμα των ςυζευκτόρων θα εύναι από αλουμύνιο, ορεύχαλκο ό ϊλλο υλικό ανθεκτικό ςτην 

διϊβρωςη. Θα εύναι επύςησ εφοδιαςμϋνο με κρύκουσ για να κλειδώνει με λουκϋτο ώςτε να 

αποφεύγονται οι περιπτώςεισ επϋμβαςησ από αναρμόδια ϊτομα, βανδαλιςμού κτλ. 

Σα καλώδια θα παρϋχουν τη δυνατότητα αποςυνδϋςεωσ. Σα κουτιϊ αποςυνδϋςεωσ θα εύναι 

από χυτοςύδηρο, ανθεκτικϊ ςτισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ, με χοντρούσ ορειχϊλκινουσ ακροδϋκτεσ 

ώςτε να διευκολύνεται η αποςύνδεςη των καλωδύων ρεύματοσ / προςταςύασ τησ αντλύασ 

κατϊ την αφαύρεςό τησ. Σο κουτύ θα εύναι πλόρεσ, με υδατοςτεγό παρεμβύςματα για τα 

καλώδια ρεύματοσ / προςταςύασ τησ αντλύασ. 

11.2.2 ΚΑΛΨΔΙΑ ΟΡΓΑΝΨΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟΤ 

Σα καλώδια που θα χρηςιμοποιηθούν για τη ςύνδεςη οργϊνων και τα κυκλώματα ελϋγχου θα 

εύναι πολύκλωνα καταςκευαςμϋνα ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ κατϊ VDE 0271 

ονομαςτικόσ διατομόσ 1,5 mm2 με αριθμημϋνουσ κλώνουσ για ςόμανςη αναγνώριςησ ςε όλο 

το μόκοσ τουσ. τα ϊκρα των καλωδύων θα ςτερεωθούν δακτύλιοι με τα κωδικϊ ςτοιχεύα 

τουσ. ε ςημεύα διαςύνδεςησ των αγωγών, όπου η αλλαγό κωδικών εύναι αναπόφευκτη, κϊθε 

αγωγόσ θα φϋρει διπλούσ δακτυλύουσ ςημϊνςεωσ. Κϊθε αλλαγό αρύθμηςησ θα ςημειώνεται 

επϊνω ςτο ηλεκτρικό διϊγραμμα τησ εγκαταςτϊςεωσ ςτην οπούα ϋγινε η αλλαγό. 

Όπου προβλϋπονται κυτύα ςυνδϋςεωσ ό διακλαδώςεωσ για τη διαλογό και ςύνθεςη τησ 

ομϊδασ καλωδύων οργϊνων και ελϋγχου μιασ μονϊδοσ του εξοπλιςμού, τα κυτύα αυτϊ θα εύναι 

κατϊλληλα για το ςκοπό που προορύζονται και για επύτοιχη τοποθϋτηςη και θα φϋρουν δύο 

ςειρϋσ ακροδεκτών τύπου κώσ. 

11.2.3 ΚΑΛΨΔΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 

Για τη μεταφορϊ των δεδομϋνων θα χρηςιμοποιηθούν καλώδια με χϊλκινουσ αγωγούσ 

χϊλκινουσ αγωγούσ μονόκλωνουσ ό πολύκλωνουσ των πιο κϊτω τύπων: 

• LiYCY(TP) όταν απαιτεύται ηλεκτρικό θωρϊκιςη του μεταφερομϋνου ςόματοσ. 

• UTP-FTP κατ' ελϊχιςτον CATEGORY 5 ςε εφαρμογϋσ που δεν αναμϋνονται 

ηλεκτρομαγνητικϋσ παρεμβολϋσ ςτη μετϊδοςη των δεδομϋνων. 
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Η καταςκευό των καλωδύων LiYCY(TP) πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με τισ προδιαγραφϋσ VDE 

0812 και 0814 και ϋχει ωσ ακολούθωσ: 

• Αγωγού: Λεπτοπολύκλωνα ςυρματύδια χαλκού (VDE 0295 class 5) 

• Μόνωςη αγωγών: Από PVC με κωδικοπούηςη χρωματιςμών κατϊ DIN 47100 χωρύσ 

επανϊληψη χρωμϊτων 

• υνεςτραμμϋνοι αγωγού: ςε ζεύγη 

• Θωρϊκιςη: Πλϋγμα επικαςςιτερωμϋνου χαλκού με κϊλυψη >90% 

• Εξωτερικόσ μανδύασ: PVC χρώματοσ γκρύ, βραδύκαυςτο κατϊ IEC 332.1 

• Σϊςη λειτουργύασ: 250 V (κορυφό 500 V) 

• Περιοχό θερμοκραςιών: -30°C ϋωσ 80°C 

• Η καταςκευό των καλωδύων UTP-FTP πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με τισ προδιαγραφϋσ 

ISO/IEC DIS 11801 Class D, TIA/EIA 568A και TSB 36 και ϋχει ωσ ακολούθωσ: 

• Αγωγού: Μονόκλωνα ςυρματύδια καθαρού χαλκού διαμϋτρου 0,5 mm (24 AWG) 

• Μόνωςη αγωγών: Πολυαιθυλϋνιο PΕ) με κωδικοπούηςη χρωματιςμών 

• υνεςτραμμϋνοι αγωγού: ςε ζεύγη με πολύ μικρό βόμα ςτρϋψησ. 

• Θωρϊκιςη (FTP μόνο): Υύλλο αλουμινύου με ςυνθετικό επικϊλυψη και αγωγόσ 

ςυνϋχειασ από επικαςςιτερωμϋνο χαλκό. 

• Εξωτερικόσ μανδύασ: PVC χρώματοσ γκρι, βραδύκαυςτοσ κατϊ ΙΕC 332.1 

• Περιοχό θερμοκραςιών: -30 °C ϋωσ 80 °C 

Σα καλώδια θα εύναι ςυνεςτραμμϋνα (twist pair) 4 ό 25 αγωγών ςυχνότητασ 100 ΜΗz 

χωρητικότητασ 46 pF/m, ςύνθετησ αντύςταςησ 100 Ψ  15 Ψ με απόςβεςη 21,98 dB/100 m 

ςτα 100 MHz. 

11.3 ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΨΝ 

11.3.1 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΟΔΕΤΕΙ ΚΑΛΨΔΙΨΝ 

Όλα τα καλώδια πρϋπει να εγκαταςταθούν ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ και 

τουσ κανόνεσ τησ τϋχνησ, ακολουθώντασ κατϊ το δυνατόν ευθεύεσ οδεύςεισ. Ειδικότερα, θα 

εφαρμοςτούν το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 και τα VDE 100 και VDE 101. 

Οι ςωλόνεσ διϋλευςησ των καλωδύων διανομόσ θα εύναι από PVC. Οι ςωλόνεσ των καλωδύων 

από τουσ τοπικούσ υποπύνακεσ ϋωσ τα μηχανόματα που οδεύουν ςε δομικϊ ςτοιχεύα θα εύναι 
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γαλβανιςμϋνοι ςιδηροςωλόνεσ, χωρύσ μονωτικό επϋνδυςη, με διϊμετρο και πϊχοσ 

τοιχωμϊτων ςύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384. 

Καλώδια που οδεύουν ςε τοιχύα μπορούν να τοποθετούνται ςε κλειςτϋσ διϊτρητεσ 

γαλβανιςμϋνεσ ςχϊρεσ, που ςτερεώνονται ςτο τοιχύο με εκτονωτικϊ βύςματα. 

Όταν μύα μονϊδα του εξοπλιςμού εξυπηρετεύται από περιςςότερα του ενόσ καλώδια, θα 

πρϋπει να ληφθεύ ειδικό μϋριμνα ώςτε να εξαςφαλιςθεύ η όδευςη των καλωδύων από μύα 

κοινό κατεύθυνςη και ο τερματιςμόσ τουσ με κανονικό ςειρϊ και ςυμμετρύα. 

Κϊθε καλώδιο θα φϋρει ςε κϊθε ϊκρο του ςταθερό ςόμανςη με τον αριθμό του ο οπούοσ 

αναφϋρεται ςτουσ καταλόγουσ των υλικών. Οι αναγνωριςτικϋσ πινακύδεσ θα ϋχουν 

κατϊλληλο μϋγεθοσ και μορφό που θα εγκρύνει η Τπηρεςύα μετϊ από πρόταςη του Αναδόχου 

και θα εύναι ςτερεωμϋνεσ κατϊ τρόπο αςφαλό επϊνω ςτα καλώδια. 

Πινακύδεσ αναγνωρύςεωσ θα τοποθετηθούν επύςησ ςτην εύςοδο και ϋξοδο των καλωδύων από 

υπόγεια κανϊλια, οικοδομικϊ ςτοιχεύα και γενικϊ ςε κϊθε περύπτωςη αφανούσ τοποθϋτηςησ 

όπου απαιτεύται να ςημειώνεται και να αναγνωρύζεται η όδευςη των καλωδύων. Η χρόςη 

πινακύδων ςτερεωμϋνων με κόλλα απαγορεύεται. 

Σα ςημεύα εξόδου και ειςόδου των καλωδύων ςε οικοδομικϊ ςτοιχεύα ό βϊςεισ εδρϊςεωσ 

πινϊκων θα ςτεγανώνονται. Η ςτεγϊνωςη θα πραγματοποιεύται με κατϊλληλο ελαςτομερϋσ 

υλικό και θα φϋρει τελικό εξωτερικό ςτρώμα αδιϊβροχησ αποξειδικόσ ρητύνησ πϊχουσ όχι 

μικρότερου των 40 mm ό ελαφρϊσ τςιμεντοκονύασ κατϊ περύπτωςη. Η εργαςύα αυτό θα γύνει 

και για κϊθε εφεδρικό ϊνοιγμα. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ και για την προςωρινό 

ςτεγϊνωςη κϊθε οπόσ διελεύςεωσ καλωδύου από οικοδομικό ςτοιχεύο κατϊ τη διϊρκεια του 

ςταδύου καταςκευόσ για λόγουσ προςταςύασ ϋναντι κατακλύςεωσ. 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ εργαςύασ ςτεγανώςεωσ θα πρϋπει να επιδεικνύεται ιδιαύτερη προςοχό 

ώςτε να μην υποςτούν φθορϋσ η επϋνδυςη και η ενύςχυςη του καλωδύου. 

Όλα τα καλώδια ιςχύοσ θα ςυνδϋονται προσ τουσ πύνακεσ κατϊ τρόπο που θα διαςφαλύζει ότι 

η ςωςτό διαδοχό φϊςεων, οι αριθμού των φϊςεων και τα χρώματα των αγωγών θα 

διατηρούνται ςε όλη την εγκατϊςταςη. 

Οι αγωγού των καλωδύων χαμηλόσ τϊςεωσ θα ταυτύζονται με τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

• 1η Υϊςη   L1 

• 2η Υϊςη   L2 

• 3 η Υϊςη   L3 

• Ουδϋτεροσ   N ό μπλε αγωγόσ 

• Γεύωςη    πρϊςινο ό κιτρινο/πρϊςινο 
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Σα μονοπολικϊ καλώδια ιςχύοσ θα φϋρουν τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ ταύτιςησ: 

• Υϊςη    Καφϋ 

• Ουδϋτεροσ   Μπλε 

• Γεύωςη    πρϊςινο ό κιτρινο/πρϊςινο 

Όλοι οι αγωγού των καλωδύων θα τερματύζουν ςε κατϊλληλεσ χϊλκινεσ λαβϋσ ό ορειχϊλκινουσ 

δακτυλύουσ με χρόςη ειδικού εργαλεύου. ε καμύα περύπτωςη δεν επιτρϋπεται "κατςϊρωμα" 

με τα χϋρια ό πϋνςα. 

Όλα τα καλώδια θα παραδοθούν ςε ςτιβαρϊ ςτροφεύα επϊνω ςτα οπούα θα αναγρϊφονται 

τα ςτοιχεύα του εργοςταςύου καταςκευόσ, η διατομό, το μόκοσ και η μόνωςη και θα 

ελεγχθούν από την Τπηρεςύα πριν από την εγκατϊςταςό τουσ. 

Σα ϊκρα των καλωδύων μϋςησ και χαμηλόσ τϊςεωσ θα ςτεγανώνονται κατϊλληλα, όταν τα 

καλώδια βρύςκονται ςτα ςτροφεύα, για να αποφεύγεται η εύςοδοσ υγραςύασ και όταν 

αποκόπτεται ϋνα κομμϊτι από το καλώδιο που εύναι ςτο ςτροφεύο, το τϋρμα του καλωδύου 

που απομϋνει θα ςτεγανώνεται αμϋςωσ. 

Οι ϋλξεισ κατϊ την διϊρκεια τησ τοποθϋτηςησ δεν πρϋπει να υπερβούν τισ προδιαγραφόμενεσ 

τιμϋσ του καταςκευαςτό, και ςε περύπτωςη ελλεύψεωσ αυτόσ, δεν πρϋπει να ξεπερνούν τα 6 

kg/mm2 διατομόσ. Για το ςκοπό αυτό οι ϋλξεισ θα γύνονται ό με το χϋρι, ό μηχανοκύνητα με 

την προώπόθεςη όμωσ ότι διατύθεται όργανο ελϋγχου τησ ϋλξησ. 

Όλα τα μόκη των καλωδύων που κόβονται από το ςτροφεύο πρϋπει να τοποθετούνται 

αμϋςωσ ςτισ προβλεπόμενεσ θϋςεισ αλλιώσ πρϋπει να ςτεγανώνονται αμϋςωσ τα ϊκρα των. 

Προκειμϋνου να κοπεύ ϋνα τμόμα καλωδύου από το ςτροφεύο, το ςτροφεύο θα τοποθετεύται 

ςε κατϊλληλη θϋςη ώςτε να διευκολύνεται η αφαύρεςη του καλωδύου και να αποφεύγονται 

ςτροφϋσ και διπλώςεισ. Όταν το αποκοπτόμενο μόκοσ καλωδύου εύναι μεγϊλο θα 

χρηςιμοποιούνται κατϊλληλα ρϊουλα ό φορεύα ϋλξεωσ καλωδύων. Η όδευςη των καλωδύων 

θα εύναι ςύμφωνη με τα ςυμβατικϊ ςχϋδια. 

Επϋκταςη των καλωδύων (μϊτιςμα) μϋςω κατϊλληλων μουφών δεν επιτρϋπεται παρϊ μόνο 

ςτισ περιπτώςεισ που το μόκοσ τησ γραμμόσ εύναι μεγαλύτερο από το μϋγιςτο μόκοσ του 

καλωδύου ενόσ ςτροφεύου και αφού ενημερωθεύ η Τπηρεςύα. 

Οι αγωγού κϊθε καλωδύου που ςυνδϋει ςτρεφόμενη μηχανό (κινητόρα ό γεννότρια) θα 

φϋρουν δακτυλύουσ με τα χαρακτηριςτικϊ ςύμβολα, ώςτε να διευκολύνεται η ςωςτό 

ςύνδεςη κϊθε μηχανόσ. 
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Όταν χρειϊζεται να αφαιρεθεύ η πλαςτικό επϋνδυςη των καλωδύων, όπωσ π.χ. ςτο τϋρμα των 

καλωδύων, θα αφαιρεύται το ελϊχιςτο απαιτούμενο τμόμα και ο εκτιθϋμενοσ αγωγόσ ό 

οπλιςμόσ θα καλύπτεται επαρκώσ με κατϊλληλο πλαςτικό δακτύλιο. 

Σα καλώδια με μόνωςη από PVC ό XLPE θα ςτερεώνονται ςτο τϋρμα τουσ μϋςω μηχανικών 

ςτυπιοθλιπτών ςύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρότυπο. Οι ςτυπιοθλύπτεσ αυτού θα εύναι 

ορειχϊλκινοι εκτόσ από τισ περιπτώςεισ καλωδύων με οπλιςμό από ταινύα αλουμινύου, όπου 

οι ςτυπιοθλύπτεσ θα εύναι από αλουμύνιο. Οι ςτυπιοθλύπτεσ θα εξαςφαλύζουν επαρκό 

ςτερϋωςη των καλωδύων μϋςω του μεταλλικού οπλιςμού τουσ, εξαςφαλύζοντασ 

ταυτοχρόνωσ και πλόρη ςύνδεςη προσ γη. Θα παραδοθούν πλόρεισ, με ορειχϊλκινο ςτοιχεύο 

ςύνδεςησ προσ γη και κατϊλληλο πλαςτικό κϊλυμμα μϋςω του οπούου θα ςτεγανώνεται 

αποτελεςματικϊ το μεταξύ επενδύςεων του καλωδύου και ςτυπιοθλύπτου διϊκενο. 

Σα καλώδια μϋςησ τϊςησ θα ςτερεώνονται ςτο τϋρμα τουσ μϋςω ςυρρικνουμϋνων υπό την 

επύδραςη τησ θερμότητασ (heat shrink) ςτοιχεύων, τα οπούα θα ϋχουν υποςτεύ πλόρη 

εξομϊλυνςη τϊςεων. 

11.3.2 ΕΚΚΑΥΗ ΦΑΝΔΑΚΨΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΛΨΔΙΨΝ 

Ο Ανϊδοχοσ θα ςυντϊξει ςχϋδια με τισ ακριβεύσ διαςτϊςεισ των χανδϊκων ςτα οπούα θα 

ςημειώνονται το πλϊτοσ και το βϊθοσ κϊθε χϊνδακα και οι λεπτομϋρειεσ των ςωλόνων που 

θα χρηςιμοποιηθούν για τη διαςταύρωςη των καλωδύων με οδούσ. 

Σα ςχϋδια θα ςυνταχθούν ςε ςυνεννόηςη με την Τπηρεςύα και θα εγκριθούν γραπτώσ πριν 

εφαρμοςτούν επιτόπου. 

Η τοποθϋτηςη όλων των καλωδύων πρϋπει να ακολουθεύ τισ ακόλουθεσ απαιτόςεισ: 

• Σα βϊθη τοποθετόςεωσ των καλωδύων θα καθορύζονται από τη διαμορφωμϋνη 

ςτϊθμη του εδϊφουσ, εκτόσ αν διαταχθεύ διαφορετικϊ από την Τπηρεςύα. Σα καλώδια 

μϋςησ τϊςεωσ θα τοποθετηθούν ςε βϊθοσ τουλϊχιςτον 1,00 m και τα χαμηλόσ τϊςεωσ 

ςε βϊθοσ τουλϊχιςτον 0,60 m. Σα καλώδια μϋςησ και χαμηλόσ τϊςεωσ μπορούν να 

τοποθετηθούν ςτον ύδιο χϊνδακα, αλλϊ ςε διαφορετικϊ οριζόντια και κατακόρυφα 

επύπεδα. Όταν τα καλώδια οδεύουν μϋςα ςε ςωλόνεσ επιτρϋπεται κατακόρυφη 

τοποθϋτηςη με τα καλώδια μϋςησ τϊςεωσ ςτο μεγαλύτερο βϊθοσ. 

• Πριν από την τοποθϋτηςη των καλωδύων η Τπηρεςύα θα επιθεωρόςει τουσ χϊνδακεσ 

και θα βεβαιωθεύ ότι το περύγραμμϊ τουσ εύναι ςταθερό και ο πυθμϋνασ λεύοσ χωρύσ 

θραύςματα από πϋτρεσ. 

• Σο ςτρώμα ϋδραςησ των καλωδύων θα ϋχει πϊχοσ 75 mm και θα δημιουργηθεύ από 

λεπτόκοκκη ϊμμο. 
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• Σα καλώδια θα τοποθετηθούν ςτισ κατϊλληλεσ μεταξύ των αποςτϊςεισ και όχι 

τεντωμϋνα, για να αποφευχθεύ η δημιουργύα τϊςεων, όταν αυτϊ θα κατακαθύςουν με 

την επαναπλόρωςη του χϊνδακα. 

• Πριν από τη διϊςτρωςη τησ ϊμμου και την επαναπλόρωςη, θα γύνεται ϋλεγχοσ από 

την Τπηρεςύα, όπωσ επύςησ και μετϊ τη διϊςτρωςη τησ ϊμμου και την τοποθϋτηςη 

των προςτατευτικών πλακών. 

• Μετϊ την τοποθϋτηςη των καλωδύων θα προςτεθεύ ϋνα νϋο ςτρώμα ϊμμου πϊχουσ 75 

mm, το οπούο θα καλύψει πλόρωσ τουσ αγωγούσ χωρύσ κενϊ ςτισ κϊτω παρειϋσ τουσ. 

Για την εργαςύα αυτό δεν θα χρηςιμοποιηθούν μηχανικϊ μϋςα. 

• Μετϊ τη διϊςτρωςη τησ ϊμμου θα τοποθετηθούν οι προςτατευτικϋσ πλϊκεσ, οι οπούεσ 

θα επικαλύπτουν τα καλώδια με ϋνα περιθώριο τουλϊχιςτον 75 mm εκατϋρωθεν. 

Όταν τοποθετούνται ςτον ύδιο χϊνδακα καλώδια μϋςησ και χαμηλόσ τϊςεωσ, κϊθε 

καλώδιο θα ϋχει ξεχωριςτϋσ πλϊκεσ προςταςύασ. 

• Ο Ανϊδοχοσ θα προβεύ ςτην επαναπλόρωςη του χϊνδακα, χωρύσ να διαταρϊξει τισ 

προςτατευτικϋσ πλϊκεσ. Σα υλικϊ επαναπλόρωςησ θα πρϋπει να εύναι απαλλαγμϋνα 

κατϊ το δυνατόν από μεγϊλεσ πϋτρεσ και ϊλλα ςτερεϊ μεγϊλου ςχόματοσ. 

• Μετϊ την επαναπλόρωςη του χϊνδακα, ο Ανϊδοχοσ θα προβεύ ςτισ απαραύτητεσ 

ενϋργειεσ για τη δημιουργύα τησ τελικόσ ςτϊθμησ του εδϊφουσ και θα τοποθετόςει 

δεύκτεσ τησ όδευςησ των καλωδύων. Οι δεύκτεσ αυτού θα τοποθετηθούν το πολύ ανϊ 

10 m διαδρομόσ και ςτα ςημεύα αλλαγόσ κατευθύνςεωσ ςτουσ δεύκτεσ θα 

αναγρϊφονται οι λϋξεισ "ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΑΛΨΔΙΑ" και η τϊςη λειτουργύασ τησ γραμμόσ. 

11.3.3 ΕΦΑΡΕ ΣΗΡΙΞΕΨ ΚΑΛΨΔΙΨΝ 

Κατϊ τισ ομαδικϋσ οδεύςεισ καλωδύων ιςχυρών ρευμϊτων ό γυμνών χϊλκινων αγωγών, 

μπορούν να χρηςιμοποιηθούν, μεταλλικϋσ ςχϊρεσ, από διϊτρητη γαλβανιςμϋνη λαμαρύνα, 

ανοικτού ό κλειςτού τύπου κατϊ περύπτωςη, με τα ειδικϊ εξαρτόματα για τη ςτόριξη τουσ. Ο 

Ανϊδοχοσ θα προμηθεύςει και θα εγκαταςτόςει όλεσ τισ απαιτούμενεσ για την όδευςη των 

καλωδύων εςχϊρεσ. Για την επιλογό των εςχαρών ςτηρύξεωσ των καλωδύων και των 

οδεύςεών των θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

• Ο αριθμόσ των καλωδύων ιςχύοσ αυτοματιςμού και ελϋγχου, που θα τοποθετηθούν ςε 

κϊθε εςχϊρα, περιλαμβανομϋνων και των μελλοντικών. 

• Αποφυγό περιοχών όπου θα γύνεται ςυντόρηςη μηχανημϊτων, ςωλόνων κτλ. και 

περιοχών όπου προβλϋπεται επϋκταςη των εγκαταςτϊςεων του ϋργου. 

• Αποφυγό περιττών διαδρομών. 
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• Όδευςη των εςχαρών ςε μεγϊλο ύψοσ με κατϊλληλεσ καθόδουσ ςτισ διϊφορεσ 

καταναλώςεισ. 

• Όδευςη εςχαρών ςε οριζόντιεσ και κϊθετεσ διευθύνςεισ κατϊ το μϋτρο του δυνατού. 

Οι εςχϊρεσ οδεύςεωσ των καλωδύων θα καταςκευαςθούν από χαλυβδοελϊςματα, θα φϋρουν 

ομούου τύπου ςτοιχεύα ςύνδεςησ και θα εγκαταςταθούν ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του 

εργοςταςύου καταςκευόσ τουσ. Θα ακολουθούν το παρακϊτω διαςταςιολόγιο: 

Α/Α Διαςτϊςεισ [mm] Πϊχοσ ελϊςματοσ [mm] 

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 

Οι καμπύλεσ και τα τεμϊχια διακλϊδωςησ και ςύνδεςησ θα ϋχουν τυποποιημϋνη μορφό και οι 

εςωτερικϋσ ακτύνεσ καμπυλότητασ δεν θα εύναι μικρότερεσ από 300 mm. Σο ςύςτημα των 

εςχαρών θα εύναι καταςκευαςμϋνο ςύμφωνα με το πρότυπο NEMA VE-1 και οι τιμϋσ 

φόρτιςησ θα υπολογιςτούν ςύμφωνα με το DIN 4114 με ςυντελεςτό αςφαλεύασ 1,7 κατ' 

ελϊχιςτο. Σο γαλβϊνιςμα θα εύναι ςύμφωνο με το DIN EN 10412 με βϊροσ επικϊλυψησ 350 

g/m2. Οι ςχϊρεσ θα εύναι προγαλβανιςμϋνεσ με τη μϋθοδο SENDZIMIR Z 275 ςύμφωνα με το 

DIN 17162. 

Οι εςχϊρεσ θα ϋχουν επαρκϋσ πλϊτοσ ώςτε τα καλώδια να τοποθετούνται ςε ϋνα επύπεδο και 

ςτισ κανονικϋσ μεταξύ τουσ αποςτϊςεισ χωρύσ να αλληλεπικαλύπτονται εξαςφαλύζοντασ ότι 

το 30% τησ επιφανεύασ του θα παραμϋνει κενό (εφεδρεύα). 

Σα καλώδια θα αςφαλύζονται επϊνω ςτισ εςχϊρεσ με τη βοόθεια μονωτικών ιμϊντων, οι 

οπούοι θα βιδώνονται επϊνω ςτην εςχϊρα με πλαςτικούσ κοχλύεσ και ροδϋλεσ. Θα 

ςτερεώνονται ανϊ διαςτόματα τϋτοια που θα εξαςφαλύζουν μια καθαρό και τακτοποιημϋνη 

εγκατϊςταςη. 

Ειδικό μϋριμνα πρϋπει να ληφθεύ ςτισ κατακόρυφα τοποθετημϋνεσ εςχϊρεσ, όπου πρϋπει να 

χρηςιμοποιηθούν κατϊλληλα και επαρκό ςτοιχεύα ςτερεώςεωσ των καλωδύων, ώςτε να 

επιτυγχϊνεται αςφϊλεια και καλό κατανομό των φορτύων. Σα καλώδια που οδεύουν επϊνω 
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ςε κατακόρυφεσ εςχϊρεσ θα ςτερεωθούν κατϊ τρόπο αςφαλό ανϊ διαςτόματα το πολύ 600 

mm. 

Οι βραχύονεσ ςτηρύξεωσ των εςχαρών θα καταςκευαςθούν από γαλβανιςμϋνο εν θερμώ 

χαλυβοϋλαςμα πϊχουσ τουλϊχιςτον 2 mm και θα ϋχουν πλϊτοσ τουλϊχιςτον 1 cm 

μεγαλύτερο από το πλϊτοσ τησ ςχϊρασ που ςτηρύζουν και θα εύναι υπολογιςμϋνα για μϋγιςτο 

φορτύο 50 kg. Οι αποςτϊςεισ μεταξύ τουσ θα εύναι τϋτοιεσ ώςτε οι μεν ςχϊρεσ πλϊτουσ 100 

mm - 300 mm να δϋχονται φορτύο 100 kp/m ενώ οι ςχϊρεσ πλϊτουσ 400 mm - 600 mm 

φορτύο 200 kp/m. ε κϊθε περύπτωςη, η μεταξύ τουσ απόςταςη δεν θα υπερβαύνει ςε καμιϊ 

περύπτωςη τα 1.200 mm. Η ςτερϋωςη των βραχιόνων αυτών θα εύναι επαρκόσ για το μϋγιςτο 

φορτύο τησ εςχϊρασ. 

Γενικϊ η καταςκευό των εςχαρών θα εύναι πολύ επιμελημϋνη και θα γύνει με τρόπο που θα 

επιτρϋπει μικρό δύναμη πϊνω ςε αυτϋσ χωρύσ παραμορφώςεισ των ςχαρών, των βραχιώνων 

και των ορθοςτατών. 

Οι ορθοςτϊτεσ θα εύναι από χαλυβδοϋλαςμα γαλβανιςμϋνο εν θερμώ πϊχουσ τουλϊχιςτον 3 

mm διπλού «π» μονού ό διπλού ανϊλογα με τα φορτύα των εςχαρών. Για εςχϊρεσ πλϊτουσ 

μεγαλύτερου από 200 mm μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ορθοςτϊτεσ μορφόσ. Οι ορθοςτϊτεσ 

αυτού θα αναρτώνται από την οροφό και για την ςτόριξό τουσ θα χρηςιμοποιηθούν κοινϊ 

βύςματα μεταλλικϊ με τισ κατϊλληλεσ βύδεσ. 

Οι βύδεσ που θα χρηςιμοποιηθούν για τισ ςυνδϋςεισ των εςχαρών, των ειδικών τεμαχύων κτλ. 

θα εύναι ειδικόσ μορφόσ για να μην τραυματύζονται τα καλώδια και πρϋπει να εύναι 

επιψευδαργυρωμϋνεσ. 

ε όποιεσ εςχϊρεσ οδεύουν μαζύ με ϊλλα καλώδια ςημϊτων, καλώδια που μεταφϋρουν 

αναλογικϊ ςόματα (0-20mA ό 4-20mA) τότε θα τοποθετεύται ςτην εςχϊρα ειδικό 

διαχωριςτικό εξϊρτημα κατϊ μόκοσ ϋτςι ώςτε να διαχωρύζει την ςχϊρα ςε δυο τμόματα. Σο 

ϋνα θα περιϋχει τα καλώδια των αναλογικών ςημϊτων και το ϊλλο τα υπόλοιπα καλώδια 

ςημϊτων. 

11.3.4 ΚΟΤΣΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΨΗ 

Σα πλαςτικϊ κουτιϊ διακλϊδωςησ θα εύναι καταςκευαςμϋνα από PVC, ιδύων προδιαγραφών 

καταςκευόσ με τουσ ευθύγραμμουσ ςωλόνεσ, με κϊλυμμα πρεςςαριςτό ό βιδωτό που θα 

εξαςφαλύζει απόλυτη ςτεγανότητα. Η ςύνδεςό τουσ με τουσ ςωλόνεσ θα γύνεται πϊντοτε 

μϋςω των ειδικών ρακόρ ςύνδεςησ. Σα κουτιϊ θα εύναι διαςτϊςεων 62 mm x 62 mm, 82 mm x 

82 mm, 91 mm x 91 mm και 100 mm x 100 mm κατϊ περύπτωςη προςταςύασ ΙΡ 55. 

Σα χαλύβδινα κουτιϊ θα εύναι καταςκευαςμϋνα από χαλυβδοϋλαςμα πϊχουσ 3 mm 

γαλβανιςμϋνα ό από ϊριςτησ ποιότητασ χυτοςύδηρο, ςτεγανϊ προςταςύασ ΙΡ 55, τετρϊγωνα 
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ό ορθογώνια, κατϊλληλα για ςύνδεςη με χαλύβδινουσ ςωλόνεσ καλωδύων. Οι διαςτϊςεισ τουσ 

θα εύναι επαρκεύσ για την ϊνετη ςύνδεςη των καλωδύων ώςτε να αποφεύγονται ανεπιθύμητα 

τςακύςματα. 

11.3.5 ΨΛΗΝΨΕΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΨΝ ΚΑΛΨΔΙΨΝ 

Οι ςωληνώςεισ προςταςύασ των καλωδύων, ςταθερϋσ και εύκαμπτεσ, πρϋπει να γύνουν 

ςύμφωνα με τα πρότυπα: ΕΛΟΣ HD 384, ΕΝ 50086, ΕΝ 60423, IEC 60023, IEC 60614. 

Οι ςταθερού χαλυβοςωλόνεσ όδευςησ ηλεκτρικών καλωδύων θα εύναι γαλβανιςμϋνοι εν 

θερμώ (εντόσ και εκτόσ) μϋςου τύπου (κόκκινη ετικϋτα) υδραυλικού ό ειδικού ηλεκτρολογικού 

ςωλόνεσ και θα εγκαθύςτανται με πλόρη ςειρϊ βιδωτών εξαρτημϊτων όπωσ ςτισ υδραυλικϋσ 

ςυνδϋςεισ. Θα εύναι ςύμφωνοι με το I EC 60423, με ελϊχιςτο πϊχοσ τοιχωμϊτων 1,5 mm. 

Κουρμπϊριςμα των ςωλόνων επιτρϋπεται μόνον μϋςω καταλλόλου κουρμπαδόρου για 

γωνύεσ ϊνω των 90°. Οι γωνύεσ 90° θα γύνονται με ϋτοιμεσ καμπύλεσ. Η ςύνδεςό τουσ με τα 

κουτιϊ διακλϊδωςησ θα γύνεται ςτεγανϊ με περικόχλια μϋςα - ϋξω. Δεν θα γύνονται δεκτϋσ 

ϊνω των δύο αλλαγών διεύθυνςησ, χωρύσ ενδιϊμεςο κουτύ διακλϊδωςησ. 

ε όλεσ τισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, οι ςωληνώςεισ προςταςύασ θα εύναι επύτοιχεσ ό 

χωνευτϋσ ό θαμμϋνεσ ςτο πϊτωμα κατϊ περύπτωςη και θα διαταχθούν ςε καθαρούσ και 

απλούσ ςχηματιςμούσ, που θα εξαςφαλύζουν εφεδρεύα χώρου για μελλοντικϋσ ςωληνώςεισ 

προσ όλουσ τουσ ηλεκτρικούσ πύνακεσ. τα ςημεύα που τελειώνουν οι τούχοι και οι οροφϋσ, οι 

ςωληνώςεισ θα καλυφθούν κατϊλληλα. 

Μη μεταλλικϋσ εντοιχιςμϋνεσ ςωληνώςεισ δεν επιτρϋπεται να χρηςιμοποιηθούν εκτόσ των 

κτιρύων για γραφεύα και των χώρων για γραφεύα των λοιπών κτιρύων. ε περύπτωςη χρόςησ 

τουσ, θα εύναι από PVC, κατϊλληλοι για εγκατϊςταςη ςτο ϋδαφοσ και για εγκιβωτιςμό ςε 

ςκυρόδεμα, τυποποιημϋνων διαμϋτρων 23 mm, 29 mm κ.ο.κ. 

Οι ευθύγραμμοι πλαςτικού ςωλόνεσ για εμφανό τοποθϋτηςη θα εύναι από PVC, κατϊλληλοι 

για εμφανό εγκατϊςταςη ςύμφωνα με τα διεθνό πρότυπα IEC και τισ προδιαγραφϋσ ΕΛΟΣ 

798.1 και 799. Οι ςωλόνεσ θα εύναι ϊκαυςτοι, απρόςβλητοι από οξϋα κτλ. και υψηλόσ αντοχόσ 

ςε υπεριώδη ακτινοβολύα. Θα ςυνοδεύονται από πλόρη ςειρϊ εξαρτημϊτων όπωσ καμπύλεσ, 

μούφεσ, κολϊρα, ρακόρ κτλ. 

Η πληρότητα των ςωλόνων δεν πρϋπει να υπερβαύνει το 40%. Δεν θα γύνονται δεκτϋσ ϊνω 

των δύο αλλαγών διεύθυνςησ, χωρύσ ενδιϊμεςο κουτύ διακλϊδωςησ ό φρεϊτιο. 

Σα ελϊχιςτα πϊχη ςε ςχϋςη με τισ διαμϋτρουσ θα εύναι τα εξόσ: 
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Α/Α Διϊμετροσ [mm] Πϊχοσ [mm] 

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 

Οι χαλυβδοςωλόνεσ ςπιρϊλ θα χρηςιμοποιούνται αποκλειςτικϊ για τη ςύνδεςη 

μηχανημϊτων και οργϊνων με τα χαλύβδινα κουτιϊ διακλϊδωςησ. Οι ςωλόνεσ θα εύναι 

ανοξεύδωτοι, επενδεδυμϋνοι με μανδύα από PVC και θα ςυνοδεύονται από τα απαραύτητα 

εξαρτόματα ςύνδεςησ. 

Οι διϊμετροι των ςωληνώςεων προςταςύασ θα καθοριςτούν με βϊςη τον αριθμό των 

καλωδύων που πρόκειται να διϋλθουν μϋςα απ' αυτϋσ, ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του 

προτύπου IEC 60364, ό όπωσ απαιτηθεύ για κϊποια ςυγκεκριμϋνη θϋςη, ςε καμύα όμωσ 

περύπτωςη δεν θα υπϊρξει διϊμετροσ ςωλόνα μικρότερη από 20 mm. 

Οι χωνευτϋσ ςωληνώςεισ καθώσ και αυτϋσ που οδεύουν μϋςα ςε ψευδοροφϋσ θα φϋρουν τα 

απαραύτητα ςτοιχεύα για τισ διακλαδώςεισ προσ τα φωτιςτικϊ ςώματα, τουσ διακόπτεσ, τουσ 

ρευματοδότεσ κτλ. 

Όλεσ οι ςωληνώςεισ προςταςύασ θα εγκαταςταθούν κατϊ τρόπο που να εξαςφαλύζει τον 

εξαεριςμό και την αποςτρϊγγιςη τουσ. Οι καμπύλεσ θα γύνονται από την ύδια τη ςωλόνωςη. 

Κυτύα διακλαδώςεων ό ενώςεων, δεν επιτρϋπεται να τοποθετηθούν ςε δυςπρόςιτα ςημεύα. 

Ολόκληρο το ςύςτημα των ςωληνώςεων προςταςύασ θα καθαριςτεύ με επιμϋλεια και θα 

απομακρυνθούν οποιαδόποτε ϊχρηςτα υλικϊ και ρύποι, πριν από τη διϋλευςη των καλωδύων 

μϋςα από αυτό. 

τα ςημεύα που οι ςωλόνεσ ςυνδϋονται με κουτιϊ διακοπτών, θα φϋρουν ειδικό 

κοχλιοτομημϋνη υποδοχό, η οπούα όταν ςφιχθεύ θα εύναι πρόςωπο με την εξωτερικό παρειϊ 

του κουτιού. Οι ςωλόνεσ θα ςτερεώνονται τότε επϊνω ςτο κουτύ με τη βοόθεια ενόσ 

μπρούτζινου, εςωτερικώσ κοχλιοτομημϋνου δακτυλύου, ο οπούοσ θα βιδώνεται από το 

εςωτερικό του κουτιού επϊνω ςτην κοχλιοτομημϋνη υποδοχό τησ ςωληνώςεωσ. Η ςτερϋωςη 
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των ςωλόνων επϊνω ςτο κουτύ με χρόςη κοχλιοτομημϋνων δακτυλύων απ' ευθεύασ χωρύσ 

χρόςη τησ κοχλιοτομημϋνησ υποδοχόσ επιτρϋπεται. 

Όλα τα εκτεθειμϋνα ςτον αϋρα τμόματα των ςπειρωμϊτων, θα υποςτούν ψυχρό γαλβϊνιςμα 

μετϊ την εγκατϊςταςό των. 

Οι επύτοιχεσ ςωληνώςεισ θα ςτηρύζονται κατϊ διαςτόματα ςύμφωνα με τον ακόλουθο 

πύνακα:  

Α/Α Διϊμετροσ [mm] Διϊςτημα [m] 

1 20 2,50 

2 25 2,00 

3 30 1,20 

τα ςημεύα καμπυλώςεωσ, οι ςωλόνεσ θα ςτερεώνονται αποτελεςματικϊ ςε απόςταςη 225 

mm εκατϋρωθεν τησ καμπύλησ. τα ςημεύα ςυνδϋςεων ό απότομων αλλαγών κατεύθυνςησ 

και ςε πρόςθετα ςημεύα που θα κρύνει η Τπηρεςύα, θα τοποθετηθούν κατϊλληλα ςταθερϊ ό 

αφαιρετϊ κουτιϊ ςυνδϋςεωσ. ε μεγϊλου μόκουσ γραμμϋσ θα τοποθετηθούν χαλύβδινα ό 

χυτοςιδηρϊ κουτιϊ με θυρύδεσ επιςκϋψεωσ για να διευκολύνουν την ϋλξη των καλωδύων. Οι 

εγκιβωτιςμϋνεσ ςτα δϊπεδα ςωληνώςεισ θα εύναι ςυνεχεύσ, χωρύσ ενδιϊμεςα κουτιϊ 

ςυνδϋςεωσ, θαμμϋνα ςτο δϊπεδο. Αν απαιτεύται θα καταςκευαςτούν φρεϊτια από οπλιςμϋνο 

ςκυρόδεμα με χαλύβδινο κϊλυμμα. 

τα ςημεύα που οι ςωληνώςεισ διαπερνούν αρμούσ διαςτολόσ θα τοποθετηθούν ειδικϊ 

κουτιϊ ςύνδεςησ, που θα μπορούν να απορροφούν τισ ςυςτολϋσ/διαςτολϋσ. Σα κουτιϊ αυτϊ 

θα φϋρουν εκατϋρωθεν ακροδϋκτεσ γειώςεωσ μϋςω των οπούων θα ςυνδϋονται προσ το 

ςύςτημα γειώςεωσ με καταλλόλου διατομόσ πολύκλωνο χϊλκινο αγωγό. Σα ϊκρα των 

ςωληνώςεων οι οπούεσ εγκιβωτύζονται ςε μπετόν, θα ταπώνονται προςωρινϊ πριν πϋςει το 

μπετόν με κατϊλληλεσ ορειχϊλκινεσ τϊπεσ. 

Δεν επιτρϋπεται η εγκατϊςταςη ςωληνώςεων προςταςύασ επϊνω ςτισ εξωτερικϋσ επιφϊνειεσ 

των κτιρύων. 

Οι ςωληνώςεισ που οδεύουν κϊτω από ψευδοπατώματα ό πϊνω από ψευδοροφϋσ και γενικϊ 

οι καλυμμϋνεσ ςωληνώςεισ θα ςτηρύζονται ςε ειδικϊ ςτοιχεύα εγκεκριμϋνα από την Τπηρεςύα. 

Σα καλύμματα των εξαρτημϊτων των ςωληνώςεων θα εύναι επύπεδα και θα ςτερεώνονται 

ςτη μϋςη των με ορειχϊλκινεσ βύδεσ κωνικόσ κεφαλόσ. Κϊθε εξϊρτημα θα ςυνοδεύεται και 

από ϋνα παρϋμβυςμα από νεοπρϋνιο ό ϊλλο ιςοδύναμο υλικό. 
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ε εξωτερικϋσ ςωληνώςεισ και γενικϊ όπου προβλϋπεται από τισ Προδιαγραφϋσ θα 

τοποθετηθούν ςτεγανϊ κουτιϊ ςυνδϋςεων. 

Η εγκατϊςταςη των προςτατευτικών ςωληνώςεων θα εύναι τϋτοια ώςτε να επιτρϋπει την 

εύκολη αντικατϊςταςη των καλωδύων, χωρύσ να απαιτούνται επεμβϊςεισ ςτα οικοδομικϊ 

ςτοιχεύα και μερεμϋτια. 

τισ ςωληνώςεισ προςταςύασ μονοφαςικών αγωγών φωτιςτικών ςωμϊτων, ρευματοδοτών, 

διακοπτών κτλ δεν επιτρϋπεται ςτην ύδια ςωλόνωςη η ςυνύπαρξη δύο φϊςεων. 

Οι ςωληνώςεισ προςταςύασ υπογεύων καλωδύων καθώσ και τα αντύςτοιχα φρεϊτια, θα 

πληρούν τισ ακόλουθεσ απαιτόςεισ: 

• Οι ςωλόνεσ θα εύναι από ςκληρό PVC με κατϊλληλεσ ςυνδϋςεισ. 

• Θα χρηςιμοποιηθούν χαλύβδινοι ςωλόνεσ διαμϋτρου 100 mm και 150 mm με πϊχοσ 

τοιχώματοσ 6 mm και διαμϋτρου 200 mm με πϊχοσ τοιχώματοσ 8 mm ό ςωλόνεσ από 

PVC τυποποιημϋνων διαμϋτρων. 

• Θα προβλεφθεύ 20% εφεδρεύα ςωλόνων για κϊθε όδευςη και εν πϊςη περιπτώςει όχι 

λιγότερη από ϋνα ςωλόνα ανϊ όδευςη. 

• Θα χρηςιμοποιηθούν μόνο ευθύγραμμα τμόματα ςωλόνων και οι αλλαγϋσ 

κατευθύνςεωσ θα γύνονται με φρεϊτια, με μόνη εξαύρεςη τισ καμπύλεσ 90° για την 

εύςοδο ςε κτύρια. Όπου χρηςιμοποιούνται τϋτοιεσ καμπύλεσ, η ακτύνα καμπυλότητασ 

θα εύναι 800 mm για ςωλόνεσ διαμϋτρου 100 mm και 1.000 mm για ςωλόνεσ 

διαμϋτρου 150 mm και 200 mm. 

• Οι ςωλόνεσ προςταςύασ καλωδύων ςε διαςταυρώςεισ με οδούσ θα επεκτεύνονται ϋνα 

μϋτρο τουλϊχιςτον εκατϋρωθεν τησ οδού. 

Σα φρεϊτια θα ϋχουν ελϊχιςτο βϊθοσ από την επιφϊνεια του εδϊφουσ 800 mm προκειμϋνου 

για αγωγούσ χαμηλόσ τϊςεωσ και 1.200 mm προκειμϋνου για αγωγούσ μϋςησ τϊςεωσ. ε 

περιπτώςεισ που τα καλώδια περνούν ςε ευθεύα γραμμό μϋςα από τα φρεϊτια οι ελϊχιςτεσ 

διαςτϊςεισ τουσ θα εύναι 600 mm x 600 mm. ε περιπτώςεισ που το καλώδιο αλλϊζει 

κατεύθυνςη, οι ελϊχιςτεσ διαςτϊςεισ του φρεατύου θα εύναι 800 mm x 800 mm. ε κϊθε 

περύπτωςη οι διαςτϊςεισ των φρεατύων θα εύναι επαρκεύσ για να πραγματοποιεύται η 

ελϊχιςτη απαιτητό ακτύνα καμπυλότητασ κϊθε καλωδύου. 

Σο φρεϊτιο θα ϋχει δυνατότητα αποςτραγγύςεωσ και θα φϋρει χυτοςιδηρό κϊλυμμα βαρϋωσ 

τύπου. Θα υπϊρχουν ενδιϊμεςα φρεϊτια ανϊ 30 το πολύ μϋτρα και 5 το πολύ μϋτρα πριν από 

την κατϊληξη ςε καμπύλη 90°. 

Μετϊ την εγκατϊςταςη των προςτατευτικών ςωληνώςεων και μϋχρι την τοποθϋτηςη των 

καλωδύων, οι ςωληνώςεισ θα ταπωθούν για να μην ειςχωρόςουν ς' αυτϋσ ξϋνεσ ύλεσ. 
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Πριν από την τοποθϋτηςη των καλωδύων, ο Ανϊδοχοσ θα καθαρύςει τελεύωσ με κατϊλληλα 

μϋςα τουσ ςωλόνεσ. Όλοι οι ςωλόνεσ θα ςφραγιςτούν κατϊλληλα για να αποφευχθεύ η 

εύςοδοσ υγραςύασ, ποντικών και ϊλλων επιβλαβών ζωυφύων. 

τισ περιπτώςεισ που η τροφοδότηςη μιασ κατανϊλωςησ απαιτεύ μη ςταθερό ςύνδεςη 

(κινητόρεσ κτλ), ο αγωγόσ θα προςτατεύεται ςτο μεταξύ του πϋρατοσ τησ ςταθερόσ 

ςωλόνωςησ και του κιβωτύου ςυνδϋςεωσ τμόμα του με εύκαμπτο προςτατευτικό ςωλόνα 

από PVC ό εύκαμπτο χαλυβδοςωλόνα επενδεδυμϋνο εςωτερικϊ με PVC. 

Η ςύνδεςη του εύκαμπτου ςωλόνα και ςτα δύο ϊκρα θα εύναι τελεύωσ ςτεγανό και θα 

πραγματοποιηθεύ μϋςω καταλλόλων για τον ςκοπό αυτό εξαρτημϊτων προςαρμογόσ. Σο 

μόκοσ τησ εύκαμπτησ ςωλόνωςησ, ςε καμύα περύπτωςη δεν μπορεύ να εύναι μικρότερο από 

400 mm. 

Ο ακροδϋκτησ γειώςεωσ τησ εξυπηρετούμενησ κατανϊλωςησ θα ςυνδϋεται μϋςω ξεχωριςτού 

αγωγού γειώςεωσ με τη γεύωςη τησ ςταθερόσ προςτατευτικόσ ςωλόνωςησ. Απαγορεύεται η 

χρηςιμοπούηςη του εύκαμπτου χαλύβδινου αγωγού, ωσ ςτοιχεύου γειώςεωσ. 

11.3.6 ΟΦΕΣΟΙ ΚΑΛΨΔΙΨΝ 

Οι οχετού των καλωδύων θα καταςκευαςτούν από βαρϋωσ τύπου γαλβανιςμϋνα εν θερμώ 

χαλυβοελϊςματα, ςύμφωνα με το πρότυπο ΝΕΜΑ VE-1. 

Κϊθε τεμϊχιο οχετού θα ϋχει διαμορφωμϋνα χεύλη που θα επιτρϋπουν την κατϊ μϋτωπο 

ςύνδεςη με τα ϊλλα τεμϊχια και θα ςυνοδεύεται από τα απαραύτητα ςτοιχεύα ςυνδϋςεωσ. 

Κϊθε τεμϊχιο οχετού θα φϋρει ευκόλωσ αφαιρετϊ καλύμματα τα οπούα θα ςτερεώνονται 

ςτον οχετό με γαλβανιςμϋνεσ εν θερμώ βύδεσ. 

Σο ςύςτημα των οχετών καλωδύων θα φϋρει επύςησ τα απαραύτητα τεμϊχια καμπύλων και 

διακλαδώςεων, η ςχεδύαςη και καταςκευό των οπούων θα επιτρϋπει την εύκολη 

εγκατϊςταςη των καλωδύων και θα αποκλεύει τη δημιουργύα καμπυλώςεωσ των καλωδύων 

με μικρό και μη επιτρεπόμενη ακτύνα. Όλα τα εξαρτόματα των οχετών θα εύναι 

καταςκευαςμϋνα ςτο εργοςτϊςιο και θα φϋρουν κατϊλληλα καλύμματα. Η καταςκευό ό 

διαρρύθμιςη εξαρτημϊτων οχετών επύ τόπου του ϋργου απαγορεύεται. 

ε περιπτώςεισ κατακόρυφησ όδευςησ των οχετών, τα καλώδια θα ςτηρύζονται ςε αυτούσ με 

κατϊλληλα για το ςκοπό αυτό ςτηρύγματα, ςε αποςτϊςεισ όχι μεγαλύτερεσ από 500 mm. 

Ολόκληρο το ςύςτημα οχετών θα ϋχει ηλεκτρικό ςυνϋχεια (γεφυρωμϋνο), περιλαμβανομϋνου 

και του τροφοδοτούμενου εξοπλιςμού μϋςω μιασ ταινύασ χαλκού επαρκούσ διατομόσ, που θα 

ςυνδϋεται με ορειχϊλκινουσ κοχλύεσ, περικόχλια και ροδϋλεσ. 
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Όλοι οι οχετού θα διαςταςιολογηθούν ώςτε να δϋχονται ϊνετα όλα τα προβλεπόμενα 

καλώδια και μύα περύςςεια εφεδρεύασ 25%, ςε καμύα όμωσ περύπτωςη οι διαςτϊςεισ των 

οχετών θα εύναι μικρότερεσ από 50 mm x 50 mm. Όλεσ οι καμπύλεσ, οι διακλαδώςεισ και τα 

λοιπϊ ςτοιχεύα των οχετών θα φϋρουν τισ απαραύτητεσ ενιςχύςεισ και θα καταςκευαςτούν 

ςύμφωνα με τα ύδια πρότυπα με τα οπούα θα καταςκευαςτούν και οι οχετού. 

Η ςτόριξη των οχετών ςτουσ τούχουσ και ςτην οροφό θα γύνει μϋςω καταλλόλων ςτιβαρών 

ςτοιχεύων, που θα εξαςφαλύςουν ςταθερό και αςφαλό εγκατϊςταςη. Ο τρόποσ και τα υλικϊ 

ςτόριξησ θα εγκριθούν προηγουμϋνωσ από την Τπηρεςύα. 

Όταν απαιτεύται τεμαχιςμόσ τυποποιημϋνων τεμαχύων οχετών, οι δημιουργούμενεσ νϋεσ 

ακμϋσ θα προςτατεύονται με ψυχρό γαλβϊνιςμα ό αντιοξειδωτικό βαφό μινύου. 

Ολόκληρο το ςύςτημα των οχετών θα καταςκευαςτεύ ςτο εργοςτϊςιο και θα εγκαταςταθεύ 

ςτο ϋργο πριν από οποιαδόποτε εργαςύα τοποθετόςεωσ καλωδύων. 

11.3.7 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Ο Ανϊδοχοσ θα ςημειώςει όλεσ τισ οπϋσ και τα χαντρώματα που απαιτούνται για την 

εγκατϊςταςη και θα εύναι υπεύθυνοσ για τη ςωςτό τοποθϋτηςη των ςτοιχεύων ςτηρύξεωσ. Οι 

διανούξεισ και επαναπληρώςεισ με μπετόν καθώσ και η αποκατϊςταςη τησ τοιχοποιύασ και 

των ςοβϊδων αποτελούν υποχρϋωςη του Αναδόχου. 

Ο Ανϊδοχοσ γενικϊ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκτελϋςει τισ απαιτούμενεσ οικοδομικϋσ εργαςύεσ, 

π.χ. ςκαψύματα και διατρόςεισ ςτα δϊπεδα και ςτισ οροφϋσ που απαιτούνται για την 

ςτερϋωςη των καλωδύων, των εςχαρών και των ςωληνώςεων προςταςύασ των καλωδύων 

κατϊ τρόπο που δεν θα βλϊπτει τη ςτατικό επϊρκεια του οικοδομικού μϋρουσ του ϋργου. 
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12 ΓΕΙΨΕΙ 

12.1 ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ - ΟΡΙΜΟΙ 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτισ γειώςεισ των αντλιοςταςύων, των ηλεκτρικών 

πινϊκων και του λοιπού εξοπλιςμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτϊςεων που εύναι 

απαραύτητεσ για την αςφϊλεια και την προςταςύα ατόμων που ϋρχονται ςε ϊμεςη ό ϋμμεςη 

επαφό με αυτϋσ και ειδικότερα περιλαμβϊνει: 

• Σισ γειώςεισ προςταςύασ των ηλεκτρολογικών εγκαταςτϊςεων των ϋργων 

•  Σισ γειώςεισ των μεταλλικών μερών των εγκαταςτϊςεων. 

12.2 ΤΛΙΚΑ 

12.2.1 ΓΕΙΨΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Οι γυμνού αγωγού γειώςεωσ θα εύναι καταςκευαςμϋνοι από χαλκό γειώςεων με αγωγιμότητα 

98% ςε ςχϋςη με τον καθαρό χαλκό και θα εύναι πολύκλωνοι. 

Οι αγωγού γεύωςησ των ηλεκτρικών καλωδύων θα εύναι μεμονωμϋνοι αγωγού τησ αυτόσ 

μόνωςησ και καταςκευόσ με τουσ λοιπούσ αγωγούσ του κυκλώματοσ. 

Οι ςυνδετόρεσ των αγωγών γειώςεωσ με τισ ρϊβδουσ γειώςεωσ θα εύναι ορειχϊλκινοι τύπου 

αςφαλεύασ και καταςκευαςμϋνοι από το ύδιο εργοςτϊςιο που καταςκεύαςε και τισ ρϊβδουσ 

γειώςεωσ. 

ύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 η διατομό των αγωγών γεύωςησ, εφ' όςον οι αγωγού 

του κυκλώματοσ ϋχουν διατομό μικρότερη από 16 mm2, θα εύναι τησ αυτόσ διατομόσ. Εϊν οι 

αγωγού του κυκλώματοσ ϋχουν διατομό 16 ωσ 35 mm2, ο αγωγόσ γεύωςησ θα εύναι 16 mm2, 

ενώ, για διατομϋσ αγωγών κυκλωμϊτων μεγαλύτερεσ από 50 mm2 ο αγωγόσ γεύωςησ θα ϋχει 

διατομό τουλϊχιςτον ύςη προσ το μιςό τησ διατομόσ των αγωγών του κυκλώματοσ. 

Φϊλκινη πλεξύδα γεύωςησ (μπλεντϊζ) θα χρηςιμοποιηθεύ για να εξαςφαλιςθεύ η μεταλλικό 

ςυνϋχεια των φλαντζωτών ςωληνώςεων, των βιδωτών καταςκευών, των εςχαρών κτλ. και 

ςτισ ςυνδϋςεισ μεταξύ πλακών και αγωγού από χαλκό και τισ καταςκευϋσ ό τισ ςυςκευϋσ που 

υπόκεινται ςε κραδαςμούσ ό διαςτολϋσ. Η πλεξύδα πρϋπει να εύναι από γυμνό καςςιτερωμϋνο 

χαλκό, επύπεδη, πολύ εύκαμπτου τύπου. Οι ςυνδϋςεισ πρϋπει να πραγματοποιούνται εξ' 

ολοκλόρου ςτον αϋρα και το μόκοσ πρϋπει να κυμαύνεται από 50 cm ϋωσ 20 cm. 

Ο αγωγόσ γεύωςησ, κατϊ τη διϋλευςη των δομικών ςτοιχεύων του ϋργου καθώσ και τισ 

υπαύθριεσ μεταλλικϋσ καταςκευϋσ (κιγκλιδώματα κτλ), θα εύναι J1VV (NYY) διατομόσ 35 mm2. 
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12.2.2 ΗΛΕΚΣΡΟΔΙΑ ΓΕΙΨΗ 

Σα ηλεκτρόδια γεύωςησ πρϋπει να εύναι ραβδόμορφα διαμϋτρου 18 mm και μόκουσ 2,5 m κατ' 

ελϊχιςτο, από πυρόνα ςυμπαγούσ χϊλυβα με ηλεκτρολυτικό επικϊλυψη ςτρώματοσ χαλκού 

πϊχουσ 250 μm, ςυγκολλημϋνου ςτον πυρόνα (όχι περαςτού) με τρόπο ώςτε να προκύπτει 

μοριακό ςυνϋνωςη των δυο υλικών αποκλεύοντασ το γαλβανικό φαινόμενο μεταξύ χαλκού 

και χϊλυβα ό την ολύςθηςη του χαλκού επικϊλυψησ πϊνω ςτο ςύδηρο. Η κεφαλό του 

ηλεκτροδύου θα εύναι κωνικό για την εύκολη ειςαγωγό του περιλαύμιου γεύωςησ. Η ϊλλη ϊκρη 

του ηλεκτροδύου θα εύναι αιχμηρό για την εύκολη διεύςδυςη του ςτο ϋδαφοσ. Και τα δύο ϊκρα 

θα φϋρουν κοχλιοτόμηςη % in W για τη δυνατότητα επιμόκυνςόσ τουσ με κοχλιωτό 

ορειχϊλκινη μούφα. Σο κϊθε ηλεκτρόδιο θα ςυνοδεύεται από χϊλκινο περιλαύμιο τύπου 

ςύςφιξησ με τϋςςερισ κοχλύεσ για τη ςύνδεςη του αγωγού γεύωςησ ςε αυτό. 

Σα ηλεκτρόδια θα εύναι επεκτϊςιμα, δηλαδό το μόκοσ τουσ θα μπορεύ να επαυξϊνεται με 

κοχλύωςη πρόςθετου τμόματοσ όμοιου ηλεκτροδύου μόκουσ 1,5 m ορειχϊλκινου ςυνδϋςμου 

με εςωτερικό ςπεύρωμα % in W. 

12.2.3 ΣΡΙΓΨΝΑ ΓΕΙΨΗ 

Κϊθε τρύγωνο γεύωςησ θα αποτελεύται από τρεισ ρϊβδουσ τύπου COOPERWELD που θα 

εμφυτεύονται ςτο ϋδαφοσ ςε ςχόμα ιςοπλεύρου τριγώνου πλευρϊσ 3 m. Οι αγωγού 

ςυνδϋςεωσ των ρϊβδων του τριγώνου θα εύναι από γυμνό ηλεκτρολυτικό πολύκλωνο χαλκό. 

12.3 ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΨΝ  

12.3.1 ΓΕΙΨΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Οι ςυνδϋςεισ μεταξύ των γυμνών αγωγών θα εύναι τύπου αςφαλεύασ και θα γύνονται ό με 

θερμό ςυγκόλληςη ό με ειδικούσ χϊλκινουσ ςυνδετόρεσ. Εφόςον για την ςύνδεςη μεταξύ 

αγωγών επιλεγεύ η μϋθοδοσ με θερμό ςυγκόλληςη, αυτό πραγματοποιεύται με την τόξη των 

υπό ςύνδεςη αγωγών ςε μύα ενιαύα μϊζα και δεν επιτρϋπεται η ςυγκόλληςη των αγωγών με 

λιωμϋνο μϋταλλο. Για να γύνει η ςύνδεςη, χρηςιμοποιεύται ϋνα ελαφρύ καλούπι από γραφύτη 

μϋςα ςτο οπούο γύνεται η εξώθερμη αντύδραςη τησ ςύνδεςησ. Η ςύνδεςη αυτό ϋχει ικανότητα 

διϋλευςησ ρεύματοσ μεγαλύτερου από το επιτρεπόμενο να διϋλθει από τον αγωγό. Η ςύνδεςη 

δεν μεταβϊλλεται κατϊ τη διϊρκεια του χρόνου και αντϋχει κϊτω από τισ πιο δυςμενεύσ 

ςυνθόκεσ περιβϊλλοντοσ. 

ε κϊθε πύνακα θα "φθϊνει" καλώδιο γεύωςησ παρϊλληλα με το παροχικό καλώδιο και θα 

υπϊρχει ϋνα επιπλϋον τρύγωνο γεύωςησ από το οπούο θα αναχωρεύ ϋνα επιπλϋον καλώδιο 

γεύωςησ για τον πύνακα το οπούο θα ςυνδϋεται και αυτό με την μπϊρα γεύωςησ του πύνακα. 
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Από τον ςυλλεκτόριο ζυγό γειώςεωσ των πεδύων Φ.Σ. αναχωρούν αγωγού γεύωςησ 

κατϊλληλησ διατομόσ προσ κϊθε ςημεύο ρευματοληψύασ χωρύσ να ςυνδϋεται προσ 

οποιαδόποτε ϊλλη εγκατϊςταςη ό ςύςτημα ό τον ουδϋτερο. Όλα τα μεταλλικϊ μϋρη των 

τοπικών πινϊκων, ςυςκευών, μηχανημϊτων, κινητόρων, φωτιςτικών ςωμϊτων κτλ θα 

γειωθούν επύ του ςυςτόματοσ αυτού. 

Η ςύνδεςη τησ εύκαμπτησ πλεξύδασ γεύωςησ (μπλεντϊζ) ςτισ πλϊκεσ ό ςτα καλώδια από 

χαλκό και ςτουσ οργανιςμούσ ό τισ ςυςκευϋσ πρϋπει να πραγματοποιηθούν, ςύμφωνα με τισ 

περιγραφϋσ τησ παρούςασ. 

Όλοι οι ηλεκτρικού πύνακεσ, πρϋπει να ενωθούν με την γεύωςη με αγωγό J1VV (NYY), 

ςύμφωνα με το IEC 60502, κατϊλληλησ διατομόσ, ςύμφωνα με την μελϋτη. 

Ο αγωγόσ γεύωςησ, κατϊ την διϋλευςη από τα δομικϊ ςτοιχεύ και τισ υπαύθριεσ μεταλλικϋσ 

καταςκευϋσ, θα τοποθετηθεύ ςε χαλυβοςωλόνα βαρϋωσ τύπου μϋχρι το φρεϊτιο, όπου θα 

ςυνδεθεύ με το ηλεκτρόδιο γεύωςησ. 

12.3.2 ΗΛΕΚΣΡΟΔΙΑ ΓΕΙΨΗ 

Η ϋμπηξη των ηλεκτροδύων ςτο ϋδαφοσ προβλϋπεται χωρύσ εκςκαφό, δηλαδό με χρόςη 

χειροκύνητησ ό μηχανοκύνητησ ςφύρασ. Η κορυφό των ηλεκτροδύων θα εύναι επιςκϋψιμη με 

φρεϊτιο ελϋγχου από ςκυρόδεμα διαςτϊςεων 300 mm x 300 mm με χυτοςιδηρό κϊλυμμα. 

ε περύπτωςη εδϊφουσ με υψηλό ειδικό αντύςταςη και εφόςον θα κριθεύ αναγκαύο από την 

Τπηρεςύα, η αγωγιμότητα του εδϊφουσ θα βελτιωθεύ με εκςκαφό δακτυλιοειδούσ τϊφρου 

διαμϋτρου 200 mm και βϊθουσ 400 mm γύρω από κϊθε ηλεκτρόδιο και με πλόρωςη τησ 

τϊφρου με καρβουνόςκονη. 

Εϊν απαιτηθούν περιςςότερα ηλεκτρόδια γεύωςησ για την επύτευξη τησ απαιτούμενησ 

αντύςταςησ γεύωςησ, θα επιζητηθεύ μια ελϊχιςτη μεταξύ των ηλεκτροδύων απόςταςη, ύςη 

προσ το διπλϊςιο του ενεργού μόκουσ ενόσ μεμονωμϋνου ηλεκτροδύου. Επύςησ, η τιμό τησ 

αντιςτϊςεωσ θα μπορεύ να βελτιωθεύ με την επαύξηςη του μόκουσ ηλεκτροδύων. 

12.3.3 ΣΡΙΓΨΝΑ ΓΕΙΨΗ 

Σο ϊνω μϋροσ των ρϊβδων κϊθε τριγώνου γεύωςησ θα εύναι επιςκϋψιμο μϋςα ςε ειδικϊ 

φρεϊτια. Οι αγωγού ςυνδϋςεωσ των ρϊβδων θα τοποθετηθούν ςε βϊθοσ 0,50 m από την 

επιφϊνεια του εδϊφουσ. Αν η διϊταξη του τριγώνου γειώςεωσ δεν δύνει την απαιτούμενη 

αντύςταςη τότε θα επεκταθούν ςε μεγαλύτερο βϊθοσ με την χρηςιμοπούηςη και ϊλλων τριών 

ρϊβδων που θα ςυνδεθούν με τισ προηγούμενεσ ώςτε το τελικό μόκοσ των ηλεκτροδύων 

γειώςεωσ να γύνει 3 m. Εϊν δεν επιτευχθεύ η απαιτούμενη ςτϊθμη γειώςεωσ τότε πρϋπει να 

καταςκευαςτούν πρόςθετα τρύγωνα γεύωςησ. 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτϊςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταύων (Κορωνηςύα, τρογγυλό, Αμπϋλια 

Αμμότοπου και Παντϊναςςα)» 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΨΝ ΗΜ                                      ελύδα 99 

13 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΣΡΗΗ 

13.1 ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ - ΟΡΙΜΟΙ 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτην προμόθεια και την εγκατϊςταςη των οργϊνων 

μϋτρηςησ ςτισ επιμϋρουσ μονϊδεσ. Σα όργανα που χρηςιμοπούνται ςτα ϋργα των 

αντλιοςταςύων εύναι αναλογικού μετρητϋσ ςτϊθμησ ςε ςυνδυαςμό με μηχανικϊ φλοτϋρ για 

λόγουσ εφεδρεύασ / αςφαλεύασ. 

13.2 ΤΛΙΚΑ 

Όλα τα όργανα και ο ςυναφόσ εξοπλιςμόσ θα πρϋπει να εύναι βιομηχανικϊ προώόντα 

προερχόμενα από καταςκευαςτϋσ πιςτοποιημϋνουσ κατϊ ISO 9001, με αποδεδειγμϋνη καλό 

και αξιόπιςτη λειτουργύα ςε παρόμοια ϋργα. 

Όλα τα εξαρτόματα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνα από δόκιμα υλικϊ, ανθεκτικόσ 

καταςκευόσ, αξιόπιςτα, ενιαύου τύπου και μελετημϋνα ϋτςι ώςτε να διευκολύνεται η 

ςυντόρηςη και η επιςκευό. Σα γυαλιϊ όλων των ενδεικτικών οργϊνων πρϋπει να εύναι τύπου 

ματ, μη ανακλαςτικϊ. Σα όργανα θα ϋχουν αναλογικό ϋξοδο 0/4...20 mA, εκτόσ αν 

προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ και θα πρϋπει να εύναι κατϊλληλα για μετρόςεισ του ρευςτού 

μϋςου για το οπούο που προορύζονται και για όλο το εύροσ θερμοκραςιών του. Σα όργανα 

πρϋπει να ςυνοδεύονται από τα αντύςτοιχα standard διαλύματα βαθμονόμηςησ και όποια 

ϊλλα διαλύματα απαιτούνται για τη λειτουργύα και ςυντόρηςό τουσ. 

Σα γενικϊ χαρακτηριςτικϊ των οργϊνων αυτών θα πρϋπει να εύναι τα ακόλουθα: 

• Ονομαςτικό τϊςη λειτουργύασ ςύμφωνα με την μελϋτη εφαρμογόσ (24V DC ό 230 V 

AC). 

• Σα όργανα θα φϋρουν υποχρεωτικϊ τη ςόμανςη "CE" ςύμφωνα με τισ Ευρωπαώκϋσ 

Οδηγύεσ Νϋασ Προςϋγγιςησ 73/23, 89/336 και 93/68. Μόνο όταν υλοποιούνται οι 

απαιτόςεισ των πιο πϊνω Ευρωπαώκών Οδηγιών επιτρϋπεται η ςόμανςη "CE". 

• Σα όργανα μετρόςεωσ γενικϊ πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ VDE 

0410 και τα πρότυπα IEC 51 και IEC 521. 

• Η τϊςη δοκιμόσ για την αντοχό των οργϊνων μετρόςεωσ θα εύναι η κατϊλληλη για την 

αντύςτοιχη περιοχό μϋτρηςησ ςε ςχϋςη με την απαιτούμενη κλϊςη ακρύβειασ. Η κλϊςη 

ακριβεύασ θα αναφϋρεται για την θερμοκραςύα +20°C ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ 

VDE 0410. 

• Σο περύβλημα των οργϊνων θα εύναι ςτεγανό, για εκτόξευςη νερού και ςκόνησ. Η 

ςτόριξη των οργϊνων ςτουσ πύνακεσ θα εύναι ςύμφωνη προσ το DIN 43835 και θα 
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εξαςφαλύζει εύκολη ανϊγνωςη. Κατϊ ςυνϋπεια το ύψοσ τοποθϋτηςησ από το 

διαμορφωμϋνο δϊπεδο δε θα εύναι μικρότερο από 600 mm και μεγαλύτερο από 1.600 

mm. 

• Η βαθμύδα μετρόςεωσ θα ανταποκρύνεται ςτισ προδιαγραφϋσ DIN 43802 και η 

διϊταξη των ακροδεκτών ηλεκτρικόσ ςυνδϋςεωσ ςτισ προδιαγραφϋσ DIN 43807. 

• Σα όργανα που προγραμματύζονται θα πρϋπει να ϋχουν δυνατότητα διαςύνδεςησ με 

φορητό υπολογιςτό για τον προγραμματιςμό και να διαθϋτουν υποδοχό και τα 

αναγκαύα εξαρτόματα για την διαςύνδεςη αυτό. Επύςησ θα ςυνοδεύονται από τα 

αντύςτοιχα λογιςμικϊ για να εύναι δυνατόσ ο προγραμματιςμόσ από την Τπηρεςύα. 

Οι καλωδιώςεισ των οργϊνων θα προςτατεύονται από αςφϊλειεσ. 

13.2.1 ΜΕΣΡΗΣΗ ΣΑΘΜΗ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Για την αποτελεςματικό λειτουργύα και προςταςύα των αντλιών, καθώσ επύςησ και την 

ανϊγκη για ςωςτό διαχεύριςη των υδατικών απαιτόςεων η ςυνεχόσ επιτόρηςη τησ ςτϊθμησ 

των υγρών θαλϊμων αντλιοςταςύων και δεξαμενών θα γύνεται από αναλογικούσ μετρητϋσ 

υδροςτατικόσ ςτϊθμησ, πιεζοηλεκτρικού τύπου. 

Η μϋτρηςη πρϋπει να εύναι ανεξϊρτητη από τισ μεταβολϋσ πυκνότητασ και πιϋςεωσ και το 

όργανο θα πρϋπει να ρυθμιςτεύ για τη ςυγκεκριμϋνη χρόςη. 

Σο όργανο θα πρϋπει να ϋχει τα παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ: 

• Κϊλυψη του προβλεπόμενου προσ μϋτρηςη εύρουσ. 

• ακρύβεια μϋτρηςησ ±0,3% τησ πλόρουσ κλύμακασ μϋτρηςησ. 

• ςώμα αιςθητηρύου από ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 316L / DIN 1.4404. 

• περιοχό θερμοκραςιών λειτουργύασ –50C ωσ +500C 

• αναλογικό ςόμα εξόδου 0/4...20mA ανϊλογο προσ τη μετρούμενη ςτϊθμη. 

• τϊςη τροφοδοςύασ 24VDC 

Ο μετρητόσ θα ϋχει ηλεκτρομαγνητικό ςυμβατότητα ςύμφωνα με το EN/IEC 61326 καθώσ 

επύςησ θα 

ϋχει πιςτοπούηςη καταλληλότητασ για χρόςη ςε πόςιμο νερό από οργανιςμό πιςτοποιόςεων 

(π.χ. 

WRAS, ACS, UL) 
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13.2.2 ΥΛΟΣΕΡ ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΑΘΜΗ 

13.2.2.1 Αντικεύµενο 

Η παρούςα Σεχνικό Προδιαγραφό αφορϊ ςτην προµόθεια, µεταφορϊ, φορτοεκφόρτωςη, 

εγκατϊςταςη και τουσ ελϋγχουσ και δοκιµϋσ για τουσ πλωτούσ διακόπτεσ που προβλϋπεται 

να εγκαταςταθούν ςτουσ υγρούσ θαλϊμουσ αντλιοςταςύων και υδατοδεξαμενών. 

13.2.2.2 Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ 

α. ε κϊθε υγρό θϊλαµο αντλιοςταςύου θα τοποθετηθούν 4 πλωτού διακόπτεσ για την 

ςόµανςη ςτϊθµησ εκκύνηςησ τησ αντλύασ, ςτϊςησ τησ αντλύασ, ςόµανςη ανώτατησ ςτϊθµησ 

και ςόμανςη ςτϊθμησ ξηρϊσ λειτουργύασ.  

β. Η επιλογό τησ ενεργού οµϊδασ πλωτών διακοπτών ςτισ δεξαµενϋσ θα γύνεται µε ϋνα 

επιλογικό διακόπτη 2 θϋςεων «Θϊλαµοσ 1» και «Θϊλαµοσ 2» ςτον προγραµµατιζόµενο λογικό 

ελεγκτό (PLC) τησ δεξαµενόσ.  

γ. Οι πλωτού διακόπτεσ θα εύναι καταςκευόσ γνωςτού εργοςταςύου, αςφαλούσ λειτουργύασ, 

κατϊλληλοι για πόςιµο νερό. Απαγορεύεται η χρόςη υδραργυρικών διακοπτών. 

δ. Ο καταςκευαςτόσ των πλωτών διακοπτών πρϋπει να διαθϋτει πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9001 

και οι διακόπτεσ πρϋπει να φϋρουν ςόµανςη CE.  

13.3 ΕΛΕΓΦΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕ 

Σα όργανα και όλα τα εξαρτόματϊ τουσ θα πρϋπει να εύναι επιθεωρόςιμα την περύοδο που 

τοποθετούνται από την Τπηρεςύα επύβλεψησ του ϋργου. Η τοποθϋτηςη, ρύθμιςη και οι 

δοκιμϋσ θα γύνουν με μϋριμνα και με ϋξοδα του Αναδόχου. 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει με προειδοπούηςη δύο εβδομϊδων να ανακοινώςει ςτην Τπηρεςύα για τισ 

δοκιμϋσ των οργϊνων, που πρόκειται να προβεύ για να παραςτεύ η Τπηρεςύα εϊν το επιθυμεύ. 

13.3.1 ΔΟΚΙΜΕ ΕΠΙ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Επύ τόπου του ϋργου θα πρϋπει να πραγματοποιηθούν κατ' ελϊχιςτον οι παρακϊτω ϋλεγχοι 

και δοκιμϋσ και να εκδοθεύ το αντύςτοιχο πιςτοποιητικό δοκιμών με ευθύνη του Αναδόχου: 

• Γενικόσ οπτικόσ ϋλεγχοσ των οργϊνων (τοποθετημϋνων εντόσ ό εκτόσ πινϊκων). 

• Ϊλεγχοσ ςωςτόσ τοποθϋτηςησ των οργϊνων και ςύνδεςησ των εξωτερικών καλωδύων 

ς' αυτϊ. 

• Ϊλεγχοσ τησ ςωςτόσ αρύθμηςησ των κλώνων των καλωδύων. 

• Ακολουθύα εςωτερικών ςυνδϋςεων. 
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• Ϊλεγχοσ ςωςτόσ ςυνεργαςύασ των παρεχομϋνων ςημϊτων από τα όργανα με το PLC. 

ε περύπτωςη δυςλειτουργύασ μετϊ την θϋςη των οργϊνων ςε λειτουργύα η Τπηρεςύα μπορεύ 

να ζητόςει από τον Ανϊδοχο να επαναλϊβει όςεσ δοκιμϋσ ϋχουν ςχϋςεισ με την 

δυςλειτουργύα. Οι δοκιμϋσ αυτϋσ θα γύνουν με δαπϊνεσ του Αναδόχου. 

13.3.2 ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ τοποθϋτηςησ και τησ θϋςησ ςε λειτουργύα των οργϊνων, θα 

υποβληθούν ςτην Τπηρεςύα τα παρακϊτω: 

• Σα πιςτοποιητικϊ των δοκιμών. 

• Σα λεπτομερό εγχειρύδια όλων των οργϊνων που τοποθϋτηςε. 

• Υυλλϊδιο λειτουργύασ και ανύχνευςησ βλαβών ςτην Ελληνικό γλώςςα. 

• Υυλλϊδιο οδηγιών λειτουργύασ και ςυντόρηςησ ςτην Ελληνικό γλώςςα. 

• Σεχνικϊ φυλλϊδια των οργϊνων που τοποθετόθηκαν ςτην Ελληνικό ό την Αγγλικό 

γλώςςα. 

• Υυλλϊδιο όλων των ρυθμύςεων που ϋγιναν ςτα όργανα με επεξηγόςεισ ςχετικϊ με τι 

αναφϋρεται η ρύθμιςη. 
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Ε. ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΕΛΕΓΦΟ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΨΝ 

Σο παρόν κεφϊλαιο αφορϊ τισ γενικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ υλικών του εξοπλιςμού 

αυτοματιςμού τησ λειτουργύασ και του ελϋγχου των αντλιοςταςύων. την παρούςα 

παρϊγραφο εντϊςςεται το ςύνολο του εξοπλιςμού που απαιτεύται για την ολοκλόρωςη των 

ϋργων αυτοματιςμού τησ λειτουργύασ των αντλιοςταςύων. 

14 PLC – ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ 

14.1 ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ - ΟΡΙΜΟΙ 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτο ςύνολο του εξοπλιςμού (hardware), ο οπούοσ θα 

εγκαταςταθεύ για τον ϋλεγχο λειτουργύασ των αντλιοςταςύων. 

Σα ςυςτόματα που θα τοποθετηθούν ςε κϊθε αντλιοςτϊςιο και υδατοδεξαμενό, οι 

διεργαςύεσ που καλούνται να υλοποιόςουν και τα απαιτούμενα αναλογικϊ ψηφιακϊ 

και αναλογικϊ ςόματα ειςόδου – εξόδου, αναλύονται ςτην Οριςτικό μελϋτη του 

ϋργου. 

14.2 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ϋλεγχοσ των ςημαντικότερων λειτουργιών των αντλιοςταςύων θα πραγματοποιεύται με 

τοπικούσ ςταθμούσ ελϋγχου που θα εγκαταςταθούν ςε κϊθε ϋνα εξ’ αυτών. Επύςησ θα 

εγκαταςταθούν ςυςτόματα μετϊδοςησ κρύςιμων δεδομϋνων μϋςω δικτύου κινητόσ 

τηλεφωνύασ μϋςω GSM modem. 

Η επικοινωνύα μεταξύ των αντλιοςταςύων και των δεξαμενών πλόρωςησ θα γύνεται 

αςύρματα με χρόςη κατϊλληλου εξοπλιςμού μετϊδοςησ δεδομϋνων (UHF radio-modem, 

Κεραύεσ μετϊδοςησ ςημϊτων, κ.ο.κ.. Σο ςύςτημα αποτελεύται ουςιαςτικϊ από δύο βαςικϊ 

τμόματα, τον πομπό ςτη δεξαμενό και τον δϋκτη ςτον πύνακα του αντλιοςταςύου. 

Από τουσ τοπικούσ ηλεκτρικούσ πύνακεσ γύνεται η διανομό τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και 

ταυτόχρονα ο ϋλεγχοσ του εξοπλιςμού του αντλιοςταςύου, λαμβϊνοντασ υπόψη και τον 

τρόπο χειριςμού. Σο ςύςτημα αυτοματιςμού, αν δεν διαθϋτει δικό του πύνακα, θα βρύςκεται 

ςε ανεξϊρτητο πεδύο κϊθε ηλεκτρικού πύνακα διανομόσ. 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ (και περιλαμβϊνεται ςτο τύμημα του ςχετικού ϊρθρου του 

Σιμολογύου ακόμη και εϊν δεν αναγρϊφεται ρητϊ): 
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• Για τον ςχεδιαςμό, την εφαρμογό και τη λειτουργύα του εξοπλιςμού, τισ διατϊξεισ 

παρακολούθηςησ και τα κυκλώματα ελϋγχου ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτόςεισ των 

προδιαγραφών. 

• Για ςυνεννόηςη και ςυνεργαςύα με τουσ προμηθευτϋσ του επιμϋρουσ εξοπλιςμού, 

ώςτε να διαςφαλιςθεύ η πλόρησ ςυμβατότητα όλου του εξοπλιςμού τόςο ςε επύπεδο 

μεμονωμϋνων ςτοιχεύων όςο και ςε επύπεδο ςυνόλων. 

• Για την εξαςφϊλιςη μιασ ςταθερόσ ορθολογικόσ και ολοκληρωμϋνησ διαδικαςιών 

ενδεύξεων, μετρόςεων, παρακολουθόςεωσ και ελϋγχου. 

• Για την προμόθεια και εγκατϊςταςη όλων των μανδαλώςεων, ςυναγερμών και ϊλλων 

διατϊξεων που προδιαγρϊφονται, καθώσ και αυτών που αιτιολογημϋνα θα ζητόςει η 

Τπηρεςύα και απαιτούνται για την αςφαλό και αποτελεςματικό λειτουργύα των 

επιμϋρουσ μονϊδων.  

• Για την προμόθεια και εγκατϊςταςη όλων των ςτοιχεύων όπωσ π.χ, ςταθεροποιητών 

τϊςεωσ, μετατροπϋων, τροφοδοτικών και παρόμοιων τεμαχύων τα οπούα απαιτούνται 

για να πραγματοποιούνται ςωςτϊ οι προδιαγραφόμενεσ λειτουργύεσ, ώςτε να 

εξαςφαλύζεται  αςφαλό και αξιόπιςτη εγκατϊςταςη.  

• Για την εξαςφϊλιςη τησ αντικεραυνικόσ προςταςύασ όλων των κυκλωμϊτων και 

οργϊνων και την προςταςύα ϋναντι ϊλλων ειςαγομϋνων τϊςεων. 

• Να εξαςφαλύςει και να αποδεύξει ςτην Τπηρεςύα ότι όλα τα ςυςτόματα 

παρακολούθηςησ, οργϊνων και ελϋγχου εύναι ρυθμιςμϋνα και ςυνδεδεμϋνα, ώςτε να 

επιτυγχϊνουν τον βϋλτιςτο ϋλεγχο τησ λειτουργύασ του ϋργου, και η όλη εγκατϊςταςη 

των αυτοματιςμών λειτουργεύ ςαν ϋνα ενιαύο ςύςτημα.  

14.3 ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΦΕΔΙΑΜΟΤ 

Οι γενικϋσ αρχϋσ του ςυςτόματοσ ελϋγχου και λειτουργύασ των αντλιοςταςύων θα εύναι οι 

παρακϊτω: 

• περιπτώςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ (π.χ. υπερχεύλιςη δεξαμενών και υγρών θαλϊμων, 

λειτουργύα αντλύασ εν ξηρώ, βραχυκύκλωμα ό υπερφόρτιςη κτλ.) θα μπορούν να 

αντιμετωπύζονται αυτόματα και πρϋπει να δύνουν και πληροφορύα ςτον υπεύθυνο 

λειτουργύασ μϋςω GSM modem. 

• χειριςμού που εκτελούνται ςε αραιϊ χρονικϊ διαςτόματα, κυρύωσ για λόγουσ 

ςυντόρηςησ και ςωςτόσ λειτουργύασ των ϋργων λόγω εποχιακόσ διακύμανςησ τησ 

παροχόσ (π.χ. απομόνωςη μονϊδων, ϊνοιγμα/κλεύςιμο βανών) θα γύνονται τοπικϊ 

(χειροκύνητα) χωρύσ τηλεχειριςμό, 
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Σο ςύςτημα αυτοματιςμού και ελϋγχου ςκοπό ϋχει τη διαχεύριςη όλων των ψηφιακών και 

αναλογικών ςημϊτων μετρόςεων και ελϋγχων, την εκτϋλεςη των αλγορύθμων ελϋγχου, την 

αυτόματη λειτουργύα των αντλιοςταςύων υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ, την υποςτόριξη του 

χειριςτό ώςτε εκεύνοσ να ϋχει πλόρη και εικόνα όλων των μετρούμενων μεγεθών και να 

μπορεύ να παρεμβαύνει ςτη ρύθμιςη τησ διαδικαςύασ και ςτη λειτουργύα κϊθε μονϊδασ 

τοπικϊ.  

Η αρχιτεκτονικό του ςυςτόματοσ πρϋπει να εξαςφαλύζει τη μϋγιςτη δυνατό αςφϊλεια και 

απρόςκοπτη λειτουργύα τησ μονϊδασ, οπότε κϊθε βλϊβη ενόσ μϋρουσ του ςυςτόματοσ δεν 

επιτρϋπεται να προκαλϋςει ολικό απώλεια τησ λειτουργικότητϊσ του. Η χρόςη ςυςτημϊτων 

τησ πλϋον ςύγχρονησ τεχνολογύασ εύναι επιθυμητό, ωςτόςο ςε βαθμό που η αξιοπιςτύα τουσ 

εύναι αποδεκτό ςε βιομηχανικό περιβϊλλον. 

14.4 ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Σα αντλιοςτϊςια θα ελϋγχονται από τοπικϊ PLC, τα οπούα αναλαμβϊνουν να επεξεργαςθούν 

όλα τα τοπικϊ ςτοιχεύα που ςυλλϋγονται (κατϊςταςη μηχανημϊτων, αντλιών, μετρόςεισ 

οργϊνων κτλ.) και με το τοπικό πρόγραμμα αποφαςύζουν για την ενεργοπούηςη ό 

απενεργοπούηςη των μηχανημϊτων. 

Ο εξοπλιςμόσ τησ εγκατϊςταςησ πρϋπει να μπορεύ να λειτουργεύ με δύο τρόπουσ ότοι: 

• υμβατικόσ αυτοματιςμόσ (χωρύσ χρόςη PLC), κατϊ τον οπούο οι ρυθμύςεισ γύνονται 

τοπικϊ. 

• Σοπικόσ αυτοματιςμόσ μϋςω PLC, κατϊ τον οπούο η λειτουργύα γύνεται αυτόνομα  και 

οι ρυθμύςεισ γύνονται τοπικϊ. 

1. Κϊθε κινητόρασ πρϋπει να διαθϋτει τοπικό χειριςτόριο με τισ ακόλουθεσ λειτουργύεσ : 

• Μπουτόν εκκύνηςησ (START) 

• Μπουτόν ςτϊςησ (STOP) 

• Επιλογικό διακόπτη με θϋςεισ (XEIΡ-Ο-AUTO) 

2. Κϊθε κινητόρασ θα μεταβιβϊζει ςτο ΚΕΛ κατ’ ελϊχιςτον τισ εξόσ καταςτϊςεισ: 

• Λειτουργύα κινητόρα 

• τϊςη κινητόρα 

• Θϋςη επιλογικού διακόπτη λειτουργύασ (XEIΡ-Ο-AUTO) 

• Τπερφόρτιςη κινητόρα / πτώςη θερμικού 

3. Για κϊθε κινητόριο μηχανιςμό θα καταγρϊφονται οι ώρεσ λειτουργύασ του 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτϊςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταύων (Κορωνηςύα, τρογγυλό, Αμπϋλια 

Αμμότοπου και Παντϊναςςα)» 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΨΝ ΗΜ                                      ελύδα 106 

4. ε περύπτωςη που μύα μονϊδα (αντλιοςτϊςιο) εύναι λειτουργικϊ ςυνδεδεμϋνη με μύα ϊλλη 

(υδατοδεξαμεν’η), τότε η λειτουργύα τησ καθορύζει την λειτουργύα και τησ δεύτερησ και 

επύςησ η λειτουργύα τησ καθορύζεται από παραμϋτρουσ τησ δεύτερησ. 

5. Γενικϊ πρϋπει να εξαςφαλύζεται η κυκλικό εναλλαγό των παρϊλληλων μονϊδων 

(περιλαμβανομϋνων και των εφεδρικών), με ςκοπό την ομοιόμορφη φθορϊ τουσ.  

6. Όπου υπϊρχει πιθανότητα λειτουργύασ μύασ αντλύασ «εν ξηρώ» πρϋπει να υπϊρχει 

πρόβλεψη ανύχνευςησ τησ ςτϊθμησ αναρρόφηςησ για την προςταςύα τησ αντλύασ. 

7. Κϊθε τμόμα του εξοπλιςμού πρϋπει να διαθϋτει τοπικό διακόπτη αςφαλεύασ. 

8. ε περύπτωςη εξοπλιςμού ό ςυγκροτημϊτων εξοπλιςμού, τα οπούα διαθϋτουν ό ζητεύται 

από τισ παρούςεσ προδιαγραφϋσ να ϋχουν δικό τουσ αυτοματιςμό ελϋγχου, τότε ο 

εξοπλιςμόσ ό τα ςυγκροτόματα εξοπλιςμού πρϋπει να ςυνοδεύονται από PLC, που θα 

εύναι τμόμα τησ προμόθειασ του καταςκευαςτό του εξοπλιςμού αυτού. ε κϊθε 

περύπτωςη πρϋπει να εξαςφαλύζεται η πλόρησ ςυμβατότητα του ςυςτόματοσ 

παρακολούθηςησ και ελϋγχου των ςυγκροτημϊτων αυτών με το ςύςτημα ελϋγχου και 

παρακολούθηςησ εξοπλιςμού του ϋργου.  

14.4.1 Γενικϋσ αρχϋσ ςχεδιαςμού αςφαλεύασ 

Όλοι οι διακόπτεσ που παρϋχουν ψηφιακϊ ςόματα (επαφϋσ) για ςόμανςη ςυναγερμού ό για 

αναγκαςτικό διακοπό λειτουργύασ μύασ μονϊδασ θα ακολουθούν την αρχό ςχεδιαςμού 

«Αςφϊλεια ςε περύπτωςη βλϊβησ» (fail safe). ε περύπτωςη που προκύψει βλϊβη ςε όργανο 

ό ςτη μετϊδοςη ςόματοσ, θα μεταδοθεύ ςόμα ςυναγερμού και το ςύςτημα θα μεταβεύ ςε 

αςφαλό θϋςη.  

Ψσ παρϊδειγμα αναφϋρεται: 

• Βλϊβη διακόπτη χαμηλόσ ςτϊθμησ θα ςημϊνει ςυναγερμό χαμηλόσ ςτϊθμησ και δεν 

θα επιτραπεύ η λειτουργύα τησ ςχετικόσ αντλύασ. 

• Βλϊβη επιλογικού διακόπτη θα μεταδώςει ϋνδειξη χειροκύνητησ λειτουργύασ ςτην 

οπούα θα μεταβεύ το ςύςτημα. 

14.4.2 Όργανα μϋτρηςησ 

Σα όργανα μϋτρηςησ που θα εγκαταςταθούν ςτο ϋργο θα εύναι καταςκευαςμϋνα από ούκο 

που εύναι πιςτοποιημϋνοσ με την τελευταύα ϋκδοςη του ISO 9000 ό ιςοδύναμο. 

Όλοι οι αναλογικού τηλεμεταδότεσ, δϋκτεσ και τα ενςύρματα ςυςτόματα μεταδόςεωσ θα 

λειτουργούν με ςόματα 0/4...20 mA εκτόσ αν επιβϊλλεται διαφορετικϊ από τμόμα του 
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εξοπλιςμού. Κϊθε όργανο θα διαθϋτει επαφϋσ ςυναγερμού και θα μεταδύδει αντύςτοιχο ςόμα 

ςε περύπτωςη βλϊβησ ό ςε περύπτωςη ϋνδειξησ εκτόσ των ορύων. 

Όπου απαιτεύται αντιςτϊθμιςη θερμοκραςύασ θα γύνεται αυτόματα από το ύδιο το όργανο. 

14.5 ΤΛΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 

Όλα τα τμόματα του επύ μϋρουσ εξοπλιςμού πρϋπει να εύναι ςυμβατϊ μεταξύ τουσ και πρϋπει 

να εύναι βιομηχανικϊ προώόντα καταςκευαςτών πιςτοποιημϋνων κατϊ ISO 9001, με 

αποδεδειγμϋνη καλό και αξιόπιςτη λειτουργύα ςε παρόμοια ϋργα και ϋγκριςη CE. 

14.5.1 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΣΕ 

Οι μικροελεγκτϋσ εύναι ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ (μικροώπολογιςτϋσ) οι οπούοι μπορούν να 

ελϋγχουν την λειτουργύα μηχανημϊτων, βϊςη του προγρϊμματοσ που γρϊφεται για αυτό τον 

ςκοπό και μεταφϋρεται με την χρόςη Η/Τ ςτον μικροελεγκτό. Μπορούν να εύναι εύτε 

ςυμπαγεύσ μονϊδεσ (compact system) εύτε μονϊδεσ που απαρτύζονται από ϋνα ςύνολο 

επιμϋρουσ μονϊδων (modular system) που ςυνιςτούν ϋναν προγραμματιζόμενο λογικό 

ελεγκτό - PLC. Μπορούν να λειτουργούν ςε βιομηχανικό περιβϊλλον και χρειϊζονται 

ελϊχιςτη ό καθόλου ςυντόρηςη. Παρϋχουν μεγϊλη αξιοπιςτύα ςτον ϋλεγχο τησ λειτουργύασ 

των μηχανημϊτων που ελϋγχουν και επύςησ παρϋχουν την δυνατότητα ελϋγχου και χειριςμού 

των μηχανημϊτων αυτών από απόςταςη (ςε ςυνεργαςύα με κλαςικούσ υπολογιςτϋσ οι οπούοι 

«τρϋχουν» ειδικό λογιςμικό για την υλοπούηςη του ςτόχου αυτού). 

14.5.2 ΤΜΠΑΓΕΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΣΕ ΣΤΠΟΤ COMPACT 

Οι μικροελεγκτϋσ του τύπου αυτού μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςε εφαρμογϋσ μικρόσ 

ϋκταςησ (όπωσ ο ϋλεγχοσ τησ λειτουργύασ κϊποιου μηχανόματοσ ό ενόσ αντλιοςταςύου). Οι 

μικροελεγκτϋσ του τύπου αυτού θα πρϋπει να πληρούν τισ παρακϊτω ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ 

(αν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ): 

• Σϊςη λειτουργύασ 12 ό 24 V DC ό εναλλακτικϊ 230V AC (ανϊλογα με την περύπτωςη ό 

την μελϋτη). 

• Θερμοκραςύα λειτουργύασ 0°C ϋωσ +55°C και ςχετικό υγραςύα περιβϊλλοντοσ για 

λειτουργύα 5%...95%. 

• Ελϊχιςτη διαθϋςιμη μνόμη προγρϊμματοσ 2kB. 

• Δυνατότητα διατόρηςησ τησ τιμόσ ων χρονικών μετϊ την διακοπό τροφοδοςύασ του 

μικροελεγκτό. 

• Ύπαρξη γρόγορων ειςόδων με ςυχνότητα τουλϊχιςτον 2 kHz. 
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• Δυνατότητα προςταςύασ του προγρϊμματοσ με κωδικό. 

• Ύπαρξη οθόνησ (HMI) για τον ϋλεγχο τησ ςυςκευόσ. 

• Δυνατότητα χρόςησ εξωτερικόσ μνόμησ (τύπου EPROM) για την διατόρηςη του 

προγρϊμματοσ, με δυνατότητα εύκολησ επαναφορϊσ αυτού ςτην μνόμη του 

μικροελεγκτό. 

• Ύπαρξη ρολογιού πραγματικού χρόνου (Real Time Clock) ώςτε να εύναι δυνατόσ ο 

προγραμματιςμόσ λειτουργιών βϊςη πραγματικού χρόνου. 

• Δυνατότητα διατόρηςησ του χρόνου του ρολογιού πραγματικού χρόνου μετϊ από 

διακοπό τησ τϊςησ τροφοδοςύασ για τουλϊχιςτον 70 ώρεσ. 

• Ελϊχιςτοσ αριθμόσ ψηφιακών ειςόδων (γαλβανικϊ απομονωμϋνων): 8 

• Ελϊχιςτοσ αριθμόσ αναλογικών ειςόδων (γαλβανικϊ απομονωμϋνων): 2 

• Ελϊχιςτοσ αριθμόσ ψηφιακών εξόδων (γαλβανικϊ απομονωμϋνων τύπου ρελϋ): 4 

• Σϊςη των ψηφιακών ειςόδων 12 ό 24 V DC ό εναλλακτικϊ 230V AC. 

• όματα αναλογικών ειςόδων 0...10 V DC ό 4...20 mA. 

• Ιδιοκατανϊλωςη <12 W. 

• Δυνατότητα τοποθϋτηςησ ςε ρϊγα 35mm (DIN rail). 

• Πιςτοπούηςη για την Ευρωπαώκό Ϊνωςη (CE-marking). 

• Ηλεκτρομαγνητικό θωρϊκιςη ςύμφωνη με EN 55022 Class B. 

• Δυνατότητα προγραμματιςμού με υπολογιςτό και με πλόκτρα που θα βρύςκονται 

πϊνω ςτην μονϊδα για τον ςκοπό αυτό (για αλλαγϋσ ςτισ παραμϋτρουσ του 

προγρϊμματοσ). 

• Περιβϊλλον χρόςησ τησ εφαρμογόσ προγραμματιςμού: Windows NT, 8. 

14.5.3 ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

Η αρχό λειτουργύασ των τοπικών δικτύων δύναται να εύναι εύτε Master - Slave εύτε token 

passing. Η κϊρτα επικοινωνύασ θα ελϋγχει όλη την ροό πληροφορύασ και την ανταλλαγό 

δεδομϋνων με ϊλλουσ μικροελεγκτϋσ ό με ηλεκτρονικούσ υπολογιςτϋσ με διϊφορα 

πρωτόκολλα επικοινωνύασ. Θα μπορεύ να γύνει μεταφορϊ δεδομϋνων από και προσ κϊθε 

ςταθμό ςτο δύκτυο. 

Οι μονϊδεσ αυτϋσ θα πρϋπει να διαθϋτουν ανεξϊρτητο επεξεργαςτό επικοινωνύασ ώςτε να 

μην επιβαρύνουν με καθυςτερόςεισ τον κύκλο εκτϋλεςησ του προγρϊμματοσ του 
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μικροελεγκτό με το οπούο ςυνεργϊζονται. Επύςησ θα πρϋπει να διαθϋτουν ςύςτημα ελϋγχου 

τησ ορθότητασ μεταφορϊσ των δεδομϋνων ςτο εξωτερικό ςύςτημα με το οπούο επικοινωνούν 

(ύπαρξη ελϋγχου ιςοτιμύασ (parity) κλπ.). 

9.2.4.1 ειριακό επικοινωνύα (Serial Communication) 

Η επικοινωνύα του τύπου αυτού θα βαςύζεται ςτα τυποποιημϋνα πρωτόκολλα ςειριακόσ 

επικοινωνύασ RS232C, TTY, RS422/RS485. Οι κϊρτεσ που θα υλοποιούν μια τϋτοιου τύπου 

επικοινωνύα θα πρϋπει να πληρούν τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ: 

• Σα υποςτηριζόμενα πρωτόκολλα χαμηλού επιπϋδου υλοπούηςησ τησ επικοινωνύασ 

(Implemented protocols) θα πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον τα ASCII και 3964. 

• Θα παρϋχεται η δυνατότητα τροποπούηςησ των παραμϋτρων επικοινωνύασ 

(Transmition Rate, Parity, Stop bit) με την χρόςη ειδικού προγρϊμματοσ ό μϋςω 

ειδικών για την εργαςύα αυτό μικροδιακοπτών. 

• Θα υποςτηρύζουν ελϊχιςτο ρυθμό μετϊδοςησ δεδομϋνων (Transmition Rate) ύςο με 

9,6 kBit/sec. 

• Ύπαρξη ενδεικτικόσ λυχνύασ απεικόνιςησ τησ βλϊβησ τησ κϊρτασ (Fault ό Error). 

• Ύπαρξη ενδεικτικών λυχνιών απεικόνιςησ τησ κατϊςταςησ λειτουργύασ (Transmitting 

- Receiving). 

• Η ςύνδεςη του καλωδύου επικοινωνύασ πϊνω ςτην μονϊδα θα γύνεται με την χρόςη 

τυποποιημϋνων βυςμϊτων ςειριακόσ επικοινωνύασ (9-pin ό 15-pin sub-D male ό 

female connector), ώςτε να εύναι εύκολη και γρόγορη η αντικατϊςταςη τησ μονϊδασ 

ςε περύπτωςη βλϊβησ. 

• Θα υπϊρχει γαλβανικό απομόνωςη τησ θύρασ επικοινωνύασ από το υπόλοιπο 

ςύςτημα του μικροελεγκτό. 

9.2.4.2 Επικοινωνύα Profibus (Profibus DP Communication) 

Η επικοινωνύα του τύπου αυτού θα βαςύζεται ςτο τυποποιημϋνο πρωτόκολλο επικοινωνύασ 

Profibus DP (Master ό Slave). Οι κϊρτεσ που θα υλοποιούν μια τϋτοιου τύπου επικοινωνύα θα 

πρϋπει να πληρούν τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ: 

• Θα υποςτηρύζουν μϋγιςτο ρυθμό μετϊδοςησ δεδομϋνων (Transmition Rate) ύςο με 12 

MBit/sec και ελϊχιςτο ρυθμό μετϊδοςησ δεδομϋνων τουλϊχιςτον ύςο με 9,6 kBit/sec. 

• Ύπαρξη ενδεικτικόσ λυχνύασ απεικόνιςησ τησ βλϊβησ τησ κϊρτασ (Fault ό Error). 

• Ύπαρξη ενδεικτικόσ λυχνύασ απεικόνιςησ τησ κατϊςταςησ λειτουργύασ. 

• Τποςτόριξη ςυνδϋςεων πϊνω ςτο δύκτυο Profibus τουλϊχιςτον 16. 
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• Μϋγιςτη απόςταςη: 1,2 km χωρισ αναμεταδότη. 

• Η ςύνδεςη του καλωδύου επικοινωνύασ πϊνω ςτην μονϊδα θα γύνεται με την χρόςη 

τυποποιημϋνων βυςμϊτων, ώςτε να εύναι εύκολη και γρόγορη η αντικατϊςταςη τησ 

μονϊδασ ςε περύπτωςη βλϊβησ. 

• Θα υπϊρχει γαλβανικό απομόνωςη τησ θύρασ επικοινωνύασ από το υπόλοιπο 

ςύςτημα του μικροελεγκτό. 

9.2.4.3 Κϊρτεσ για υλοπούηςη επικοινωνύασ Ethernet (Industrial Ethernet Communication) 

Η επικοινωνύα του τύπου αυτού θα βαςύζεται ςτο τυποποιημϋνο πρωτόκολλο επικοινωνύασ 

υπολογιςτών Industrial Ethernet με χρόςη των πρωτοκόλλων επικοινωνύασ TCP/IP και UTP 

με αμφύδρομη επικοινωνύα (full duplex) και ταχύτητα μεταφορϊσ δεδομϋνων 10/100 

Mbits/sec . 

Οι κϊρτεσ που θα υλοποιούν μια τϋτοιου τύπου επικοινωνύα θα πρϋπει να πληρούν τισ 

παρακϊτω προδιαγραφϋσ: 

• Θα υποςτηρύζουν μϋγιςτο ρυθμό μετϊδοςησ δεδομϋνων (Transmition Rate) ύςο με 

100 ΜBit/sec και ελϊχιςτο ρυθμό μετϊδοςησ δεδομϋνων τουλϊχιςτον ύςο με 10 

MBit/sec. 

• Ύπαρξη ενδεικτικόσ λυχνύασ απεικόνιςησ τησ βλϊβησ τησ κϊρτασ (Fault ό Error). 

• Ύπαρξη ενδεικτικών λυχνιών απεικόνιςησ τησ κατϊςταςησ λειτουργύασ (transmitting 

- receiving). 

• Τποςτόριξη ενεργών ςυνδϋςεων (simultaneously operable connections) πϊνω ςτο 

δύκτυο τουλϊχιςτον 5. 

• Η ςύνδεςη του καλωδύου επικοινωνύασ πϊνω ςτην μονϊδα θα γύνεται με την χρόςη 

τυποποιημϋνων βυςμϊτων (RJ45), ώςτε να εύναι εύκολη και γρόγορη η 

αντικατϊςταςη τησ μονϊδασ ςε περύπτωςη βλϊβησ. 

• Θα υπϊρχει γαλβανικό απομόνωςη τησ θύρασ επικοινωνύασ από το υπόλοιπο 

ςύςτημα του μικροελεγκτό. 

9.2.5 ΤΚΕΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΗ (GSM MODEM) 

Οι ςυςκευϋσ αυτϋσ εύναι ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ οι οπούεσ, χρηςιμοποιώντασ τα δύκτυα 

κινητόσ τηλεφωνύασ, μπορούν να αποςτεύλουν μικρϊ μηνύματα κειμϋνου (SMS) ςε κϊποιουσ 

αριθμούσ κινητών τηλεφώνων ενημερώνοντασ τον κϊτοχο του κινητού αυτού τηλεφώνου για 

κϊποια κρύςιμα προβλόματα ό καταςτϊςεισ ςτην λειτουργύα κϊποιου ςταθμού. 
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Οι ςυςκευϋσ αυτϋσ διαςυνδϋονται με το ςύςτημα αυτοματιςμού και ελϋγχονται απ' αυτό 

ςχετικϊ με το πότε και ςε ποιόν αποδϋκτη θα ςτεύλουν μόνυμα SMS. Θα πρϋπει να πληρούν 

τισ παρακϊτω ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ: 

• Δυνατότητα ςύνδεςησ και με όλα τα δύκτυα κινητόσ τηλεφωνύασ (ςυχνότητεσ 

900MHz και 1800MHz). 

• Δυνατότητα αυτόματου «Login» με το δύκτυο κινητόσ τηλεφωνύασ με το οπούο 

ςυνεργϊζονται ςε περύπτωςη διακοπόσ και επανόδου τησ τϊςησ τροφοδοςύασ τουσ. 

• Δυνατότητα αποθόκευςησ του αριθμού «ΡΙΝ» τησ κϊρτασ SIM την οπούα 

χρηςιμοποιούν για την ςύνδεςη τουσ με το δύκτυο κινητόσ τηλεφωνύασ. 

• Δυνατότητα ελϋγχου τησ λειτουργύασ τουσ με παλμούσ (καθοριςμϋνησ διϊρκειασ και 

αριθμού) ςε ειδικϋσ για τον ςκοπό αυτό ειςόδουσ και μϋςω ςειριακόσ θύρασ με 

πρωτόκολλο RS232 (v.24/v28) και baud rate τουλϊχιςτον 19.200bps από τον 

μικροελεγκτό με τον οπούο ςυνεργϊζονται. 

• Ιςχύσ εξόδου του πομπού του μόντεμ: 2W για το δύκτυο των 900MHz, 1W για το 

δύκτυο των 1.800MHz. 

• Δυνατότητα οπτικού ελϋγχου τησ κατϊςταςησ λειτουργύασ τουσ με ενδεικτικϋσ 

λυχνύεσ για τισ ακόλουθεσ τουλϊχιςτον καταςτϊςεισ: ϋνδειξη τροφοδοςύασ, ϋνδειξη 

ςύνδεςησ με το δύκτυο κινητόσ τηλεφωνύασ, ϋνδειξη ςόματοσ του δικτύου κινητόσ 

τηλεφωνύασ, ϋνδειξη αποςτολόσ δεδομϋνων ςτο δύκτυο κινητόσ τηλεφωνύασ. 

14.5.4 ΟΘΟΝΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ (HMI) 

Ο καταςκευαςτόσ των οθονών απεικόνιςησ κειμϋνου θα διαθϋτει πιςτοποιητικό διαςφϊλιςησ 

ποιότητασ κατϊ ISO 9001 πιςτοποιημϋνο από επύςημο οργανιςμό, καθώσ και ϋγκριςη CE. Οι 

οθόνεσ απεικόνιςησ κειμϋνου εύναι ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ, οι οπούεσ απεικονύζουν 

καταςτϊςεισ και ςφϊλματα λειτουργύασ ενόσ ςυςτόματοσ αυτοματιςμού και προςφϋρουν τη 

δυνατότητα ειςαγωγόσ τιμών ςε μεταβλητϋσ του PLC. 

Θα πρϋπει να ϋχουν τ' ακόλουθα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ: 

• Οθόνη LCD, 2 ςειρών με δυνατότητα απεικόνιςησ 20 χαρακτόρων ανϊ ςειρϊ, τησ 

οπούασ το φόντο θα μπορεύ ν' αλλϊζει κατ' ελϊχιςτο 3 χρώματα. 

• Τποςτόριξη τουλϊχιςτο 128 ςελύδων εφαρμογόσ. 

• Τποςτόριξη τουλϊχιςτο 256 ςελύδων ςφαλμϊτων. 

• Να διαθϋτει πλόκτρα παραμετροποιόςιμα να εκτελούν πλοόγηςη ανϊμεςα ςτισ 

ςελύδεσ ό ςυγκεκριμϋνεσ λειτουργύεσ, ό ρυθμύςεισ διαφόρων μεταβλητών του PLC. 
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• Δυνατότητα απεικόνιςησ ελληνικών χαρακτόρων. 

• ειριακό θύρα επικοινωνύασ. 

• Να διαθϋτουν φωτεινό ϋνδειξη τύπου LED ςφϊλματοσ οθόνησ. 

• Εξωτερικό τροφοδοςύα 24 V DC. 

14.6 ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΨΝ 

Η εγκατϊςταςη των μικροελεγκτών (μαζύ με τα περιφερειακϊ τουσ και τισ ςυνεργαζόμενεσ 

ςυςκευϋσ) θα γύνεται μϋςα ςτουσ ηλεκτρικούσ πύνακεσ τησ εγκατϊςταςησ η ϊλλουσ ειδικούσ 

για τον ςκοπό αυτό και θα ςτερεώνονται ς' αυτούσ πϊνω ςε τυποποιημϋνεσ ρϊγεσ. Η 

τοποθϋτηςη των εξαρτημϊτων μϋςα ςτουσ πύνακεσ θα γύνεται με τρόπο τϋτοιο ώςτε να 

διαςφαλύζεται η ϊψογη λειτουργικότητα του ςυςτόματοσ, καθώσ και η καλαύςθητη εμφϊνιςη 

του πύνακα. 

Οι αγωγού που υλοποιούν την εςωτερικό διαςύνδεςη των περιφερειακών του μικροελεγκτό 

θα εύναι τύπου H05V-K (πρώην NYAF 1 mm2) και θα οδεύουν μϋςα ςτον πύνακα μϋςα ςε 

πλαςτικϊ, διϊτρητα κανϊλια, διαςτϊςεων ικανοποιητικών για κϊθε περύπτωςη με πληρότητα 

το πολύ μϋχρι 75% τησ ςυνολικόσ των καναλιών αυτών. Ανϊλογα με το δυναμικό τουσ θα 

ϋχουν διαφορετικό χρώμα. Σα αναλογικϊ ςόματα (ειςόδων και εξόδων) θα μεταφϋρονται 

από τισ αντύςτοιχεσ κϊρτεσ του μικροελεγκτό μϋχρι τισ κλϋμμεσ διαςύνδεςησ με τα εξωτερικϊ 

καλώδια, με καλώδιο τύπου LiYCY(TP) 1x2x0,5 mm2 (θωρακιςμϋνο καλώδιο 1 ζεύγουσ). 

Όλεσ οι εξωτερικϋσ προσ τον πύνακα τοποθϋτηςησ του μικροελεγκτό καλωδιώςεισ θα 

ξεκινούν από ειδικϋσ κλεμμοςειρϋσ του πύνακα αυτού και θα οδεύουν προσ τα εξωτερικϊ 

όργανα, μηχανόματα, ό πύνακεσ. Οι κλεμμοςειρϋσ θα χωρύζονται μεταξύ τουσ ανϊλογα με τον 

τύπο του ςόματοσ ό την τιμό τησ τϊςησ ςτην οπούα βρύςκονται. Οι εξωτερικϋσ καλωδιώςεισ 

θα ειςϋρχονται ςτον πύνακα του μικροελεγκτό και μϋςω ειδικών διϊτρητων καναλιών 

διϋλευςησ θα φτϊνουν μϋχρι την κλεμμοςειρϊ ςύνδεςησ τουσ. Οι αγωγού των καλωδύων 

αυτών θα φϋρουν ςόμανςη ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην προδιαγραφό των 

ηλεκτρικών πινϊκων, ύδια με την αρύθμηςη του ςημεύου από το οπούο ξεκινούν (ςόμανςη 

κλϋμμασ). Όλα τα καλώδια αυτϊ θα φϋρουν ανεξύτηλη ςόμανςη πϊνω τουσ, όμοια μ' αυτό που 

φαύνεται ςτα ςχϋδια ώςτε να εύναι εύκολοσ ο εντοπιςμόσ τουσ ςε περύπτωςη βλϊβησ. 

Κατϊ τα λοιπϊ θα ιςχύουν οι ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ των ηλεκτρικών πινϊκων και των 

ηλεκτρολογικών υλικών. 
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15 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΡΑΔΙΟΖΕΤΞΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΨΝ - ΤΔΑΣΟΔΕΞΑΜΕΝΨΝ 

15.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούςα υµπληρωµατικό Σεχνικό Προδιαγραφό αφορϊ ςτην προµόθεια, µεταφορϊ και 

εγκατϊςταςη του αςύρµατου ςυςτόµατοσ (ραδιοζεύξησ) που εξαςφαλύζει την µετϊδοςη των 

χαρακτηριςτικών ςταθµών νερού από τισ υδατοδεξαμενϋσ ςτον πύνακα αυτοµατιςµού του 

αντλιοςταςύου. 

15.2 ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

I. Για τη µετϊδοςη των χαρακτηριςτικών ςταθµών νερού από τισ 3 υδατοδεξαμενϋσ προσ 

τα αντύςτοιχα αντλιοςτϊςια τροφοδοςύασ τουσ θα χρηςιµοποιηθεύ αςύρµατο ςύςτηµα 

ραδιοζεύξησ, που αποτελεύται από ϋνα τοπικό ςταθµό Ρα ςτο αντλιοςτϊςιο και ϋνα 

τοπικό ςταθµό Ρδ ςτη δεξαµενό.  

τον τοπικό ςταθµό ϋκαςτησ δεξαµενόσ Ρδ το ςύςτημα μϋτρηςησ ςτϊθμησ (αναλογικόσ 

μετρητόσ ςτϊθμησ +  πλωτού διακόπτεσ για λόγουσ εφεδρεύασ – αςφαλεύασ) θα 

ςυνδεθούν ςαν αναλογικϊ και ψηφιακϊ ςόµατα ειςόδου ενόσ µικρού 

προγραµµατιζόµενου λογικού επεξεργαςτό (PLC), ο οπούοσ θα τα επεξεργϊζεται και θα 

τα µεταβιβϊζει ςτον ραδιοποµπό. Ο τοπικόσ ςταθµόσ του αντλιοςταςύου Ρα θα 

λαµβϊνει το ςόµα που εκπϋµπει ο ραδιοποµπόσ του Ρδ και θα το µεταδύδει ςτον 

προγραµµατιζόµενο λογικό επεξεργαςτό (PLC) που βρύςκεται ςτον πύνακα 

αυτοµατιςµού του αντλιοςταςύου. 

II. Ο τοπικόσ ςταθµόσ αντλιοςταςύου Ρα περιλαµβϊνει : 

 ϋνα αςύρµατο ποµποδϋκτη µε ενςωµατωµϋνο modem (radiomodem) αςύρµατησ 

επικοινωνύασ µε διαµόρφωςη FFSK ό FSK 2 επιπϋδων και ταχύτητα µετϊδοςησ 

πραγµατικών δεδοµϋνων τουλϊχιςτον 2,4 kbps. 

 µύα κατευθυντικό κεραύα και ϋναν γαλβανιςµϋνο οκταγωνικό ιςτό ύψουσ 6 m 

τουλϊχιςτον για την τοποθϋτηςη τησ κεραύασ. 

 αντικεραυνικό προςταςύα για απϊλειψη υπερτϊςεων ςτην κεραύα. 

 όλεσ τισ απαιτούµενεσ καλωδιώςεισ για να εύναι ο ςταθµόσ ςε πλόρη κατϊςταςη 

λειτουργύασ. 

III. Ο τοπικόσ ςταθµόσ δεξαµενόσ Ρδ περιλαµβϊνει : 

 ϋνα αςύρµατο ποµποδϋκτη µε ενςωµατωµϋνο modem (radiomodem) αςύρµατησ 

επικοινωνύασ µε διαµόρφωςη FFSK ό FSK 2 επιπϋδων και ταχύτητα µετϊδοςησ 

πραγµατικών δεδοµϋνων τουλϊχιςτον 2,4 kbps. 
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 ϋνα προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτό (PLC) µε κεντρικό µονϊδα επεξεργαςύασ 

(CPU), µύα κϊρτα µε αναλογικϋσ και ψηφιακϋσ ειςόδουσ και θύρεσ επικοινωνύασ RS-

232 και RS-485. 

 ϋνα τροφοδοτικό 231 Vac / 12-24 Vdc για ϋνταςη επαρκό για την τροφοδότηςη του 

ποµπού και του PLC. 

 µύα κατευθυντικό κεραύα και ϋναν γαλβανιςµϋνο οκταγωνικό ιςτό ύψουσ 6 m 

τουλϊχιςτον για την τοποθϋτηςη τησ κεραύασ. 

 αντικεραυνικό προςταςύα για απϊλειψη υπερτϊςεων ςτην κεραύα. 

 µύα µονϊδα αδιϊλειπτησ παροχόσ ρεύµατοσ (UPS) ιςχύοσ 2kVA για κϊλυψη των 

αναγκών τροφοδότηςησ του ποµποδϋκτη και του PLC επύ 1 τουλϊχιςτον ώρα. 

 όλεσ τισ απαιτούµενεσ καλωδιώςεισ για να εύναι ο ςταθµόσ ςε πλόρη κατϊςταςη 

λειτουργύασ. 

IV. Όλεσ οι ςυςκευϋσ που απαρτύζουν την εγκατϊςταςη θα προϋρχονται από 

καταςκευαςτϋσ που διαθϋτουν πιςτοποιητικό διαςφϊλιςησ ποιότητασ ISO 9001 και 

ολόκληροσ ο εξοπλιςµόσ θα φϋρει ϋγκριςη CE. 

V. Ο ποµποδϋκτησ του τοπικού ςταθµού του αντλιοςταςύου θα τοποθετηθεύ µϋςα ςτον 

πύνακα αυτοµατιςµού του αντλιοςταςύου. 

VI. Ο ποµποδϋκτησ, ο προγραµµατιζόµενοσ λογικόσ ελεγκτόσ (PLC), το ςύςτηµα 

αδιϊλειπτησ παροχόσ ρεύµατοσ και το τροφοδοτικό ςτη δεξαµενό θα τοποθετηθούν 

µϋςα ςε επύτοιχο πύνακα. 

VII. Κϊθε ποµποδϋκτησ (radiomodem) θα ϋχει τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ : 

 ιςχύ εκποµπόσ RF τουλϊχιςτον 1 W και πϊντωσ επαρκό για την επύτευξη τησ 

επικοινωνύασ µεταξύ αντλιοςταςύου και δεξαµενόσ. 

 ςυχνότητα λειτουργύασ ςτην περιοχό 420 – 516 MHz. 

 ταχύτητα επικοινωνύασ ςτον αϋρα τουλϊχιςτον 2.400 bps 

 επικοινωνύα ςιµπλεχ µε διόρθωςη λαθών. 

 θύρα επικοινωνύασ RS232 ό RS485 

 ςύγχρονο πρωτόκολλο επικοινωνύασ ςύµφωνο µε το πρότυπο ISO 7498 και 

αποδεδειγµϋνα κατϊλληλο για αςύρµατη επικοινωνύα µε µηχανιςµό ανύχνευςησ 

ςφαλµϊτων ςε επύπεδο bit. 

 θα διαθϋτει ϋγκριςη κυκλοφορύασ από αρµόδιο φορϋα του Ελληνικού Κρϊτουσ. 
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VIII. Κϊθε κατευθυντικό κεραύα θα ϋχει τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

 ςυχνότητα 420 - 516 MHz 

 απολαβό τουλϊχιςτον 6 dBi 

 δυνατότητα εγκατϊςταςησ ςε ιςτό. 

IX. Ο ιςτόσ τησ κεραύασ θα εύναι οκταγωνικόσ ύψουσ τουλϊχιςτον 6 m ό και όςο απαιτεύται 

µεγαλύτερου για να επιτευχθεύ η επικοινωνύα αντλιοςταςύου – δεξαµενόσ και θα φϋρει 

πλϊκα ϋδραςησ, θυρύδα επύςκεψησ, επαφό αγωγού γειώςεωσ και 4 αγκύρια 

θεµελιώςεωσ και θα ςυνδϋεται προσ το ςύςτηµα γεύωςησ µϋςω καταλλόλων 

εξαρτηµϊτων και πολύκλωνου χαλκού 25 τ.χ. 

X. ε όλεσ τισ θϋςεισ ςύνδεςησ αγωγών και καλωδύων προσ το ςύςτηµα ραδιοζεύξησ θα 

υπϊρχει προςταςύα από υπερτϊςεισ. 

XI. Σο καλώδιο ςύνδεςησ τησ κεραύασ µε το radiomodem θα εύναι οµοαξονικό υψηλών 

ςυχνοτότων µε χαµηλό απόςβεςη ςτην περιοχό των 400 MHz, µόκουσ όςο εκϊςτοτε 

απαιτεύται για την ςύνδεςη τησ κεραύασ µε τον ποµποδϋκτη.. 

XII. Η τροφοδότηςη του ςυςτόµατοσ ραδιοζεύξησ ςτο µεν αντλιοςτϊςιο θα γύνεται µϋςω 

τροφοδοτικού του πύνακα αυτοµατιςµού, ςτη δε δεξαµενό από γραµµό του πύνακα τησ 

δεξαµενόσ µϋςα από ςύςτηµα αδιϊλειπτησ παροχόσ ρεύµατοσ UPS 231 V, 50 Hz και από 

τροφοδοτικό 231 Vac / 12-24 Vdc. 

XIII. Σο ςύςτηµα αδιϊλειπτησ παροχόσ ρεύµατοσ θα εύναι τύπου line interactive και θα 

παρϋχει αδιϊκοπα ςταθερό τϊςη και ςυχνότητα ρεύµατοσ προσ το ςύςτηµα 

ραδιοζεύξησ ανεξϊρτητα από διακυµϊνςεισ του δικτύου τησ ∆ΕΗ, ενώ ςε περύπτωςη 

διακοπόσ τησ παροχόσ του ρεύµατοσ τησ ∆ΕΗ θα αναλαµβϊνει αυτό την τροφοδότηςη 

του ςυςτόµατοσ. Για τον ςκοπό αυτό πρϋπει να ϋχει επαρκό ιςχύ για να υποςτηρύξει 

την τροφοδοςύα του ςυςτόµατοσ ςε περύπτωςη διακοπόσ ρεύµατοσ επύ 1 ώρα 

τουλϊχιςτον.  

Η καταςκευό του ςυςτόµατοσ θα εύναι ςύµφωνη µε τισ απαιτόςεισ του Προτύπου 

ΕΛΟΣ ΕΣΕΠ 1501-04-23-05-00 «υςτόµατα αδιϊλειπτησ παροχόσ ρεύµατοσ», αλλϊ η 

µπαταρύα µπορεύ να εύναι ενςωµατωµϋνη ςτο UPS οπότε δεν απαιτεύται χωριςτό 

µεταλλικό ικρύωµα για την τοποθϋτηςό τησ. 
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………………………………………… 

(Σόποσ – Ημερομηνύα) 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

 

………………………… 

 

 

  

 

………………………… 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την υπ' αριθμ' πρωτ.  110/2019   απόφαςη του Δ. τησ Δ.Ε.Τ.Α.Α  
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