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1 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
 

Η Εγκατάσταση Ύδρευσης θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς και τις 

Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ  (ΦΕΚ 2221/Β/30-07- 

2012) και τα άρθρα που ακολουθούν.  

Σε  περίπτωση  ασυµφωνίας  µεταξύ  τους,  η  σειρά  ισχύος  καθορίζεται  από  τη  παραπάνω  σειρά 

αναφοράς τους. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 

 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 

Συστήµατα     κτιριακών     σωληνώσεων     υπό     πίεση     µε 

χαλυβδοσωλήνες µε ραφή 

 

Συστήµατα     κτιριακών     σωληνώσεων     υπό     πίεση     µε 

χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 

 

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλκοσωλήνες 

Συστήµατα  κτιριακών  σωληνώσεων  υπό  πίεση  µε  σωλήνες 

πολυπροπυλενίου 

Συστήµατα  κτιριακών  σωληνώσεων  υπό  πίεση  µε  εύκαµπτους 

ενισχυµένους πλαστικούς σωλήνες 

Συστήµατα     κτιριακών     σωληνώσεων     υπό     πίεση     µε 

χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους µε ραφή 

Συστήµατα     κτιριακών     σωληνώσεων     υπό     πίεση     µε 

χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους άνευ ραφής 

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε ανοξείδωτους 

χαλυβδοσωλήνες 

Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων 

Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων 

∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 

Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων  

Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα  

Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυµερές σκυρόδεµα 

Βαθµίδες φρεατίων 

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων  

Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού  

Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του οπλισµού 

∆ιάτρηση   οπλισµένου   σκυροδέµατος   χωρίς   αποκοπή   του 

υπάρχοντος οπλισµού 

∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του υπάρχοντος 

οπλισµού 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα  

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός  

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική 

διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.  

 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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1.1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

 

Γαλβανισµένοι Σιδηροσωλήνες  

Το  δίκτυο   από  γαλβανισµένη  σιδηροσωλήνα  θα  κατασκευαστεί  σύµφωνα  µε  το  DΙΝ 1988  µε  

γαλβανισµένους  σιδηροσωλήνες  βαρέως  τύπου  κατά  DΙΝ  2440  (πράσινη  ετικέτα),  για  πίεση  

λειτουργίας 10 atm  Τα ειδικά τεµάxια θα είναι 10 atm  τουλάxιστον γαλβανισµένα εκ µαλακτού  

σιδήρου  µε  ενισxυµένα  xείλη (κορδονάτα)  κατά  DΙΝ  2950.  Το  πάχος  και  οι  διατοµές  των  

σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

ΜΕΓΕΘΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm)  DIN 2950  

 

DN (mm) Εξ. ∆ιαµ. Πάχος 

(mm) (mm) 

15 21.3 2.65 

20 26.9 2.95 

25 33.7 3.25 

32 42.4 3.25 

40 48.3 3.25 

50 60.3 3.65 

65 76.1 3.65 

75 88.9 4.05 

100 114.3 4.5 

125 139.7 4.5 

150 168.3 4.5 

200 219 6.3 

 

Χαλκοσωλήνες  

Το δίκτυο σωληνώσεων από χαλκοσωλήνες θα κατασκευαστεί κατά DΙΝ 1786 θα είναι xωρίς ραφή  

(solid drawn) το δε  υλικό θα είναι κατασκευασµένο κατά DΙΝ 17671 φύλλο 1. Για τις συνδέσεις  

των  σωλήνων  θα  χρησιµοποιηθούν  µόνο  εξαρτήµατα.  Τα  εξαρτήµατα  θα  είναι  τριxοειδούς  

κόλλησης κατά DΙΝ 12856 µέxρι DΙΝ 12872 για µεγέθη µέxρι εξωτερική διάµετρο 2”. Εξαρτήµατα  

για  µεγέθη 3”  και  µεγαλύτερα  πρέπει  να  είναι  καθαρά  από  ψευδάργυρο,  ορειxάλκινα,  

συγκολούµενα και εύκολα καθαριζόµενα και θα πρέπει να είναι από την ίδια διάµετρο και πάxους  

τοιxώµατος µε την xάλκινη σωλήνα. Το πάχος και η διατοµή των σωληνώσεων φαίνονται στον  

παρακάτω πίνακα.  

ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIN 1786  

OD (mm) ΠΑΧΟΣ OD ΠΑΧΟΣ 

(mm) (mm) (mm) 

15 1.0 42 1.5 

18 1.0 54 2.0 

22 1.0 76 2.0 

28 1.0 89 2.5 

35 1.5 108 2.5 

Γενικώς όπου απαιτείται σύνδεση χαλκοσωλήνα µε εξάρτηµα από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα θα 

παρεµβάλλεται  εξάρτηµα  από  ορείχαλκο.  Οι  κολλήσεις  θα  είναι  είτε  µαλακές  είτε  σκληρές  σε 

καµία όµως περίπτωση δεν θα περιέχουν Pb-Sb.  
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Σωλήνες από Πολυπροπυλένιο PP -R  

Οι πλαστικές σωληνώσεις µε τα εξαρτήµατά τους του δικτύου ύδρευσης θα είναι κατασκευασµένα από 

πολυπροπυλένιο PP Random.  

Το  PPR είναι  ουδέτερο  υλικό  που  δεν  διαβρώνεται  από  χηµικά  απόβλητα,  κάνει  απόσβεση  

θορύβων,  έχει  χαµηλό  συντελεστή  αγωγιµότητας,  µικρές  απώλειες  τριβών,  δεν  είναι  τοξικό,  

διαµορφώνεται εύκολα και είναι ελαστικό. Η κατασκευή των σωλήνων γιά πίεση λειτουργίας PN20  

γίνεται σύµφωνα µε το DIN8077 και τα εξαρτήµατα σύµφωνα µε το DIN16962.  

Η εγκατάσταση του συστήµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

-  Ειδικό βάρος: 0,895gr/cm3 

-  Θερµική αγωγιµότητα: 0,24W/mK 

-  Ειδική θερµότητα: 2,0KJ/KgK 

-  Συντελεστής γραµµικής διαστολής: 1,5x10-4K-1 

-  Καταπόνηση σε εφελκυσµό: 40N/mm2 

-  Σκληρότητα σε εφελκυσµό: 21N/mm2 

-  Επιµήκυνση σε εφελκυσµό: 800% 

 

Εξωτερική Εσωτερική Πάχος 

διάµετρος διάµετρος τοιχωµάτων 

mm mm mm 

20 13,20 3,40 

25 16,60 4,20 

32 21,20 5,40 

40 26,60 6,70 

50 33,20 8,40 

63 42,00 10,50 

75 50,00 12,50 

90 60,00 15,00 

110 73,20 18,40 

 

 

 

Πλαστικοί Σωλήνες από VPE -Χ  

 

Οι εύκαµπτες ενδοδαπέδιες πλαστικές σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης µε τα εξαρτήµατά τους  

θα  είναι  κατασκευασµένοι  από  δικτυωµένο  πολυαιθυλένιο  VPE,  ενδεικτικού  τύπου  Rehau ή  

ισοδύναµο.  

Σε  περίπτωση  χωνευτής  τοποθέτησης  ο  σωλήνας  δικτυωµένου  πολυαιθυλενίου  θα  τοποθετείται 

µέσα σε εύκαµπτο µανδύα, επίσης από πολυαιθυλένιο. Ο σωλήνας θα στηρίζεται στο δάπεδο σε 

διαστήµατα του ενός µέτρου µε πλαστικά στηρίγµατα τα οποία θα καρφώνονται στο δάπεδο µε 

ατσαλόκαρφα (HILTI).  

Η εγκατάσταση του συστήµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.  

 

Οι σωλήνες θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

-  Πυκνότητα: 0,93gr/cm3 
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-  Μέτρο ελαστικότητας (εφελκυσµού): <600N/mm2 

-  Αντοχή ρήξης (20ΊC): >17N/mm2 

-  Αντοχή ρήξης (80ΊC): >7N/mm2 

-  ∆ιατµητική αντοχή (20ΊC): >24N/mm2 

-  ∆ιατµητική αντοχή (80ΊC): 18-20N/mm2 

-  ∆ιατµητική αντοχή (140ΊC): 1,6-2,0N/mm2 

-  ∆ιατµητική διαστολή (20ΊC): >400% 

-  ∆ιατµητική διαστολή (80ΊC): >400% 

-  ∆ιατµητική διαστολή (140ΊC): >250% 

-  Ψαθυρότητα σε κρούση (20ΊC): χωρίς θραύση 

-  Ψαθυρότητα σε κρούση (-20ΊC): χωρίς θραύση 

-  Θερµική αγωγιµότητα: 0,41W/mK 

-  Συντελεστής γραµµικής διαστολής (20ΊC): 1,4x10-4K-1 

-  Συντελεστής γραµµικής διαστολής (100ΊC): 2,0x10-4K-1 

-  Ειδική θερµική αντοχή: 2,3KJ/KgK 

-  Ειδική αντίσταση: >1018Ωcm 

 

 

Πλαστικοί Σωλήνες από HDPE  

Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) θα είναι κατασκευασµένες από πρώτες ύλες 

3ης γενιάς.  

 

Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Τιµή 

∆είκτης ροής MFI 190/5 g/10min ΕΝ ISO 1133:2000-02 0,3 - 0,7 

Μηχανικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 50% 

Όριο διαρροής Ν/mm² ΕΝ ISO 527-1:1996 22 

Επιµήκυνση στο σηµείο διαρροής % ΕΝ ISO 527-1:1996 15 

Αντοχή εφελκυσµού στην θραύση Ν/mm² Ταχύτητα δοκιµής 32 

Επιµήκυνση στην θραύση % 125 mm/min > 800 

Αντοχή στην κάµψη Ν/mm² ΕΝ ISO 178:2003 28 

Μέτρο κάµψεως Ν/mm² 800 

Σκληρότητα Shore D - DΙΝ 53505:2000-08 60 

Αντοχή σε κρούση - ΕΝ ISO 8256:2004 χωρίς θραύση 

Θερµικές ιδιότητες 

Περιοχή τήξεως °C 130 

Συντελεστής γραµµικής διαστολής Κ-1 ASTM D 696-036 1,7 x 10-4 

Θερµική αγωγιµότητα στους 20°C W/mΚ DIN 52612-1 0,43 
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Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 50%.  

Ειδική αντίσταση Ωcm ASTM D257-99 > 10 

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-99 > 10 

 

Το µίγµα του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα είναι:  

 

 

τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-101, ΕΝ ISO 1167-1:2003-072, ΕΝ 

ISO 12162:1996-043)  

 

MRS: Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή: είναι η αντοχή του υλικού  

όπως  προκύπτει  από  υδραυλικές  δοκιµές  πίεσης  κατά  ΕΝ  ISO  1167-1:2003-07  ή  κατά  EN  

921:1994 (αναµενόµενη αντοχή µετά από περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται µε τουλάχιστον  

30 δοκιµές πίεσης σε θερµοκρασίες 20°, 60°, 80°C).  

 

 

1.2  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ  

 

Λυόµενοι Σύνδεσµοι (Ρακόρ)  

 

Οι λυόµενοι σύνδεσµοι που παρεµβάλλονται στο δίκτυο σωληνώσεων θα είναι του τύπου ρακόρ, 

κατασκευασµένοι  από χαλκό  ή ορείχαλκο.  Οι λυόµενοι  σύνδεσµοι  που συνδέουν  γαλβανισµένο 

σιδηροσωλήνα µε χαλκοσωλήνα θα είναι κατασκευασµένοι από ορείχαλκο.  

 

Οι λυόµενοι σύνδεσµοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για συνθήκες λειτουργίας νερού δικτύου :  

. πίεση λειτουργίας 16 atu 

. θερµοκρασία νερού 120° C. 

 

 

∆ιακόπτες ∆ικτύου Ύδρευσης Γωνιακού τύπου  

 

Το  σώµα  και  η  κεφαλή  θα  είναι  κατασκευασµένα  από  φωσφορούxο  ορείxαλκο  αντοxής  σε 

εφελκυσµό άνω των 2000 Kg/cm², ο δε δίσκος της βαλβίδας θα φέρει παρέµβυσµα στεγανότητας από 

φίµπερ ή ισοδύναµο υλικό.  

Πίεση λειτουργίας 16 atm, για θερµοκρασία νερού 120°C.  

 

 

Βάνες ∆ιακοπής  

 

Οι βάνες µέxρι και συµπεριλαµβανόµενου των 2” ονοµαστικής διαµέτρου θα πρέπει να είναι  

βιδωτές,  µε  ανυψούµενο  βάκτρο  και  µε  συµπαγή (solid  wedge)  συρταρωτή  βαλβίδα  και  

κατασκευασµένες από µπρούντζο (bronze) ή από xυτοπρεσαριστό κρατέρωµα xαλκού.  

Οι βάνες των 2 1/2” mm  ονοµαστικής διαµέτρου και µεγαλύτερες θα πρέπει να είναι µε φλάντζες και 

κατασκευασµένες από ορείχαλκο  µε ανοξείδωτο ανυψούµενο βάκτρο .  
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Οι βάνες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις Γερµανικές προδιαγραφές DΙΝ.  

 

 

Βαλβίδες Αντεπιστροφής  

 

Οι βαλβιδες αντεπιστροφής στα συστήµατα νερού θα πρέπει να είναι τύπου αιρούµενου (swing) ή 

ανυψούµενου (lift),  κατάλληλες  για  οριζόντια  ή  κατακόρυφη  τοποθέτηση.  βάνες  µέxρι  και 

συµπεριλαµβανόµενου των 50 xλστ. ονοµαστικής διαµέτρου και θα πρέπει να είναι βιδωτές και 

κατασκευασµένες από ορείχαλκο. βάνες των 65 xλστ. ονοµ. διαµέτρου και µεγαλύτερες θα πρέπει να 

είναι φλαντζωτές και κατασκευασµένες από ορείχαλκο.  

 

 

Ανακουφιστικές Βαλβίδες  

 

Οι ανακουφιστικές βαλβίδες θα πρέπει να ρυθµίζονται σε µέγιστη πίεση της 0.5 atm  πάνω από την 

πίεση λειτουργίας της γραµµής στην οποία είναι τοποθετηµένες.  

Βαλβίδες µέxρι 50 mm  θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από ορειχάλκινο σώµα και ο  δίσκος και 

το στόµιο από σφυρήλατο κράµα xαλκού.  

Βαλβίδες 65 mm και µεγαλύτερες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από ορείχαλκο µε όλα τα 

εξαρτήµατα από κρατέρωµα xαλκού.  

Οι ασφαλιστικές και ανακουφιστικές βαλβίδες θα πρέπει να έxουν συνδέσεις εκροής µιας πλήρους 

διαµέτρου, και όπου συµβαίνει να υπάρxουν xαµηλωµένα σηµεία στη σωλήνωση εκροής, θα πρέπει να 

εφοδιαστούν µε µια σωλήνωση αποxέτευσης διάστασης 15 mm, xωρίς µόνωση για εκκένωση. Η 

γραµµή εκροής και η εκκένωση θα καταλήγουν σε ορατές και ασφαλείς θέσεις.  

 

 

Εξαεριστικό Σωλήνα  

 

.  Απλού  τύπου  εξαεριστικό  DΝ  15,  ορειxάλκινο  xρωµέ  µε  επίτοιxες  γωνίες  σύνδεσης,  µε  

αποxέτευση και υπερxείλιση νερού, εγκεκριµένου τύπου. Ολα τα ορατά εξαρτήµατα θα πρέπει να 

είναι επιxρωµιωµένα.  

. ∆ιπλού  τύπου  εξαεριστικό  (vacuum  breaker)  όπως  καθορίζεται  παραπάνω  µε  αποxετευτικό 

στόµιο και σωλήνα για υπερxείλιση νερού. 

 

 

Αυτόµατα Εξαεριστικά  

 

Αποτελούνται από ορειχάλκινο κέλυφος το οποίο φέρει στόµιο εξόδου του αέρα στο άνω µέρος και 

µαστό 3/8" εξωτερικού σπειρώµατος στο κάτω.  

Μέσα στο κέλυφος υπάρχει πλωτήρας και κινούµενη βαλβίδα απόφραξης του στοµίου εξόδου του  

αέρα.  Σε  θέση  ηρεµίας  πρέπει  να  υπάρχει  στρώµα  αέρα  µεταξύ  επιφάνειας  νερού  και  στοµίου  

εξαερισµού.  

Κάθε αυτόµατο εξαεριστικό συνοδεύεται από ειδική βαλβίδα ελέγχου, καθαρισµού και απόφραξης 

αυτού, η οποία βιδώνεται στο σωλήνα δικτύου πριν το εξαεριστικό.  

Το εξαεριστικό πρέπει να εργάζεται µέχρι θερµοκρασίας νερού 120°C και πίεση 12 bar.  
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∆ιατάξεις Μείωσης Πίεσης  

 

Κάθε βαλβίδα θα πρέπει να έxει σταθερή πίεση εξόδου για όλη την περιοxή της λειτουργίας της και θα 

πρέπει να είναι αθόρυβη κατά τη λειτουργία.  

Όλα  τα  συστήµατα  µείωσης  πίεσης  θα  πρέπει  να  φέρουν  φίλτρο  εισόδου,  σφαιρικό  κρουνό 

διακοπής, βαλβίδα πτώσης πίεσης, ανακουφιστική βαλβίδα, εφεδρική σωλήνωση µε βάνα και όπου 

απαιτείται θα πρέπει να τοποθετηθούν µανόµετρα πίεσης στην είσοδο και την έξοδο.  

Ολόκληρος ο σταθµός µείωσης πίεσης θα πρέπει να µονωθεί, στηριxθεί και να αγκυρωθεί, κατά 

τέτοιο τρόπο που να επιτρέπεται η αφαίρεση των βαλβίδων για επισκευή.  

Θα προβλεφθεί ένα ευθύγραµµο κοµµάτι σωλήνα µήκους δέκα (10) φορές την διάµετρο το 

λιγότερο, πριν και, µετά τη διαταγή, για να αποφεύγεται ο στροβιλισµός της ροής για να έxουµε µια πιο 

σταθερή αίσθηση της πίεσης.  
Οι βαλβίδες  θα πρέπει να είναι ορειχάλκινες και µε φλαντζωτά άκρα.  

Εάν οι συσκευές στην πλευρά της xαµηλής πίεσης µπορούν να αναλάβουν τη µέγιστη πίεση των 

σωληνώσεων της υψηλής πίεσης, τότε οι βαλβίδες µπορεί να είναι του τύπου της απλής έδρας µε 

ελατήριο,  διαφραγµατικού  τύπου.  Θα  πρέπει  να  είναι  ρυθµιζόµενες  εντός  της  καθορισµένης 

περιοxής  xαµηλής  πίεσης  και  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  µια  βαλβίδα  ασφαλείας  ή 

ανακουφιστική βαλβίδα στην πλευρά της xαµηλής πίεσης.  

 

 

Φίλτρα Καθαρισµού Πόσιµου Νερού  

 

Τα φίλτρα θα είναι του απλού ή διπλού τύπου. Οι συνδέσεις θα είναι βιδωτές για διάµετρο µέxρι 

50mm και φλαντζωτές για διάµετρο των 2 1/2” και µεγαλύτερες. Τα σώµατα των απλών φίλτρων ή 

µέxρι 2” θα είναι από xυτοπρεσσαριστό κρατέρωµα ή µπρούντζο και των 2 1/2” και όλα τα διπλά 

φίλτρα θα είναι από xυτοσίδηρο. Τα στοιxεία των φίλτρων θα πρέπει να είναι από µη σιδηρούxα 

µέταλλα ή από ανοξείδωτο xάλυβα και θα πρέπει να είναι τρυπηµένα µε οπές 1/32 ins.  

Η ελεύθερη επιφάνεια του στοιxείου πρέπει να είναι το λιγότερο τέσσερις φορές µεγαλύτερη από τη 

διατοµή της σωλήνωσης. Τα στοιxεία θα πρέπει να αντικαθιστώνται εύκολα.  

 

Σε όποια σηµεία τα φίλτρα συνδέονται µε χάλκινη σωλήνα θα είναι από ορείχαλκο.  

 

 

∆ιαστολικά από Λάστιχο - Αξονικά ∆ιαστολικά  

 

Λαστιxένιο διαστολικό, φλαντζωτό, για πόσιµο νερό, ανθεκτικό σε θερµοκρασίες µέxρι 80°C, µε  

διατάξεις  περιορισµού  διαστολής  και  µε  xαλύβδινο  δακτυλίδι  ακαµψίας,  γυµνή  λαστιxένια  

φλάντζα, διµερείς xαλύβδινες οπίσθιες φλάντζες και µε αντίστοιxα ζεύγη φλαντζών µε βίδες και  

παρεµβύσµατα.  

Αξονικές  διαστολικές  φλάντζες  ή  µπρούντζινου  τύπου  xιτώνιο  διαστολικό  µε  εξωτερικό  

προστατευτικό  κάλυµµα,  για  οριζόντια  και  κατακόρυφη  επιµήκυνση,  πλήρεις  µε  τα  αντίστοιxα  

ζεύγη φλαντζών, βίδες, παρεµβύσµατα ή στεγανωτικό υλικό µε το πιστοποιητικό δοκιµής του.  
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1.3ΕΙ∆Η ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ  

 

Οι λήψεις νερού στις λεκάνες WC καθήµενου τύπου θα γίνουν µε δοχεια εκπλυσης  µέσω οργάνου 

εκροής µε πλωτήρα (καζανάκια χαµηλης πιεσης).  

Οι λήψεις νερού στις λεκάνες WC ΑΜΚ θα γίνουν µε δοχεία έκπλυσης µέσω οργάνου εκροής µε 

πλωτήρα (καζανάκια χαµηλης πιεσης ).  

Οι λήψεις νερού στα ουρητήρια θα γίνουν µε µηχανισµο φωτοκυτταρου µπαταριας η ηλεκτρικης 

παροχης.  

Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες των Καθηγητών θα γίνουν µε σταθερους αναµικτηρες κρυου 

ζεστου-νερου, Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους.  

Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες των Μαθητών θα γίνουν µε σταθερούς κρουνούς εκροής (βρύσες) 

ρυθµιζόµενης ροής, κρύου νερού, Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους.  

Οι λήψεις νερού στους (µελλοντικους) νιπτήρες της ΑΠΧ θα γίνουν µε σταθερούς αναµικτήρες 

κρύου και ζεστού νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους.  

Η λήψη νερού στον νιπτήρα ΑΜΚ θα γίνει µε ειδικο αναµικτήρα κρύου και ζεστού νερού Φ½”, 

ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο, κατάλληλο για την χρήση αυτή.  

Οι  λήψεις  νερού  στους  νεροχύτες  των  Αιθουσών  Φυσικών  Επιστηµών  θα  γίνουν  µε 

περιστρεφόµενους αναµικτήρες κρύου και ζεστού νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. Οι 

λήψεις νερού στους νεροχύτες του Κυλικείου θα γίνουν µε περιστρεφόµενους αναµικτήρες κρύου 

και ζεστού νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους.  

Πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα τοποθετηθούν ευθείς ή γωνιακοί διακόπτες.  

Η σύνδεση των αναµικτήρων µε τα δίκτυα κρύου και ζεστού νερού θα γίνει απ’ ευθείας ή µε 

εύκαµπτους ανοξείδωτους σωλήνες.  

Για  την λήψη νερού καθαριότητος θα τοποθετηθούν  κρουνοί υδροληψίας ½” µε ρακόρ για την 

σύνδεση εύκαµπτου ελαστικού σωλήνα.  

Για  την  λήψη  νερού  καθαριότητος  και  άρδευσης  του  περιβάλλοντος  χώρου  θα  τοποθετηθούν 

κρουνοί  υδροληψίας  Ύ”  µε  ρακόρ  για  την  σύνδεση  εύκαµπτου  ελαστικού  σωλήνα  µεσα  σε 

πλαστικα φρεατια προστασιας.  

 

 

1.4  ΗΛΙΑΚΟΊ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ  

 

Ο ηλιακος θερµοσίφωνας θα αποτελειται από την συλλεκτική επιφάνεια ανάλογου εµβαδού, το 

θερµοδοχείο  διπλής  ενέργειας,  την  ηλεκτρική  αντίσταση  4KW  και  το  ηλεκτρόδιο  µαγνησίου 

ηλεκτροχηµικής προστασίας.  

Η σύνδεση του µε το δίκτυο κρύου νερού θα γίνει µε παρεµβολή διακόπτη, βαλβίδας 

αντεπιστροφής και βαλβίδας ασφαλείας, ενώ µε το δίκτυο ζεστού νερού µε παρεµβολή διακόπτη. Οι 

ηλιακοί θερµοσίφωνες θα τοποθετηθούν στο δώµα του κτιρίου, µε νότιο ή ελαφρά νοτιοδυτικό 

προσανατολισµό, επάνω σε ειδικές µεταλλικές βάσεις.  

Ο ηλιακος θερµοσίφωνας θα έχει δοκιµασθεί µε βάση το πρότυπο  EN 12976 και θα έχει 

αξιολογηθεί στην ανώτερη ενεργειακή κατάταξη Α κατά ΕΛΟΤ, ενδεικτικού τύπου  MALTEZOS 

MALTH 125L NCS 100x150 ή ισοδύναµο.  

Το θερµοδοχείο  και ο εναλλάκτης θερµότητας θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα 316. 

Η µόνωση του θερµοδοχείου θα είναι από πολυουρεθάνη 35 έως 40kg/m³, πάχους 70mm. Το εξωτερικό  

κάλυµµα  θα  είναι  είναι  κατασκευασµένο  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  304BA.  Θα  είναι εφοδιασµένο µε 

βαλβίδα ασφαλείας, ηλεκτρική αντίσταση ειδικής κατασκευής (αντιδιαβρωτική, µε θερµοστάτη 

ασφαλείας), αντιδιαβρωτική (ανοδική) προστασία, στόµιο  εξόδου  ζεστού νερού  και στόµιο εισόδου 

κρύου νερού µε βαλβίδα ασφαλείας 10bar.  
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Ο ηλιακος συλλέκτης θα είναι επιλεκτικος, µε πλαίσιο από ανοδειωµένο αλουµίνιο, µε ειδικό  

διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας, µε συλλεκτική επιφάνεια από επιλεκτικό χαλκό επικαλυµµένο µε  

µαύρο  χρώµιο  επάνω  σε  ειδικό  υπόστρωµα  νικελίου  κολληµένο  στους  σωλήνες  χαλκού  µε  

τεχνολογία υπερήχων, µε σωλήνες χαλκού και µε µόνωση πετροβάµβακα µε επικάλυψη µαύρου  

υαλοϋφάσµατος..  

 

Οι ταχυθερµοσιφωνες θα χρησιµοποιηθουν για την απ’ ευθειας παραγωγη ζεστου νερου χρησης 

στους χωρους του Κυλικειου και του Ιατρειου ενώ θα υπαρχει προβλεψη για τους βοηθητικους 

χωρους της Α.Π.Χ.  

Θα είναι ισχυος 4KW περιπου, ρυθµιζοµενης παροχης µε δυνατοτητα παραγωγης ζεστου νερου από  

2,6 έως και 12 l/min µε φωτεινη ενδειξη λειτουργιας και δυνατοτητα ρυθµισης της θερµοκρασιας  

του νερου (εως 600C µεγιστη ), µε ηλεκτρονικη αλλα και µηχανικη προστασια από υπερθερµανση.  

Θα διαθετουν ηλεκτρονικο διακοπτη ροης για την αυτοµατη ενεργοποιηση/απενεργοποιηση µε την  

ροη του νερου και θα φερουν τις απαραιτητες προστασιες από διαρροη ρευµατος.  

Τοσο ο θαλαµος οσο και αντιστασεις θα είναι κατασκευασµενες από ανοξειδωτο χαλυβα (ΙΝΟΧ  

316L) για µεγιστη προστασια από τα αλατα, ενδεικτικου τυπου SOLCORE GL7 η ισοδυναµου.  

 

 

1.5 ΜΟΝΏΣΕΙΣ 

 

Μονώσεις σωλήνων ζεστού νερού χρήσης  

 

Τα υλικά  κατασκευής  των θερµικών  µονώσεων  των σωλήνων ζεστού  νερού  xρήσης, πρέπει να  

έxουν την απαιτούµενη αντοxή στις αντίστοιxες θερµοκρασιακές και κλιµατολογικές συνθήκες.  

Σαν βασικό υλικό µόνωσης θα xρησιµοποιηθεί το Armaflex ή ισοδύναµο το οποίο είναι εύκαµπτο  

συνθετικό καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δοµής, εύκαµπτο και προσφέρεται στο εµπόριο µε τις  

παρακάτω µορφές :  

. Υπό µορφή σωλήνα για µόνωση σωληνώσεων πριν την εγκατάστασή τους. 

. Υπό  µορφή  κοµµένων  σωλήνων  µε  επίστρωση  κόλλας  από  τον  παραγωγό  (αυτοκόλλητες 

σωλήνες) όπου οι σωληνώσεις είναι ήδη εγκατεστηµένες. 

. Υπό µορφή αυτοκόλλητων φύλλων για µόνωση σωληνώσεων διαµέτρου µεγαλύτερης από 4”. 

 

Τα τεxνικά xαρακτηριστικά του µονωτικού Armaflex είναι τα εξής : 

. Θερµοκρασιακή περιοxή από -40°C έως +105°C. 

. Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας στους λ≤0,036W/mK  κατά DIN 52612 στους  0°C µέση 

θερµοκρασία. 

. Συντελεστής αντίστασης στην ειςχώρηση των υδρατµών µ7000 κατά DIN 52615. 

. Πυρασφάλεια Β1 κατά DIN 4102. 

Οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά διαρκούς ελέγχου από 

ανεξάρτητα Ινστιτούτα.  

Η µόνωση θα πρέπει να τοποθετείται σύµφωνα µε το εγχειρίδιο της κατασκευάστριας εταιρείας και να 

τηρούνται όλοι οι περιορισµοί.  
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1.6 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

 

Τα  τοιχώµατα  του  φρεατίου  θα  κατασκευασθούν  από  ελαφρώς  oπλισµένο  σκυρόδεµα  C16/20, 

πάχους τουλάχιστον 12cm. Ο πυθµένας του φρεατίου θα διαστρωθεί µε άοπλο σκυρόδεµα C16/20. Ο 

πυθµένας και οι πλευρικές επιφάνειες του φρεατίου θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονία 2cm.  

Κατά  την  κατασκευή  των τοιχωµάτων  θα  εγκιβωτίζεται  στην τελική  επιφάνεια  του  στοµίου  το 

τελάρο στήριξης-συγκράτησης του καλύµµατος.  

Το κάλυµµα του φρεατίου θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης Β1250.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΜΒΡΙΩΝ 

 

Η Εγκατάσταση Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Οµβρίων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους  
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ισχύοντες Κανονισµούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και 

τα άρθρα που ακολουθούν.  

Σε  περίπτωση  ασυµφωνίας  µεταξύ  τους,  η  σειρά  ισχύος  καθορίζεται  από  τη  παραπάνω  σειρά 

αναφοράς τους. 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-02 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 

 

Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων 

Γενικές   απαιτήσεις   εγκαταστάσεων   µή   οικιακών   υγρών 

αποβλήτων 

Συστήµατα   κτιριακών   σωληνώσεων   µε   ευθύγραµµους 

πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής 

Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί 

Υδραυλικοί  υποδοχείς  Ατόµων  µε  Μειωµένη  Κινητικότητα 

(ΑΜΚ) 

Βοηθητικός εξοπλισµός χώρων υγιεινής  

∆ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου µε οσµοπαγίδα  

∆ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσµοπαγίδα  

Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής) 

Στόµια  ελέγχου - καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης 

κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου 

Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων 

Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων 

∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 

Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων 

Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα  

Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυµερές σκυρόδεµα 

Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο  

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές 

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές 

Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο  

Βαθµίδες φρεατίων 

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιοµηχανικής προέλευσης  

Αντισκωριακή   προστασία   σιδηροκατασκευών   υδραυλικών  

έργων 

Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού  

Τοπική   καθαίρεση   σκυροδέµατος   χωρίς   διατήρηση   του 

οπλισµού 

∆ιάτρηση  οπλισµένου  σκυροδέµατος  χωρίς  αποκοπή  του 

υπάρχοντος οπλισµού 

∆ιάτρηση   οπλισµένου   σκυροδέµατος   µε   αποκοπή   του 

υπάρχοντος οπλισµού 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα  

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός  

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική 

διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.  

 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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2.1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 

Σωλήνες από Σκληρό PVC  

 

Οι σωλήνες του δικτύου αποχέτευσης θα είναι κατασκευασµένοι από PVC κατάλληλοι για πίεση  

λειτουργίας 6 atm στους 20°C, κατά DIN 19531, ή ΡΡ κατά DIN 19560, µε µούφα και ελαστικό  

δακτύλιο.  

 

Το πάχος των τοιχωµάτων των σωλήνων PVC θα είναι κατά DIN 8061/8062 ΕΛΟΤ 9 ως εξής:  

 

Εξωτ. ∆ιαµ. (mm) 40 50 75 100 125 140 160 

Πλάτος τοιχ. (mm) 1,8 1,8 2,2 3,0 3,7 4,1 4,7 

 

Τα ειδικά τεµάχια θα είναι από το ίδιο υλικό.  

Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα ειδικά τεµάχια θα γίνει µε µούφα και ελαστικό 

δακτύλιο.  

 

 

 

Σωλήνες Υπόγειων ∆ικτύων από PVC σειρας 41  

 

Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν για τα υπογεια εξωτερικα δικτυα συλλογης ακαθαρτων και 

οµβριων θα είναι κατασκευής σύµφωνης µε το DIN 19534  και θα έχουν τα ακόλουθα πάχη:  

 

DΝ (ονοµ.διάµ.) OD (εξωτ.διάµ.) Πάχος 

110 110 3 

125 125 3,1 

160 160 3,9 

200 200 4,9 

250 250 6,1 

315 315 7,7 

355 355 8,7 

400 400 9,8 

 

 

 

2.2 ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΖΕΥΓΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Η Στάθµη κάτω από τη στάθµη υπερύψωσης, θα αποχετεύεται µε δίκτυο πίεσης µε την βοήθεια 

υποβρύχιων  αντλητικών  συγκροτηµάτων  ακαθάρτων  που  θα  τοποθετηθούν  µέσα  σε  φρεάτιο 

συγκέντρωσης.  

Μέσα  στο  φρεάτιο  συγκέντρωσης  θα  τοποθετηθούν  δύο  υποβρύχια  αντλητικά  συγκροτήµατα 

λυµάτων (το ένα εφεδρικό) τα οποία θα λειτουργούν µε κυκλική εναλλαγή.  
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Φρεάτιο συγκέντρωσης  

 

Ο όγκος του φρεατίου συγκέντρωσης θα υπολογισθεί έτσι ώστε αφ’ ενός µεν να αποφεύγονται οι 

συχνές εκκινήσεις και στάσεις, αφ’ ετέρου δε να µην παραµένουν τα ακάθαρτα στο φρεάτιο µεγάλο 

χρονικό διάστηµα και έτσι να αποφεύγεται η καθίζηση και σήψη αυτών. Το φρεάτιο συγκέντρωσης θα  

κατασκευασθεί  από  οπλισµένο  σκυρόδεµα,  θα  είναι  στεγανό,  θα  διαθέτει  υδατοστεγές  και 

αεροστεγές µεταλλικό κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης Β125 και σωλήνωση αερισµού. Οι 

εσωτερικές διαστάσεις του φρεατίου συγκέντρωσης θα είναι 0,80x1,20x2,00m.  

 

 

Υποβρύχιο αντλητικο συγκροτηµα  

 

Το  υποβρύχιο  αντλητικο  συγκροτηµα ακαθάρτων θα είναι ενδεικτικού  τύπου  WILO Drain STS 40/8 

ή ισοδύναµο και θα αποτελειται από αντλία και ηλεκτροκινητήρα απ' ευθείας συζευγµένα στο ίδιο 

κέλυφος και σε κατακόρυφη διάταξη.  

Η αντλία θα διαθέτει πτερωτή ελεύθερης ροής, µε διέλευση στερεών 40mm, θερµοκρασίας 

αντλούµενου ρευστού (νερού) 3° έως 35°C.  

Ο κινητήρας του συγκροτήµατος θα είναι 400V, 50Hz, 2.900rpm, κατηγορίας µόνωσης Β, IP68, 

απευθείας εκκίνησης.  

Το κέλυφος του αντλητικού συγκροτήµατος  θα είναι από χυτοσίδηρο. Η πτερωτή, ο άξονας και οι 

κοχλίες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Κάθε αντλητικό συγκρότηµα θα εφοδιασθεί στην κατάθλιψη µε βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου  

µπάλας.  

Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτηµάτων θα είναι αυτόµατη, βασιζόµενη στην στάθµη των 

ακαθάρτων  µέσα  στο  φρεάτιο  συγκέντρωσης.  Σε  περίπτωση  αποτυχίας  εκκίνησης  του  κύριου 

αντλητικού συγκροτήµατος θα εκκινά αυτόµατα το εφεδρικό του.  

 

 

Ηλεκτρικός πίνακας  

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι τριφασικός 400V, κατάλληλος για τον έλεγχο δύο αντλιών λυµάτων µε 

φλοτεροδιακόπτες.  

Ο πίνακας θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

. Γενικό διακόπτη παροχής τάσης, µε θέσεις «ΟΝ-ΟFF». 

. Ξεχωριστό διακόπτη λειτουργίας για την κάθε αντλία, µε θέσεις «Χειροκίνητο-0-Αυτόµατο». 

. Φωτεινές λυχνίες ενδείξεων λειτουργίας. 

. Σειρήνα συναγερµού. 

. Συσκευή για την αυτόµατη εναλλαγή των δυο αντλιών. 

-  Τρεις φλοτεροδιακόπτες.  

-  Ξεχωριστό θερµοµαγνητικό για την κάθε αντλία.  

-  Ηχητικός βοµβητής 90db.  

-  Φωτεινές λυχνίες ενδείξεων βλάβης.  

-  Ψυχρές επαφές αναγγελίας βλάβης και λειτουργίας για την κάθε µια αντλία, όπως και για τον  

 συναγερµό υπερχείλισης, που καθιστούν δυνατή τη σύνδεση του πίνακα σε κεντρικό σύστηµα  

 ελέγχου (BMS).  

-  Σειρήνα συναγερµού 12V, DC, µε διάταξη φόρτισης της µπαταρίας.  

 

Ο βαθµός προστασίας του πίνακα θα είναι IP55.  
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Οι τριφασικοί πίνακες ελέγχου από 1,1 kW µέχρι 4 kW θα περιλαµβάνουν διάταξη εκκίνησης DOL. Οι 

τριφασικοί πίνακες από 5,5 kW και πάνω θα περιλαµβάνουν διάταξη εκκίνησης Υ/∆.  

O πίνακας κατά την λειτουργία του θα εκτελεί αυτόµατα τις εξής λειτουργίες:  

-  Κυκλική εναλλαγή των δυο αντλιών. Μετά από κάθε εκκίνηση, για ισοκατανοµή χρόνου  

 λειτουργίας, θα ξεκινά η επόµενη αντλία.  

-  Αυτόµατη λειτουργία αιχµής µε ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο αντλιών. Αυτό θα συµβαίνει  

 σε περίπτωση υψηλής στάθµης εντός του φρεατίου.  

-  Η στάθµη λειτουργίας και παύσης θα καθορίζεται µε δυο πλωτηροδιακόπτες ON-OFF. Ένας  

 πλωτηροδιακόπτης θα χρησιµοποιείται για τον συναγερµό υπερχείλισης.  

-  Αυτόµατη µετάπτωση στην επόµενη αντλία σε περίπτωση πτώσης θερµικού.  

 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα λειτουργεί µε τρεις πλωτηροδιακόπτες (φλοτέρ): F1, F2, και F3.  

Το Φλοτέρ F1 θα είναι το Φλοτέρ Λειτουργίας και θα χειρίζεται τις δυο αντλίες εναλλάσσοντας τη  

σειρά λειτουργίας τους. Τοποθετείται στο κατώτερο σηµείο της στάθµης που επιτηρείται (το µέσο  

της αντλίας). Η ανώτερη στάθµη εκκίνησης ορίζεται ανάλογα µε το βάθος του φρεατίου.  

Το Φλοτέρ F2 θα είναι το Φλοτέρ Αιχµής. Τοποθετείται έτσι ώστε η στάθµη που επιτηρεί να είναι  

ανώτερη από αυτή του F1. Το F2 θα ξεκινήσει τη δεύτερη αντλία εάν η πρώτη αντλία, η οποία έχει  

ήδη τεθεί  σε λειτουργία  από  το  F1,  δεν επαρκεί  λόγω  µεγάλης  ποσότητας  ακαθάρτων.  Όταν η  

στάθµη  του  F2  έρθει  στο  άνω  όριο  του  F1,  το  F2  θα  σταµατήσει  τη  λειτουργία  της  δεύτερης  

αντλίας και θα συνεχίσει η λειτουργία  της πρώτης αντλίας, σταµατώντας και την πρώτη αντλία  

όταν αδειάσει το φρεάτιο.  

Το Φλοτέρ F3 θα είναι το Φλοτέρ Συναγερµού. Ενεργοποιεί το βοµβητή, όταν η στάθµη ανέβει πάνω 

από το όριο του F2. Για αυτό το λόγο το F3 τοποθετείται σε σηµείο ανώτερο του F2.  

 

Ο πίνακας θα συνοδεύεται από το σχέδιο συνδεσµολογίας του.  

 

Το δίδυµο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων θα είναι ενδεικτικού τύπου  WILO EC-DRAIN 2x4 + 

3ΒΠΛ (400V) ή ισοδύναµο.  

 

 

2.3 ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Μίκα αερισµού 

 

Η κεφαλή αυτή, θα είναι κατασκευασµένη από xυτοσίδηρο, θα έxει διάµετρο στοµίου 19 cm   και 

πάxος τοιxωµάτων τουλάxιστον 3 mm.  

Η ελεύθερη συνολική επιφάνεια της θυρίδας πρέπει να µην είναι µικρότερη των 36 cm2. Το φύλλο της 

µίκας πρέπει να κύπτει την θυρίδα και να κινείται ελεύθερα.  

 

 

Μηχανοσίφωνας  

 

Η διάµετρος του µηxανοσίφωνα θα είναι ίση µε αυτήν του γενικού αποxετευτικού αγωγού.  

Ο µηxανοσίφωνας θα είναι όπως όλες οι παγίδες δαπέδου αυτοκαθαριζόµενος, µε στόµιο και πώµα για 

επιθεώρηση και αποφραγή αυτού.  

Αµέσως προ του στοµίου εισροής θα κατασκευαστεί φρεάτιο επίσκεψης από κάποια πλευρά του 

οποίου θα αρxίζει ο σωλήνας προς την µίκα αερισµού.  
 
 

16  



 

 

 

 

Ο µηxανοσίφωνας θα είναι πήλινος ή από χυτοσίδηρο.  

 

 

Κεφαλή αερισµού  

 

Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισµού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχέτευσης, πάνω 

από το δώµα, θα προστατεύονται µε κεφαλή από πλέγµα γαλβανισµένου σύρµατος ή καπέλλο PVC. 

Επίσης η κατασκευή των απολήξεων αερισµού στα δώµατα θα γίνει κατά τρόπο που να αποκλείει 

την είσοδο βρόχινων νερών στο κτίριο.  

 

 

Εσχάρες (Αύλακες) Συλλογής υδάτων  

 

Για  τη  συλλογή  των   οµβρίων  υδάτων  των  αυλειων  χωρων  θα  χρησιµοποιηθεί  διάταξη   µε 

προκατασκευασµενο καναλι από πολυµερικο µπετον , µηκους 1,00m, βαθους 12,5cm µε  εσχάρες από 

γαλβανισµένο χαλυβα 30Χ30, κλασης Β125 .  

 

 

 

2.4 ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

Σε όλες τις θέσεις που σηµειώνονται στα σχέδια θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα είδη υγιεινής η 

επιλογή των οποίων θα γίνει σε συνεργασία µε τον αρχιτέκτονα.  

Γενικά, όλα τα είδη υγιεινής θα είναι της ίδιας σειράς, κατασκευασµένα από πορσελάνη, εκτός από τους 

νεροχύτες που θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Οι λεκάνες WC των Μαθητών θα είναι καθηµενου τύπου, πορσελάνης και θα συνοδεύονται από ένα 

καζανάκι πορσελάνης χαµηλης πίεσης, ένα πλαστικό κάλυµµα βαρέος τύπου, µία µεταλλική 

ανοξείδωτη  χαρτοθήκη,  έναν  µικρό  µεταλλικό  ανοξείδωτο  κάδο  απορριµµάτων,  ένα  βουρτσάκι 

καθαρισµού και ένα µεταλλικό ανοξείδωτο διπλό άγγιστρο.  

 

Τα ουρητήρια των Μαθητών θα είναι επιτοιχα πορσελάνης µε φωτοκυτταρο.  

Οι  λεκάνες  WC  των  Καθηγητών  και  των  ΑΠΧ  θα  είναι  κρεµαστές,  πορσελάνης  και  θα 

συνοδεύονται  από  ένα  καζανάκι  πορσελάνης  χαµηλής  πίεσης,   ένα  πλαστικό  κάλυµµα  βαρέος 

τύπου,  µία  µεταλλική  ανοξείδωτη  χαρτοθήκη,  έναν  µικρό  µεταλλικό  ανοξείδωτο  κάδο 

απορριµµάτων, ένα βουρτσάκι καθαρισµού και ένα µεταλλικό ανοξείδωτο διπλό άγγιστρο.  

Οι νιπτήρες θα είναι επίτοιχοι πορσελάνης µε κρεµαστό κάλυµµα παροχών και θα συνοδεύονται από 

έναν καθρέπτη, ένα µεταλλικό ανοξείδωτο δοχείο υγρού σαπουνιού, µία µεταλλική ανοξείδωτη 

χαρτοπετσετοθήκη και έναν µεταλλικό ανοξείδωτο κάδο απορριµµάτων.  

Οι  νεροχύτες  εργαστηριακών  πάγκων  των  Αιθουσών  Φυσικών  Επιστηµών  θα  είναι  ένθετοι 

πορσελάνης.  
Οι νεροχύτες (sink) των Χώρων Ακαθάρτων θα είναι επιδαπέδιοι πορσελάνης.  

Οι νεροχύτες του Κυλικείου θα είναι µεταλλικοί ανοξείδωτοι µε δύο βαθειές µεγάλες γούρνες.  

Τα είδη υγιεινής των WC για τα ΑΜΕΑ θα είναι ειδικά για την χρήση αυτή και θα συνοδεύονται από 

τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις εξοπλισµό.  
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3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Η Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

Κανονισµούς  και τις Τεχνικές  Οδηγίες, τις  παρακάτω Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  ΕΤΕΠ 

(ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και τα άρθρα που ακολουθούν.  

Σε  περίπτωση  ασυµφωνίας  µεταξύ  τους,  η  σειρά  ισχύος  καθορίζεται  από  τη  παραπάνω  σειρά 

αναφοράς τους. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 

Πυροσβεστικές φωλεές 

Φορητοί  πυροσβεστήρες  ξηράς  κόνεως  και  διοξειδίου  του 

άνθρακα 

Αυτοδιεγειρόµενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως  

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού  

Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του οπλισµού 

∆ιάτρηση   οπλισµένου   σκυροδέµατος   χωρίς   αποκοπή   του 

υπάρχοντος οπλισµού 

∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του υπάρχοντος 

οπλισµού 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα  

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός  

 

 

 

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική 

διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.  

 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 

 

 

 

3.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Γενικά  

Όλα  τα  υλικά  που  χρησιµοποιούνται  στην  κατασκευή  των  εγκαταστάσεων  θα  έχουν  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ έγκρισης  καταλληλότητας  από  οργανισµούς  (πιστοποιηµένους  στην Ελλάδα,  

ΕΛΟΤ), αναγνωρισµένους για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών (π.χ. B.S.I., VDS, UL, NFPA,  

κλπ).  

Συµφωνα  µε  την  εγκεκριµενη  Μελετη  Ενεργητικης  Πυροπροστασιας  ∆ΕΝ  απαιτειται  δικτυο 

πυροσβεσης αλλα µονο πυροσβεστικα ερµαρια στην Α.Π.Χ.  

 

 

Σωληνώσεις  

 

Οι  σωληνώσεις  της  εγκαταστάσεως  θα  είναι  γενικώς  από  πλαστικο  σωληνα  ενδοδαπεδιο,  

δικτυωµενου  πολυαιθυλενιου  PEx µεσα  σε  ευκαµπτο  κυµατοειδη  σωληνα  HDPE καταλληλης  
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διατοµης.  

 

 

Πυροσβεστικος  Κρουνος  

 

Οι πυροσβεστικοι κρουνοι θα αποτελούνται από µεταλλικό ερµάριο µε µεταλλική θύρα, κατάλληλο  

για εντοιχισµένη ή επίτοιχη τοποθέτηση ανάλογα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης. Το ερµάριο θα  

κατασκευαστεί από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5mm µε τις αναγκαίες ενισχύσεις στις θέσεις στήριξης  

των διαφόρων εξαρτηµάτων, πόρτας κλπ. Το ερµάριο θα βαφτεί µε δύο (2) στρώσεις µίνιου και δύο  

(2) βαφής.  

Στο εσωτερικό του κάθε ερµαριου  θα βρίσκεται εύκαµπτος σωλήνας διαµέτρου 19mm, µήκους 15m, 

µε ακροφύσιο, το άλλο άκρο του οποίου προσαρµόζεται µόνιµα σε κρουνό της εσωτερικής 

υδραυλικής εγκατάστασης  

 

 

 

Πυροφραγµοί - Πυροδιαφράγµατα  

 

Για όλες τις διαβάσεις καλωδίων και σωλήνων αεραγωγών, εσχαρών που διέρχονται διαµέσου των 

ορίων  των  πυροδιαµερισµάτων  προβλέπεται  η  κατασκευή  πυροφραγµών  που  περιλαµβάνει 

ανάλογα µε τις διάφορες περιπτώσεις:  

 

.  Πλάκα ορυκτοβάµβακα πάχους τουλάχιστον 5 εκ. και ειδικού βάρους 120 Kg/M3 που φράσει  

όλα τα κενά µεταξύ τοίχων καλωδίων, σωλήνων, αγωγών., κλπ.  

.  Ειδικό υλικό, επίσης επιβραδυντικό της φωτιάς, για την επικάλυψη (µε στρώση πάχους 3mm)  

και των δύο πλευρών του ορυκτοβάµβακα. Με το ίδιο υλικό επικαλύπτονται επίσης (µε στρώση  

 πάχους 5mm) και από τις δύο πλευρές του πυροφραγµού, τα καλώδια (σε µήκος 50 εκ.) και οι  

 σωλήνες (σε µήκος 25µ.) αφού περιβληθούν πρώτα µε κογχύλι ορυκτοβάµβακα.  

. Σε όλες  τις  θέσεις  του  δικτύου  αεραγωγών ή  ανοιγµάτων  αερισµού  που επιβάλλεται από  τα  

 ανωτέρω θα εγκατασταθούν διαφράγµατα πυρασφαλείας (Fire Dampers), κατασκευασµένα και  

 πιστοποιηµένα κατά τα προβλεπόµενα από τους Κανονισµούς BS, UL, NFPA, VDS.  

Κάθε  διάφραγµα  πυρασφαλείας  θα  επιλεγεί  ώστε  να  έχει  τουλάχιστον  τον  ίδιο  δείκτη 

πυραντίστασης του κελύφους (τοίχος, οροφή, κλπ) που διαπερνάται.  

Τα διαφράγµατα µπορεί να είναι πολύφυλλα (τύπου κουρτίνας) ή µονόφυλλα, θα φέρουν τηκτό 

συναγερµού  συγκράτησης  που θα  λειτουργεί  στους  68° C  ή 70° C  ανάλογα  µε  την εφαρµογή. 

Επίσης κάθε διάφραγµα θα φέρει µικροεπαφή µέσω της οποίας θα δεικνύεται η ενεργοποίηση του 

συστήµατος ελέγχου.  

Η εγκατάσταση των πυροδιαφραγµάτων θα γίνει όπως ορίζεται από τους κατασκευαστές και  

οπωσδήποτε σύµφωνα µε τις οδηγίες και τυπικές λεπτοµέρειες των οργανισµών πιστοποιήσεων.  

 

 

3.2  ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ  

 

Αυτόνοµα Φωτιστικά Ασφαλείας  

 

Τα αυτόνοµα φωτιστικά  ασφαλείας θα είναι επίτοιχα ή οροφής ή χωνευτά ανάλογα µε τη θέση  
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τοποθέτησης, µε µπαταρία Ni-Cd 6V-1,5Ah, 90min, λαµπτήρων φθορισµού 1x18W, 210Lm, IP65  

στους  χώρους  που  προστατεύονται  από  αυτόµατο  σύστηµα  πυρόσβεσης  και  IP 42  στους  

υπόλοιπους χώρους, µη συνεχούς φωτισµού.  

 

 

Σήµατα ∆ιάσωσης  

 

Η σήµανση θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Π.∆.  422/8-6-79  "Περί  συστήµατος  

σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας", της 3/81 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης και του Π.∆. 

71/88.  

Σε κάθε θέση, οπου η κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής προς την πλησιέστερη έξοδο δεν είναι  

άµεσα ορατή, θα τοποθετηθεί το σήµα διάσωσης γ, όπως προβλέπεται από το Π.∆. 422/8-6-1979.  

Το µέγεθος και το χρώµα του σήµατος προσδιορίζεται από το άρθρο 3, παράγραφος 1γ του ίδιου  

∆ιατάγµατος.  

Επάνω από κάθε πόρτα εξόδου διαφυγής θα τοποθετηθεί το σήµα διάσωσης ε του άρθρου 4 του 

Π.∆.422/8-6-1979, µε ύψος προσαυξηµένο, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος γιά την λέξη "ΕΞΟ∆ΟΣ" κάτω 

από το σύµβολο.  

Τα σήµατα των οδεύσεων διαφυγής θα είναι κατάλληλα για απ' ευθείας επικόλληση στα αυτόνοµα 

φωτιστικά ασφαλείας.  

 

 

 

3.3  ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  

 

Πίνακας Πυρανίχνευσης  

 

Ο κεντρικός πίνακας θα είναι συµβατικος, 10 ζωνων, ενδεικτικου τυπου BS-610 / OLYMPIA 

ELECTRONICS η ισοδυναµος, κατασκευασµενος συµφωνα µε τα προτυπα ΕΝ 54-2, ΕΝ 54-4 και θα 

αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότηµα στο οποίο θα συνδέονται και από το οποίο θα ελέγχονται όλες οι 

λειτουργίες των διαφόρων κυκλωµάτων κατά τρόπο ώστε το συνολικό σύστηµα να λειτουργεί όπως 

καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή.  

 

Ο κεντρικός πίνακας θα φέρει στη πρόσοψή του τα εξής:  

. Λυχνία κανονικής λειτουργίας. 

. Λυχνία γενικής ενδείξεως πυρκαγιάς. 

. Λυχνία γενικής ενδείξεως βλάβης. 

. ∆ιακόπτη σιγήσεως του συναγερµού πυρκαγιάς. 

. ∆ιακόπτη σιγήσεως του βοµβητού βλάβης. 

. ∆ιακόπτη  σιγήσεως  του  βοµβητή  αναγγελίας  διακοπής  της  τροφοδοσίας  από  το  ρεύµα  της 

πόλης. 

. ∆ιακόπτη αυτόµατης επανάταξης. 

. Μπουτόν ελέγχου µπαταρίας µε βολτόµετρο. 

. Μπουτόν επανατάξεως. 

. Ενδεικτική φωτοδίοδο λυχνία συναγερµού κατά περιοχή. 

. ∆ιακόπτη αποµόνωσης περιοχής. 

. ∆ιακόπτη δοκιµής συναγερµού. 

. Επιλογικό διακόπτη αναζήτησης περιοχής βλάβης. 
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Ο πίνακας θα χρησιµοποιεί κυρίως συµπαγή ηλεκτρονικά στοιχεία τυπωµένα κυκλώµατα. Για την 

εξασφάλιση µεγάλης αξιοπιστίας, εύκολου ελέγχου και συντήρησης, τα κύρια συγκροτήµατα του 

πίνακα  θα  αποτελούν  χωριστές  κασέττες  και  θα  συνδέονται  βυσµατικά.  Ονοµαστική  τάση 

λειτουργίας του πίνακα θα είναι 24VDC.  

Με  κανονικές  συνθήκες  ο  πίνακας  θα  τροφοδοτείται  από  το  δίκτυο  πόλης  230V/50Ηz.  Σε  

περίπτωση  διακοπής  η  τροφοδότηση  του  συστήµατος  θα  συνεχίζεται  από  τους  εφεδρικούς 

συσσωρευτές. Η µεταγωγή του φορτίου θα γίνεται αυτόµατα και θα είναι προοδευτική χωρίς την 

παρεµβολή  ηλεκτρονόµων για την αποφυγή δηµιουργίας ηλεκτρικών θορύβων και ενδεχοµένων 

επακόλουθων ψευδών συναγερµών.  

 

Ο πίνακας θα περιλαµβάνει στοιχεία αυτόµατης φόρτισης των συσσωρευτών µε ρεύµα το οποίο θα 

ρυθµίζεται  αυτόµατα  ανάλογα  προς  την  τάση  των  συσσωρευτών.  Ο  πίνακας  θα  αποτελεί  ένα 

στιβαρό µεταλλικό έπιπλο. Η πρόσθια όψη του πίνακα στην οποία θα βρίσκονται τοποθετηµένα όλα 

τα όργανα ένδειξης και χειρισµού θα ανοίγει περιστροφικά ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση στα  

εσωτερικά  στοιχεία  και  τους  ακροδέκτες  σύνδεσης  των  εξωτερικών  γραµµών.  Για  να 

αποκλείεται  η  επέµβαση  αναρµόδιων  προσώπων  στον  πίνακα,   η  πρόσοψή  του  θα  κλείνει  µε 

στρεφόµενη υαλόφρακτη πόρτα µε κλειδί.  

Θα  συνδεεται  µε  το  τηλεφωνικο  κεντρο  της  εγκαταστασης  για  αυτοµατη  ειδοποιηση  της 

Πυροσβεστικης Υπηρεσιας.  

 

 

Ανιχνευτες ορατου καπνου και ανιχνευτες θερµοτητας  

 

Οι ανιχνευτες ορατου καπνου και θερµοτητας θα είναι οπτοηλεκτρονικου τυπου, κατασκευασµενοι 

συµφωνα µε τα προτυπα ΕΝ-54-7 ΚΑΙ ΕΝ 54-5, ενδεικτικου τυπου BS-655 (ορατου καπνου) και BS-

660  (θερµοτητας)  της  OLYMPIA ELECTRONICS η  ισοδυναµοι,  τασης  τροφοδοσιας  14-28 VDC 

και θερµοκρασιας λειτουργιας -200C εως 600C και -100C εως 550C.  

 

 

 

Σειρηνα πυρανιχνευσης µε Φωτεινό Επαναλήπτη  

 

Η σειρήνα θα είναι κατάλληλη και εγκεκριµένη για χρήση σε συστήµατα πυροπροστασίας και θα 

συνοδεύεται από βάση εγκατάστασης.,  ενδεικτικου τυπου BS-531 της OLYMPIA ELECTRONICS η 

ισοδυναµη. Η σειρήνα θα είναι κατάλληλη για σήµανση αναγγελίας πυρκαγιάς και για σήµανση 

συναγερµού ή εκκένωσης κτηρίων ή προστατευµένων χώρων, µε διακεκριµένη σήµανση για κάθε 

περίπτωση. Θα είναι δε κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική τοποθέτηση.  

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σειρήνας είναι:  

. Τάση λειτουργίας: 24Vdc. 

. Στάθµη ήχου: 110dB σε απόσταση 30cm. 

. Κατηγορία: διτονική, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς. 

. Συχνότητα: 1200Hz. 

Ο φωτεινός επαναλήπτης διεγείρεται µε ηλεκτρικό σήµα ενός ή οµάδας πυρανιχνευτών.  

Η λυχνία πρέπει να είναι τύπου πυρακτώσεως και ισχύος 3W ή τουλάχιστον τάσεως λειτουργίας  

24V.  
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Κοµβιο συναγερµου  

 

Το  κοµβίο  συναγερµού θα βρίσκεται σε κουτί κόκκινου χρώµατος και είναι θα κατάλληλο για 

χωνευτή  ή  επίτοιχη  τοποθέτηση,  κατασκευασµένο  από  µονωτική  πλαστική  ύλη,  αδιάβρωτη, 

κατασκευασµενο  συµφωνα µε το προτυπο ΕΝ-54-11, ενδεικτικου τυπου  BS-536 της  OLYMPIA 

ELECTRONICS η ισοδυναµο .  

Θα ενεργοποιειται χειροκινητα και θα είναι σε συνεργασια µε τους ανιχνευτες.  

Θα εχει γυάλινο ή πλαστικό κάλυµµα, που προστατεύει το κουµπί από λανθασµένους συναγερµούς.  

Στην πρόσοψη γράφει µε ελληνικούς χαρακτήρες "ΦΩΤΙΑ". Το κουµπί συνοδεύεται µε σφυράκι  

κρεµασµένο µε αλυσίδα. Προβλέπεται για επίτοιχη τοποθέτηση σε ύψος 1,50m από το τελειωµένο  

δάπεδο.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

. Τάση λειτουργίας: 24Vdc.  

. Θερµοκρασία λειτουργίας: µέχρι 130°C.  

 

 

 

Συγκρατητήρας Πόρτας (Door Holder)  

 

Ο συγκρατητήρας πόρτας θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση και θα αποτελείται από ένα 

εντοιχισµένο κιβώτιο µετά καλύµµατος που θα περιέχει τον µηχανισµό λειτουργίας του και από το 

εξάρτηµα συγκρατήσεως της πόρτας που στερεώνεται στο φύλλο της.  

 

Θα είναι κατασκευασµένος από ανοδειωµένο αλουµίνιο.  

Εντός του κιβωτίου θα φέρεται βασικά ένας ηλεκτροµαγνήτης τάσεως λειτουργίας 24 V D.C.  

Ο συγκρατητήρας θα είναι συνδεδεµένος στο σύστηµα πυρανίχνευσης και θα κρατάει ανοικτή τη πόρτα 

µέχρις ότου διακοπεί η ηλεκτρική παροχή του είτε αυτόµατα (από διέγερση αισθητηρίου της εγκ/σεως  

πυρανιχνεύσεως  κλπ.)  είτε  χειροκίνητα  (από  µπουτόν  κοντά  στην  πόρτα  ή  από  άλλη θέση), οπότε η 

πόρτα θα κλείνει αυτόµατ.  

 

 

 

Καλώδιο  

 

Θα είναι διπολικό, διατοµής 1,5/2,5 mm2.  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

Η Εγκατάσταση Θέρµανσης - Αερισµού - Κλιµατισµού θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες Κανονισµούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και τα άρθρα που ακολουθούν.  

 

Σε  περίπτωση  ασυµφωνίας  µεταξύ  τους,  η  σειρά  ισχύος  καθορίζεται  από  τη  παραπάνω  σειρά 

αναφοράς τους. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε 

χαλυβδοσωλήνες µε ραφή 

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε 

χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλκοσωλήνες 

Συστήµατα  κτιριακών  σωληνώσεων  υπό  πίεση  µε  σωλήνες 

πολυπροπυλενίου 

Συστήµατα  κτιριακών  σωληνώσεων  υπό  πίεση  µε  εύκαµπτους 

ενισχυµένους πλαστικούς σωλήνες 

Συστήµατα     κτιριακών     σωληνώσεων     υπό     πίεση     µε 

χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους µε ραφή 

Συστήµατα     κτιριακών     σωληνώσεων     υπό     πίεση     µε 

χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους άνευ ραφής 

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων µε ευθύγραµµους πλαστικούς 

σωλήνες ελεύθερης ροής 

∆ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου µε οσµοπαγίδα 

Στόµια ελέγχου - καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, 

εντός ή εκτός φρεατίου 

∆ίκτυα αεραγωγών µε µεταλλικά φύλλα 

Μονώσεις αεραγωγών µε υαλοβάµβακα ή πετροβάµβακα 

Μονώσεις αεραγωγών µε αφρώδη ελαστοµερή υλικά 

Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων 

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων  

Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού  

Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του οπλισµού 

∆ιάτρηση   οπλισµένου   σκυροδέµατος   χωρίς   αποκοπή   του 

υπάρχοντος οπλισµού 

∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του υπάρχοντος 

οπλισµού 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα  

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός  

 

 

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική 

διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.  

 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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3.4 ∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

∆ίκτυα Σωληνώσεων Θερµού και Ψυχρού Νερού 

 

. Για σωληνώσεις µέχρι 4" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες  ISO MEDIUM-DIN 2440 

η χαλκοσωλήνες κατά DIN 1786 

. Για σωληνώσεις από 4 1/2" έως 6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά 

DIN 2450/64 BAR 

. Για σωληνώσεις άνω των  6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 

2450/64 BAR 

 

 

Πλαστικοί Σωλήνες από PP-R  

 

Οι πλαστικές σωληνώσεις µε τα εξαρτήµατά τους του δικτύου ύδρευσης θα είναι κατασκευασµένα από 

πολυπροπυλένιο PP Random.  

 

Το  PPR είναι  ουδέτερο  υλικό  που  δεν  διαβρώνεται  από  χηµικά  απόβλητα,  κάνει  απόσβεση 

θορύβων,  έχει  χαµηλό  συντελεστή  αγωγιµότητας,  µικρές  απώλειες  τριβών,  δεν  είναι  τοξικό, 

διαµορφώνεται εύκολα και είναι ελαστικό. Η κατασκευή των σωλήνων γιά πίεση λειτουργίας PN20 

γίνεται σύµφωνα µε το DIN8077 και τα εξαρτήµατα σύµφωνα µε το DIN16962.  

Η εγκατάσταση του συστήµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

-  Ειδικό βάρος: 0,895gr/cm3 

-  Θερµική αγωγιµότητα: 0,24W/mK 

-  Ειδική θερµότητα: 2,0KJ/KgK 

-  Συντελεστής γραµµικής διαστολής: 1,5x10-4K-1 

-  Καταπόνηση σε εφελκυσµό: 40N/mm2 

-  Σκληρότητα σε εφελκυσµό: 21N/mm2 

-  Επιµήκυνση σε εφελκυσµό: 800% 
 
 

Εξωτερική Εσωτερική Πάχος 

διάµετρος διάµετρος τοιχωµάτων 

mm mm mm 

20 13,20 3,40 

25 16,60 4,20 

32 21,20 5,40 

40 26,60 6,70 

50 33,20 8,40 

63 42,00 10,50 

75 50,00 12,50 

90 60,00 15,00 

110 73,20 18,40 
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Πλαστικοί Σωλήνες από VPE  

 

Οι εύκαµπτες ενδοδαπέδιες πλαστικές σωληνώσεις µε τα εξαρτήµατά τους του δικτύου θέρµανσης  

θα  είναι  κατασκευασµένα  από  δικτυωµένο  πολυαιθυλένιο  VPE,  ενδεικτικού  τύπου  Rehau ή  

ισοδύναµο.  

Σε  περίπτωση  χωνευτής  τοποθέτησης  ο  σωλήνας  δικτυωµένου  πολυαιθυλενίου  θα  τοποθετείται 

µέσα σε εύκαµπτο µανδύα, επίσης από πολυαιθυλένιο. Ο σωλήνας θα στηρίζεται στο δάπεδο σε 

διαστήµατα του ενός µέτρου µε πλαστικά στηρίγµατα τα οποία θα καρφώνονται στο δάπεδο µε 

ατσαλόκαρφα (HILTI).  

Η εγκατάσταση του συστήµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 

-  Πυκνότητα: 0,93gr/cm3 

-  Μέτρο ελαστικότητας (εφελκυσµού): <600N/mm2 

-  Αντοχή ρήξης (20ΊC): >17N/mm2 

-  Αντοχή ρήξης (80ΊC): >7N/mm2 

-  ∆ιατµητική αντοχή (20ΊC): >24N/mm2 

-  ∆ιατµητική αντοχή (80ΊC): 18-20N/mm2 

-  ∆ιατµητική αντοχή (140ΊC): 1,6-2,0N/mm2 

-  ∆ιατµητική διαστολή (20ΊC): >400% 

-  ∆ιατµητική διαστολή (80ΊC): >400% 

-  ∆ιατµητική διαστολή (140ΊC): >250% 

-  Ψαθυρότητα σε κρούση (20ΊC): χωρίς θραύση 

-  Ψαθυρότητα σε κρούση (-20ΊC): χωρίς θραύση 

-  Θερµική αγωγιµότητα: 0,41W/mK 

-  Συντελεστής γραµµικής διαστολής (20ΊC): 1,4x10-4K-1 

-  Συντελεστής γραµµικής διαστολής (100ΊC): 2,0x10-4K-1 

-  Ειδική θερµική αντοχή: 2,3KJ/KgK 

-  Ειδική αντίσταση: >1018Ωcm 

 

 

Συνδέσεις - Εξαρτήµατα 

 

. Για σωληνώσεις µέχρι  2" χρησιµοποιούνται µαύρα κοχλιωτά εξαρτήµατα κατά DIN 2950 

 

. Για σωληνώσεις από 2 1/2" έως  4" χρησιµοποιούνται συγκολλητά εξαρτήµατα 

. Για σωληνώσεις άνω των 4" χρησιµοποιούνται συγκολλητά εξαρτήµατα 

 

Προκειµένου  για  µαύρους  σιδηροσωλήνες,  µέχρι  2” αποκλειστικά  και µόνο  µε  εξαρτήµατα  και  

ειδικά τεµάχια ΡΝ 25 από µαλακτό χυτοσίδηρο (µαγιάµπλ) κατά BS143/ISO49 µε ενισχυµένα χείλη  

στην  περιοχή  της  εσωτερικής  κοχλίωσης (κορδονάτα)  και  µε  σπείρωµα  κωνικό  BSP  κατά  

BS21/ISO7.  

Προκειµένου  για  µαύρους  σιδηροσωλήνες  άνω  των  2”  και  χαλυβδοσωλήνες  χωρίς  ραφή  που  

συνδέονται µε όµοιο ή µε µαύρο σιδηροσωλήνα, κατά κανόνα µε συγκόλληση (ηλεκτροκόλληση)  

και στις θέσεις  όπου απαιτείται η δυνατότητα αποσυναρµολόγησης, µε ζεύγος φλαντζών PN 16  

κατά BS4504.  
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Στήριξη Σωληνώσεων  

 

Θα χρησιµοποιηθούν διαιρούµενα στηρίγµατα ή τυποποιηµένα στηρίγµατα τύπου U.  

 

 

Λοιπά ∆ίκτυα Σωληνώσεων  

 

∆ίκτυα Σωληνώσεων Νερού Συµπύκνωσης και Αποχέτευσης Συµπυκνωµάτων Μονάδων 

Ανεµιστήρα - Στοιχείου  

 

. Για σωληνώσεις µέχρι 4" χρησιµοποιούνται µαύροι γαλβανισµένοι χαλυβδοσωλήνες  κατά DIN 

2440 

. Για σωληνώσεις από 4 1/2" έως 6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά 

DIN 2450/64 BAR 

. Για σωληνώσεις άνω των  6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 

2450/64 BAR 

. Για εξαρτήµατα: 

. Για σωληνώσεις µέχρι  2" χρησιµοποιούνται γαλβανισµένα κοχλιωτά κατά DIN 2950 

. Για σωληνώσεις από 2 1/2" έως  4" χρησιµοποιούνται γαλβανισµένα κοχλιωτά κατά DIN 2950 

. Για σωληνώσεις άνω των 4" χρησιµοποιούνται ζεύγη φλαντζών 

 

 

∆ίκτυα Σωληνώσεων Καυσίµου  

 

. Για  σωληνώσεις  µέχρι  4"  χρησιµοποιούνται  µαύροι  χαλυβδοσωλήνες  χωρίς  ραφή  κατά  DIN 

2448 

. Για σωληνώσεις από 4 1/2" έως 6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά 

DIN 2450/64 BAR 

. Για σωληνώσεις άνω των  6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 

2450/64 BAR 

. Για εξαρτήµατα: 

. Για σωληνώσεις µέχρι  2" χρησιµοποιούνται συγκολλητά SOCKET 

. Για σωληνώσεις από 2 1/2" έως  4" χρησιµοποιούνται συγκολλητά εξαρτήµατα 

. Για σωληνώσεις άνω των 4" χρησιµοποιούνται συγκολλητά εξαρτήµατα 

 

 

3.5 ∆ΙΚΛΕΊ∆ΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ∆ΙΚΤΎΟΥ 

 

Γενικές Απαιτήσεις 

 

Οι δικλείδες θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πίεσης νερού από τις δύο 

πλευρές µέχρι 16 ατµόσφαιρες  και για θερµοκρασία µέχρι 120οC.  
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Βαλβίδες ∆ικτύου  

 

Όλες  οι  βαλβίδες  διακοπής  του  δικτύου  θα  είναι  ball-valves  ολικής  διατοµής  σύµφωνα  µε  τον 

ακόλουθο πίνακα:  
 

∆ιάσταση Χαρακτηριστικά 

Έως 2” Βαλβίδες διακοπής: Ball valves, ορειχάλκινες, κοχλιωτές, κατηγορίας ΡΝ 

16, 

Βαλβίδες εξισορρόπησης: ορειχάλκινες, κοχλιωτές µε διάταξη µέτρησης 

ροής, ονοµαστικής λειτουργίας ΡΝ 20, . 

Από 2,5” και άνω Βαλβίδες διακοπής: Butterfly Valves, χυτοσιδηρές, φλαντζωτές, 

ονοµαστικής λειτουργίας ΡΝ 16. 

Βαλβίδες εξισορρόπησης: χυτοσιδηρές, φλαντζωτές, ονοµαστικής 

λειτουργίας ΡΝ 16,  

 

Βαλβίδες Αντεπιστροφής  

 

Ορειχάλκινες   βαλβίδες   αντεπιστροφής   θα   χρησιµοποιηθούν,   σε   όσες   σωληνώσεις   θα 

εγκατασταθούν ορειχάλκινες βάνες.  

Το  σώµα  της  βαλβίδας  θα  είναι  από  φωσφορούχο  ορείχαλκο  και  θα  φέρει  σπείρωµα  για  την 

κοχλίωση πάνω στην σωλήνωση.  

Η γλωττίδα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα εγκατασταθεί οριζόντια.  

 

 

Χυτοσιδηρές Βαλβίδες Αντεπιστροφής  

 

Χυτοσιδηρές   βαλβίδες   αντεπιστροφής   θα   χρησιµοποιηθούν,   σε   όσες   σωληνώσεις   θα 

εγκατασταθούν χυτοσιδηρές βάνες.  

Το σώµα της βαλβίδας θα είναι από τεφρό πρεσσαριστό χυτοσίδηρο και θα φέρει φλάντζες για την 

προσαρµογή µε τις σωληνώσεις.  
Η γλωττίδα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.  

 

 

Φίλτρα Νερού Ορειχάλκινα  

 

Αυτά θα εγκατασταθούν σε όσες σωληνώσεις θα εγκατασταθούν ορειχάλκινες βάνες.  

Τα  φίλτρα  θα  είναι  τύπου  Υ,  µε  ορειχάλκινο  κοχλιωτό  σώµα,  κοχλιωτό  κάλυµµα  και  χάλκινο 

εσωτερικό κάλαθο.  

Ο εσωτερικός κάλαθος (φίλτρο) θα φέρει οπές Φ0,8 mm.  

 

 

Φίλτρα Νερού Χυτοσιδηρά  

 

Αυτά θα εγκατασταθούν σε όσες σωληνώσεις θα εγκατασταθούν χυτοσιδηρές βάνες.  

Τα φίλτρα θα είναι τύπου Υ, µε φλαντζωτό σώµα από τεφρό χυτοσίδηρο, κάλυµµα µε κοχλίες και 

εσωτερικό φίλτρο µε οπές Φ0,8 mm.  
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∆ιαστολικά Σωληνώσεων  

 

Τα διαστολικά θα είναι µε φυσαρµόνικες διαστολής χωρίς χρήση παρεµβυσµάτων, κοχλιωτά ή µε 

φλάντζες.  

Τα διαστολικά µέχρι 2" θα είναι βιδωτά ή συγκολλητά PΝ16, ενώ για µεγαλύτερες διατοµές θα είναι 

φλαντζωτά.  

 

 

Αντικραδασµικά Σωληνώσεων  

 

Τα αντικραδασµικά συνδέονται σε σωληνώσεις, αντλίες, ρυθµιστικές βάνες και άλλα εξαρτήµατα, 

µηχανές  και  συσκευές,  για  να  εξαλείψουν  τη  µετάδοση  θορύβου  και  να  απορροφήσουν  µικρές 

δονήσεις υψηλής συχνότητας, που προκαλούν θορύβους.  

Τα αντικραδασµικά µε συνδυασµό υλικών ελαστικού/ µετάλλου εφαρµόζονται σε χώρους που ο  

θόρυβος  που  προκαλείται  από  µέρη  της  εγκατάστασης  όπως  αντλίες,  καυστήρες  κ.λπ.  είναι  

ανεπιθύµητος  και  πολύ  ενοχλητικός.  Ειδικά  στα  συστήµατα  θέρµανσης,  τα  αντικραδασµικά  µε  

συνδυασµό  υλικών  ελαστικού/µετάλλου  είναι  τα  πλέον  κατάλληλα  γιατί  είναι  ανθεκτικά  στις  

υψηλές θερµοκρασίες, έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής και τοποθετούνται πολύ εύκολα.  

Τα αντικραδασµικά θα έχουν τέλεια ελαστικότητα, πλήρη διαχωρισµό των µεταλλικών φλαντζών,  

και θα είναι ειδικά διαµορφωµένα εσωτερικά ώστε το µεταφερόµενο µέσο να έρχεται σε επαφή  

µόνο µε το ελαστικό µέρος και δεν θα δηµιουργούν στις σωληνώσεις καµία δύναµη αντίδρασης.  

 

Ελαστικό µέρος: από   συνθετικό   καουτσούκ   µεγάλης   ελαστικότητας 

(NEOPREN CR) 

Φλάντζες: χαλύβδινες, ενσωµατωµένες στο ελαστικό µέρος 

Θερµοκρασία µεταφερόµενου µέσου: -200C έως +1000C 

Πίεση λειτουργίας: max 10bar 

 

 

Λυόµενοι Σύνδεσµοι (Ρακόρ - Φλάντζες)  

 

Στα δίκτυα σωληνώσεων θα παρεµβάλλονται λυόµενο σύνδεσµοι : . 

Στις συνδέσεις αυτών µε µηχανήµατα και συσκευές.  

.  Κοντά σε κάθε δικλείδα, φίλτρο κλπ. για τη δυνατότητα ευχερούς αποσυναρµολόγησης.  

Οι λυόµενοι σύνδεσµοι µέχρι διάµετρο 2" θα είναι τύπου ρακόρ µε κωνική έδραση, µαύροι ή 

γαλβανισµένοι, ανάλογα µε το δίκτυο σωληνώσεων στο οποίο τοποθετούνται.  

Για  µεγαλύτερες  διαµέτρους  θα  χρησιµοποιηθούν  λυόµενοι  σύνδεσµοι  τύπου  φλάντζας,  µε 

παρεµβύσµατα στεγανότητας, ανάλογα µε το διερχόµενο ρευστό στη σωλήνωση.  

Προκειµένου για γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες διαµέτρου µεγαλύτερης των 2", οι σύνδεσµοι θα είναι 

γαλβανισµένοι, συνδεόµενοι µε τους σωλήνες µε κοχλίωση (πίεσης λειτουργίας 10 atm, για 

θερµοκρασία νερού µέχρι 120οC).  

Προκειµένου για χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, οι σύνδεσµοι θα είναι χαλύβδινοι, συνδεόµενοι µε τους 

σωλήνες µε συγκόλληση.  
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Φλάντζες για Χαλυβδοσωλήνες, ΡΝ16  

 

Φλάντζες σε χαλυβδοσωλήνες µέχρι και 50 mm ονοµαστικής διαµέτρου, θα είναι από σφυρήλατο 

χάλυβα, µηχανοεπεξεργασµένο στην επιφάνειά τους και κατάλληλες για βιδωτούς σωλήνες.  

Φλάντζες  για  σωληνώσεις  65  mm  ονοµαστικής  διαµέτρου  και  πάνω,  θα  είναι  από  σφυρήλατο 

χάλυβα επεξεργασµένο στην επιφάνειά τους και κατάλληλες για συγκόλληση στους σωλήνες.  

Οι  φλάντζες  θα  είναι  σύµφωνες  µε  τους  Γερµανικούς  κανονισµούς  για  την  µέγιστη  πίεση 

λειτουργίας, ή άλλους όµοιους διεθνείς κανονισµούς.  

Φλάντζες συνεργαζόµενες για σύνδεση µε τεµάχια του εξοπλισµού, θα πρέπει να είναι της ίδιας  

κατηγορίας, σε ότι αφορά τους κανονισµούς, µε την φλάντζα που έχει επάνω του ο εξοπλισµός.  

 

 

Εξαεριστικά  

 

Σε  όλα  τα  θερµαντικά  σώµατα  θα  εγκατασταθούν  εξαεριστικά  επιχρωµιωµένα,  ορειχάλκινα, 

διαµέτρου Φ 1/4".  

Σε όσες  θέσεις  τα δίκτυα  σωληνώσεων θερµού  νερού  ή και ψυχρού,  σχηµατίζουν αναγκαστικά  

κορυφές λόγω της οικοδοµικής διαµόρφωσης των χώρων, θα εγκατασταθούν αυτόµατα εξαεριστικά  

σωληνώσεων,  διαµέτρου  3/8"  ή  3/4",  πίεσης  λειτουργίας  10  bar,  για  θερµοκρασία  νερού  µέχρι  

110οC.  

 

 

Βαλβίδες Ασφαλείας  

 

Η βαλβίδα ασφαλείας θα είναι σχεδιασµένη για να προστατεύει τα κλειστά κυκλώµατα θέρµανσης από 

τις υπερπιέσεις, κατά DIN 4751/2,3 και 4. Το µέγεθος της συνδέσεως θα καθορίζεται από την θερµική 

ισχύ της εγκατάστασης.  

Η βαλβίδα ασφαλείας τοποθετείται στο υψηλότερο σηµείο του λέβητα ή στην γραµµή πλήρωσής του, 

πολύ κοντά στο λέβητα, κατακόρυφα και µε κατεύθυνση εκείνη που δείχνει το τόξο.  

Ανοίγει όταν υπάρξει υπερπίεση στο κύκλωµα του δικτύου και επιτρέπει τη διαφυγή του νερού. Θα 

είναι τουλάχιστο κατά 1,5bar µεγαλύτερη της αρχικής πίεσης αερίου (στατικό ύψος), ώστε να ανοίγει 

µετά από τη διαφορά των 1,5bar.  

Η βαλβίδα ασφαλείας είναι όργανο ασφαλείας και ανοίγει σε σταθερά προρυθµισµένη πίεση.  
 

Πίεση ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

(bar) kW kW kW kW kW kW 

3 56 112 224 395 678 1017 

4 70 140 280 490 840 1260 

5 84 168 336 588 1008 1512 

Μέγεθος 1/2” 3/4” 1” 1 Ό” 1 ½” 2” 

 

 

Αυτόµατος Πλήρωσης  

 

Ο αυτόµατος πλήρωσης χρησιµεύει για την απλοποίηση της πλήρωσης των εγκαταστάσεων  

κεντρικής θέρµανσης και ειδικά των εγκαταστάσεων µε κλειστό δοχείο διαστολής (DIN 4751/2,3 +  
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4).  Προσαρµόζεται  απευθείας  στο  σύστηµα  θέρµανσης.  Για  τη  σύνδεσή  του  είναι  δυνατό  να 

χρησιµοποιηθεί και εύκαµπτος σωλήνας.  

Η πίεση του αυτόµατου πληρώσεως ρυθµίζεται περίπου 0,2 - 0,5 bar πάνω από τη στατική πίεση της  

εγκατάστασης.  Όταν  προκύψει  αυτή  η  πίεση,  κλείνουµε  τον  αυτόµατο  πλήρωσης  και 

παρεµποδίζουµε έτσι µία ανεξέλεγκτη και απαγορευµένη ανύψωση της πίεσης στην εγκατάσταση 

θέρµανσης, εποµένως αποκλείεται το άνοιγµα της βαλβίδας ασφαλείας. Η βαλβίδα αντεπιστροφής που 

είναι ενσωµατωµένη στον αυτόµατο πλήρωσης, παρεµποδίζει την επιστροφή του νερού της 

εγκατάστασης θέρµανσης προς το δίκτυο της πόλης, στην περίπτωση που η πίεση του δικτύου της 

πόλης γίνει µικρότερη από την πίεση της εγκατάστασης θέρµανσης.  

Ο αυτόµατος πλήρωσης συνδέεται άµεσα µε την εγκατάσταση θέρµανσης. Στη διάρκεια της 

διαδικασίας  πλήρωσης  είναι  δυνατό  να  συνδέεται  µε  το  δίκτυο  της  πόλης  µ’  έναν  εύκαµπτο 

σωλήνα. Η σύνδεση αυτή κανονικά πρέπει να εκλείψει µετά τη διαδικασία πλήρωσης.  

 

 

3.6  ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΡΟΉΣ  

 

Ρυθµιστικές δικλείδες (globe valves)  

 

Θα είναι τύπου "ατµοφράκτη" µε αφαιρετή χειρολαβή, ώστε µετά την ρύθµιση να παραµένει 

σταθερή η ροή.  

Μέχρι διαµέτρου Φ2" θα είναι ορειχάλκινες µε σπείρωµα, σφαιρικές, µε ανυψούµενο βάκτρο µε 

ορειχάλκινη έδρα.  Από DN65 και άνω θα  είναι φλαντζωτές,  χυτοσιδηρές,  σφαιρικού  τύπου,  µε 

αντικαθιστώµενη έδρα και συνδετικούς δίσκους.  

Οι  έδρες  του  σώµατος  θα  είναι  είτε  αυτοτελείς  µε  το  σώµα,  είτε  ένθετες  µε  τη  µορφή 

αντικαθιστωµένων  δακτυλίων,  στέρεα  προσαρµοσµένων  για  την  παρεµπόδιση  χαλάρωσης  ή 

διαρροής από το δακτύλιο. Η µορφή της επιφάνειας έδρασης θα ανταποκρίνεται στον τύπο των 

χρησιµοποιούµενων δίσκων.  

Ο δίσκος θα είναι ενιαίος, τύπου πώµατος ή αντικαθιστώµενος, προσαρµοσµένος σε ένα 

συγκρατήρα  δίσκων.  Οι  δίσκοι  θα  είναι  εφοδιασµένοι  µε  επαρκή  µέσα  για  την  στερέωση  στο 

στέλεχος  (ή  βάκτρο).  Ο  δίσκος  του  πώµατος  θα  είναι  ίδιας  µορφής,  ώστε  η  σχέση  ποσοστού 

ανοίγµατος µε το ποσοστό ροής να είναι περίπου γραµµική.  

Το  µπρούντζινο  εξάρτηµα  για  χυτοσιδηρές  δικλείδες  θα  περιλαµβάνει  την  κατασκευή  από 

µπρούντζο του στελέχους (ή βάκτρου), δίσκων από ένα τεµάχιο, αντικαθιστωµένου τύπου δίσκων και 

δακτυλίων της έδρας του σώµατος.  

Οι ρυθµιστικές δικλείδες θα είναι σηµειωµένες µε δείκτη, που θα δείχνει το ποσοστό ανοίγµατος  

της  δικλείδας.  ∆ιπλές  ρυθµιστικές  δικλείδες  θα  έχουν  επιπλέον  προσαρµοσµένο  ένα  µηχανισµό  

ασφάλισης, για να παρεµποδισθεί το άνοιγµα της δικλείδας πέρα από αυτό, που έχει ρυθµιστεί. Οι  

δικλείδες θα µπορούν να κλείσουν µε το µηχανισµό ασφάλισης κατά την λειτουργία για σκοπούς  

αποµόνωσης.  

Πίεση λειτουργία και διακοπής 10bar.  

 

 

∆ίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες δύο θέσεων  

 

Οι δίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες δύο θέσεων χρησιµοποιούνται στο δίκτυο στα σηµεία που 

απαιτείται αυτόµατη διακοπή της ροής. Οι βαλβίδες πρέπει να παρουσιάζουν στεγανότητα στην θέση 

"κλειστή" για θερµοκρασίες νερού από 30oC µέχρι 120oC και διαφορική πίεση 3bar.  
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Ο χρόνος µεταλλαγής από την θέση "on" στην θέση "off" δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από  

90sec.  

Οι κινητήρες των βαλβίδων θα είναι κατάλληλοι για ρεύµα 50Hz και τάση αντίστοιχης µε την τάση των 

αυτοµατισµών.  

 

 

Ηλεκτρικοί διακόπτες ροής (flow switches)  

 

Θα ελέγχουν την ροή του νερού µε πτερύγια διαφόρων διαστάσεων, ώστε να είναι δυνατή η 

εγκατάσταση  του  διακόπτη  σε  δίκτυα  διαµέτρου  Φ11/2"  και  πάνω.  Ο  διακόπτης  θα  διαθέτει 

"κλειστή - ανοικτή" επαφή ικανότητας 5A/220V τουλάχιστον.  

 

 

3.7 ΣΥΛΛΈΚΤΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΕΝ∆ΕΊΞΕΩΝ 

 

Συλλέκτες 

 

Οι συλλέκτες του λέβητα, θα κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, µε ηµισφαιρικό  

πυθµένα,  στο  αναγκαίο  µήκος.  Θα  φέρουν  τις  αντίστοιχες  µε  τις  συνδεόµενες  σωληνώσεις  

υποδοχές µε φλάντζες, προσαρµοζόµενες στον κύριο συλλέκτη µε συγκόλληση τεµαχίων σωλήνα  

διαµέτρου ίσης µε την διάµετρο της αντίστοιχης γραµµής, µε διάνοιξη της κατάλληλης οπής.  

Κάθε συλλέκτης θα φέρει υποδοχή για την τοποθέτηση θερµοµέτρου εµβάπτισης και µανοµέτρου  

(υψοµέτρου) µε κρουνό.  

 

 

Μανόµετρα  

 

Στην  αναρρόφηση  και  κατάθλιψη  κάθε  αντλία;  ή  κυκλοφορητη,  θα  εγκατασταθεί  από  ένα 

µανόµετρο γλυκερίνης διαµέτρου 10 cm.  

 

Η κλίµακα των µανοµέτρων θα είναι ανάλογη προς το δίκτυο που εξυπηρετεί .  

Στις πιο κάτω θέσεις δικτύων κυκλοφορίας ύδατος θα εγκατασταθούν βαλβίδες (κρουνοί) για την 

υποδοχή µανοµέτρων, ή θα εγκατασταθούν µανόµετρα όπως πιο κάτω:  

. Στην είσοδο και έξοδο θερµού νερού λεβητα στα θερµαντικα σωµατα 

. Σε όλους τους συλλέκτες αντλιών, κλπ. 

. Επίσης  θα  εγκατασταθούν  αναµονές  µανοµέτρων,  όπου  κρίνεται  σκόπιµο,  για  την  επίτευξη 

ρύθµισης κατά τις δοκιµές στα δίκτυα. 

 

 

Θερµόµετρα  

 

Στις πιο κάτω αναφερόµενες θέσεις θα εγκατασταθούν θερµόµετρα ευθέα ή γωνιακά ανάλογα µε τη θέση 

εγκατάστασής τους, βιοµηχανικού τύπου, µε κλίµακα 15-20 cm.  

Τα θερµόµετρα θα τοποθετούνται µέσα σε επιχρωµιωµένη ή επινικελωµένη ορειχάλκινη θήκη µε 

κατάλληλη σχισµή µπροστά για την ανάγνωση των µετρήσεων.  

Ο υδράργυρος των θερµοµέτρων θα είναι ερυθρός. Τα θερµόµετρα θα είναι τύπου αποχωριζόµενου από 

τη βάση τους (separable sockets).  
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Σε περίπτωση εγκατάστασης θερµοµέτρων σε δίκτυα µονωµένα, τότε θα εγκαθίστανται στα δίκτυα  

αυτά κατάλληλοι λαιµοί, για την εγκατάσταση των θερµοµέτρων εκτός µόνωσης.  

Η κλίµακα των θερµοµέτρων θα είναι ανάλογη µε την θερµοκρασία του νερού του δικτύου που  

εξυπηρετούν.  

Στις  πιο  κάτω  αναφερόµενες  θέσεις  θα  εγκατασταθούν  αναµονές  θερµοµέτρων  (Thermometer 

wells) µε κάλυµµα, οι οποίες θα γεµίζονται µε λάδι ή θα εγκατασταθούν θερµόµετρα :  

-  Στην είσοδο και έξοδο θερµού νερού λεβητα.  

-  Στις θέσεις  εγκατάστασης του αισθητήριου  στοιχείου,  των οργάνων αυτόµατης ρύθµισης  της  

 θερµοκρασίας.  

-  Σε όλους τους συλλέκτες αντλιών, κλπ.  

 

 

3.8  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ - ΑΝΤΛΊΕΣ  

 

Κυκλοφορητές Σταθερών Στροφών  

 

Ο κυκλοφορητής θα είναι υδρολίπαντος, κατάλληλος για απευθείας προσαρµογή σε σωλήνωση µε 

δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής µεταξύ τριών ταχυτήτων περιστροφής.  

Ο ρότορας του υδρολίπαντου κινητήρα θα περιστρέφεται µέσα στο µεταφερόµενο µέσο, το οποίο  

θα λιπαίνει τα έδρανα και θα ψύχει τον κινητήρα. Ένα χιτώνιο θα περιβάλλει τον χώρο του ρότορα  

και θα αποτρέπει το νερό από το να εισχωρήσει στο στάτορα. Λόγω της ειδικής αυτής κατασκευής  

η λειτουργία του κυκλοφορητή θα είναι εξαιρετικά χαµηλής στάθµης θορύβου και κραδασµών,  

ανεξάρτητα από την ταχύτητα περιστροφής και επιπλέον δεν θα απαιτείται καµία συντήρηση.  

Η ονοµαστική ισχύς των υδρολίπαντων κυκλοφορητών θα κυµαίνεται από 9W έως 1300W, η  

τροφοδοσία  του  κινητήρα  θα  είναι  230V ή  400V/50Hz,  µέγιστες  στροφές  2850  r.p.m.,  βαθµός  

προστασίας  IP43  ή  IP44,  κλάση  µόνωσης  F,  εκποµπή  παρεµβολών  EN 50081-5,  επίπεδο  

καταστολής παρεµβολών  EN 50082-5. Οι τριφασικοί κινητήρες από 180W θα διαθέτουν λυχνίες 

λειτουργίας/βλάβης και ελέγχου σωστής φοράς περιστροφής, ενσωµατωµένο θερµικό προστασίας 

κινητήρα και ψυχρή επαφή αναγγελίας βλάβης.  

Ο άξονας του κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, η πτερωτή θα είναι από συνθετικό υλικό και  

το  σώµα  θα  είναι  από  χυτοσίδηρο.  Τα  στόµια  αναρρόφησης  και  κατάθλιψης  θα  είναι  µε 

σπείρωµα  (Rp 1’’  ή  Rp 1Ό’’)  για  σύνδεση  µε  Racor ή  φλαντζωτά  (DN 40  έως  DN 100).  Οι 

φλάντζες θα είναι PN6/10 (Kombi-Flansch) και θα διαθέτουν οπές R 1/8’’ για µέτρηση πίεσης.  

Το εύρος τηςθερµοκρασίας του µεταφερόµενου µέσου θα είναι τουλάχιστον από -10oC έως +110oC. Η 

µέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 10bar.  

 

 

 

 

Κυκλοφορητές Μεταβλητών Στροφών  

 

Ο κυκλοφορητής θα είναι υδρολίπαντος, κατάλληλος για απευθείας προσαρµογή σε σωλήνωση µε 

ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ρύθµιση στροφών για έλεγχο µε σταθερή διαφορική πίεση (∆p-c) ή 

µεταβλητή διαφορική πίεση (∆p-v). Η ρύθµιση του επιθυµητού µανοµετρικού θα πραγµατοποιείται 

εύκολα µε χρήση ενός κοµβίου και κλίµακα ρύθµισης σε m.  

Ο ρότορας του υδρολίπαντου κινητήρα θα περιστρέφεται µέσα στο µεταφερόµενο µέσο, το οποίο  

θα λιπαίνει τα έδρανα και θα ψύχει τον κινητήρα. Ένα χιτώνιο θα περιβάλλει τον χώρο του ρότορα  
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και θα αποτρέπει το νερό από το να εισχωρήσει στο στάτορα. Λόγω της ειδικής αυτής κατασκευής η 

λειτουργία του κυκλοφορητή θα είναι εξαιρετικά χαµηλής στάθµης θορύβου και κραδασµών, 

ανεξάρτητα από την ταχύτητα περιστροφής και επιπλέον δεν θα απαιτείται καµία συντήρηση.  

Η ονοµαστική ισχύς των υδρολίπαντων κυκλοφορητών µεταβλητών στροφών θα κυµαίνεται από 22W 

έως 1100W, η τροφοδοσία του κινητήρα θα είναι 230V/50Hz, εύρος στροφών από 600 r.p.m. έως 2850  

r.p.m., βαθµός προστασίας  IP43 ή  IP44, κλάση µόνωσης  F, εκποµπή παρεµβολών  EN 50081-5, 

επίπεδο καταστολής παρεµβολών EN 50082-5.  

Με ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας θα µπορεί να αναγνωριστεί µειωµένη θερµοκρασία  

προσαγωγής  νερού  και  να  ενεργοποιηθεί  αυτόµατα (µε  Fuzzy-Logic)  µειωµένο  πρόγραµµα  

στροφών σε περίπτωση που η εγκατάσταση θέρµανσης έχει θερµοστατικές κεφαλές.  

Ο άξονας του κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, η πτερωτή θα είναι από συνθετικό υλικό και  

το  σώµα  θα  είναι  από  χυτοσίδηρο.  Τα  στόµια  αναρρόφησης  και  κατάθλιψης  θα  είναι  µε 

σπείρωµα  (Rp 1’’  ή  Rp 1Ό’’)  για  σύνδεση  µε  Racor ή  φλαντζωτά  (DN 40  έως  DN 100).  Οι 

φλάντζες θα είναι PN6/10 (Kombi-Flansch) και θα διαθέτουν οπές R 1/8’’ για µέτρηση πίεσης.  

Το εύρος  θερµοκρασίας µεταφερόµενου µέσου θα είναι τουλάχιστον από +20oC έως +110oC. Η 

µέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 10bar.  

 

 

Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης  

 

Ο κυκλοφορητής θα είναι υδρολίπαντος, µε αυτόµατη µεταβολή στροφών (ενσωµατωµένο inverter)  

µε κλάση ενεργειακής απόδοσης Α για ελάχιστα λειτουργικά έξοδα. Θα είναι κατάλληλος για όλες  

της εφαρµογές θέρµανσης, κλιµατισµού και ψύξης µε εύρος θερµοκρασίας µεταφερόµενου µέσου  

από -10oC  έως +110oC.  Θα  προσαρµόζεται  απευθείας  σε  σωλήνωση,  µε  ενσωµατωµένη  

ηλεκτρονική  ρύθµιση  στροφών  για  έλεγχο  µε  σταθερή  διαφορική  πίεση  (∆p-c)  ή  µεταβλητή  

διαφορική πίεση (∆p-v) ή µεταβλητή διαφορική πίεση συναρτήσει της θερµοκρασίας. Η ρύθµιση  

του επιθυµητού µανοµετρικού θα πραγµατοποιείται εύκολα µε χρήση ενός κοµβίου και κλίµακα  

ρύθµισης σε m.  

Ο ρότορας του υδρολίπαντου κινητήρα θα περιστρέφεται µέσα στο µεταφερόµενο µέσο, το οποίο θα 

λιπαίνει τα έδρανα και θα ψύχει τον κινητήρα. Ένα χιτώνιο θα περιβάλλει τον χώρο του ρότορα και θα 

αποτρέπει το νερό από το να εισχωρήσει στο στάτορα. Λόγω της ειδικής αυτής κατασκευής η 

λειτουργία του κυκλοφορητή θα είναι εξαιρετικά χαµηλής στάθµης θορύβου και κραδασµών, 

ανεξάρτητα από την ταχύτητα περιστροφής και επιπλέον δεν θα απαιτείται καµία συντήρηση.  

Η ονοµαστική ισχύς των υδρολίπαντων κυκλοφορητών µεταβλητών στροφών θα κυµαίνεται από 22W 

έως 1100W, η τροφοδοσία του κινητήρα θα είναι 230V/50Hz, εύρος στροφών από 600 r.p.m. έως 2850 

r.p.m., βαθµός προστασίας IP43 ή IP44, κλάση µόνωσης F, εκποµπή παρεµβολών EN 50081-5, 

επίπεδο καταστολής παρεµβολών EN 50082-5.  

Με ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας θα µπορεί να αναγνωριστεί µειωµένη θερµοκρασία  

προσαγωγής  νερού  και  να  ενεργοποιηθεί  αυτόµατα (µε  Fuzzy-Logic)  µειωµένο  πρόγραµµα  

στροφών, σε περίπτωση που η εγκατάσταση θέρµανσης έχει θερµοστατικές κεφαλές.  

Ο άξονας του κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, η πτερωτή θα είναι από συνθετικό υλικό και  

το  σώµα  θα  είναι  από  χυτοσίδηρο.  Τα  στόµια  αναρρόφησης  και  κατάθλιψης  θα  είναι  µε 

σπείρωµα  (Rp  1’’  ή Rp  1Ό’’)  για  σύνδεση  µε  Racor  ή  φλαντζωτά  (DN 40  έως  DN 100).   Οι 

φλάντζες  θα είναι  PN6/10  (Kombi-Flansch) και διαθέτουν  οπές R  1/8’’ για µέτρηση  πίεσης. Η 

µέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 10bar.  

 

 

Οι κυκλοφορητές θα είναι ενδεικτικού τύπου WILO Stratos ή ισοδύναµο.  
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Αντλίες Κυκλοφορίας Νερού In -Line Σταθερών Στροφών  

 

Γενικά  

Η αντλία θα είναι µονοβάθµια, φυγοκεντρική, σε Inline κατασκευή (τα στόµια αναρρόφησης και 

κατάθλιψης  είναι  ίδιας  διατοµής  και  βρίσκονται  σε  µια  ευθεία),  για  απευθείας  προσαρµογή  σε 

σωλήνωση ή για τοποθέτηση σε βάση στήριξης.  

Η αντλία θα είναι συµπαγούς κατασκευής για λειτουργία χαµηλής στάθµης θορύβου και 

κραδασµών.  Θα  διαθέτει  ασύγχρονο  ηλεκτροκινητήρα,  τροφοδοσία  400V/50Hz,  στροφές  1450 

r.p.m. ή 2900 r.p.m., βαθµός προστασίας IP55, κλάση µόνωσης F.  

Ο άξονας του κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και ο µηχανικός στυπιοθλίπτης θα είναι  

ανεξάρτητος  φοράς  περιστροφής  και  εξαναγκασµένης  υγρολίπανσης,  τυποποιηµένος  κατά  

AQ1EGG.  

Η πτερωτή θα είναι ειδικά σχεδιασµένη για να µειώνει το φαινόµενο της σπηλαίωσης και θα είναι από 

συνθετικό υλικό ή από χυτοσίδηρο EN-GJL-200 ή από ορείχαλκο G-CuSn5. Θα συνδέεται είτε µέσω 

ενιαίου άξονα µε ειδικό ηλεκτροκινητήρα είτε µέσω κόµπλερ και λατέρνα µε τυποποιηµένο 

ηλεκτροκινητήρα (IEC-standards motor).  

Το  σώµα  και  η  λατέρνα  (εάν  υπάρχει)  της  αντλίας  θα  είναι  από  χυτοσίδηρο  EN-GJL-250  µε 

αντιδιαβρωτική επικάλυψη καταφόρεσης.  

Οι φλάντζες αναρρόφησης και κατάθλιψης θα είναι PN16 κατά EN 1092-2 και θα διαθέτουν οπές R 1/8¨ 

για µέτρηση πίεσης.  

Το εύρος  θερµοκρασίας  µεταφερόµενου  µέσου θα είναι τουλάχιστον από -10oC έως  +120oC. Η 

µέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 10bar.  

 

 

Αντλίες Κυκλοφορίας Νερού In -Line Μεταβλητών Στροφών  

 

Γενικά  

Η αντλία θα είναι µονοβάθµια, φυγοκεντρική, σε Inline κατασκευή (τα στόµια αναρρόφησης και 

κατάθλιψης  είναι  ίδιας  διατοµής  και  βρίσκονται  σε  µια  ευθεία),  για  απευθείας  προσαρµογή  σε 

σωλήνωση ή για τοποθέτηση σε βάση στήριξης) µε ενσωµατωµένο  µετατροπέα συχνότητας και 

αισθητήριο διαφορικής πίεσης για ηλεκτρονικό έλεγχο στροφών.  

 

∆υνατοί τρόποι ελέγχου:  

. σταθερή διαφορική πίεση (∆p-c) 

. µεταβλητή διαφορική πίεση (∆p-c) 

. µεταβολή στροφών από εξωτερικό σήµα 0…10 V. 

Ο εξοπλισµός θα περιλαµβάνει περιστροφικό µκοµβίον και οθόνη υγρών κρυστάλλων για εύκολη 

χειροκίνητη επιλογή επιθυµητού µανοµετρικού,  επιλογή του τρόπου ελέγχου και ανάγνωση των 

κωδικών σφάλµατος σε περίπτωση βλάβης.  

 

Ψυχρές επαφές για:  

. αναγγελία βλάβης 

. αναγγελία λειτουργίας 

. θέση εκτός λειτουργίας από εξωτερικό σήµα. 
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Αναλογική είσοδος 0…10  V για εξωτερικό έλεγχο στροφών και δυνατότητα επικοινωνίας µέσω 

ψηφιακής θύρας µε κεντρικό σύστηµα ελέγχου.  

Η αντλία θα είναι συµπαγούς κατασκευής, για λειτουργία χαµηλής στάθµης θορύβου και 

κραδασµών.  Θα  διαθέτει  ασύγχρονο  ηλεκτροκινητήρα  (κατασκευή  κατά  IEC 38),  τροφοδοσία 

400V/50Hz, εύρος  στροφών από 1100  r.p.m. έως  2900  r.p.m., βαθµός  προστασίας  IP54, κλάση 

µόνωσης  F, εκποµπή παρεµβολών EN 50081-5, επίπεδο καταστολής παρεµβολών  EN 50082-5. Ο 

ενσωµατωµένος  µετατροπέας  συχνότητας  θα  περιλαµβάνει  πλήρη  προστασία  του  κινητήρα, 

αυτόµατη προειδοποίηση ή/και διακοπή σε περίπτωση βλάβης.  

Ο άξονας του κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και ο µηχανικός στυπιοθλίπτης θα είναι  

ανεξάρτητος  φοράς  περιστροφής  και  εξαναγκασµένης  υγρολίπανσης,  τυποποιηµένος  κατά  

AQ1EGG.  

Η πτερωτή θα είναι ειδικά σχεδιασµένη για να µειώνει το φαινόµενο της σπηλαίωσης και θα είναι από 

συνθετικό υλικό ή από χυτοσίδηρο EN-GJL-200 ή από ορείχαλκο G-CuSn5. Θα συνδέεται είτε µέσω 

ενιαίου άξονα είτε µέσω κόµπλερ και λατέρνα µε τον ηλεκτροκινητήρα.  

Το  σώµα  και  λατέρνα  (έαν  υπάρχει)  της  αντλίας  θα  είναι  από  χυτοσίδηρο  EN-GJL-250  µε 

αντιδιαβρωτική επικάλυψη καταφόρεσης.  

Οι φλάντζες αναρρόφησης και κατάθλιψης θα είναι PN16 κατά EN 1092-2 και θα διαθέτουν οπές R 1/8¨ 

όπου είναι συνδεδεµένα τα σωληνάκια µέτρησης για το αισθητήριο διαφορικής πίεσης.  

Το εύρος  θερµοκρασίας  µεταφερόµενου  µέσου θα είναι τουλάχιστον από -10oC έως  +120oC. Η 

µέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 10bar.  

 

 

3.9 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

 

Κλειστά ∆οχεία ∆ιαστολής Μεµβράνης  

 

Τα κλειστά δοχεία διαστολής χρησιµοποιούνται για την εξισορρόπηση του µεταβαλλόµενου όγκου 

νερού  στις  µεταβολές  της  θερµοκρασίας  σε  κλειστές  εγκαταστάσεις  θέρµανσης  -  ψύξης  και 

διατηρούν την απαραίτητη πίεση.  

 

. ∆εν  απαιτείται  η  εγκατάσταση  ανοικτού  δοχείου  διαστολής,  σωλήνων  πλήρωσης-ασφαλείας 

από-προς το ανοικτό δοχείο 

. Αποφεύγεται η είσοδος αέρα από το σωλήνα ασφαλείας  στην εγκατάσταση 

. Καµµία απώλεια νερού, διότι το σύστηµα είναι κλειστό 

. ∆εν καταστρέφεται η βαλβίδα ασφαλείας 

. ∆εν παγώνει το νερό σε κλειστά δοχεία 

. Αποκλείεται η ανανέωση του νερού, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα το σκούριασµα των σωλήνων, 

του λέβητα και των θερµαντικών σωµάτων 

. Μείωση  των θερµαντικών  σωµάτων,  διότι  η εγκατάσταση  είναι δυνατόν να λειτουργήσει  µε 

υψηλές θερµοκρασίες, λόγω του κλειστού συστήµατος 

 

Πίεση λειτουργίας µέχρι : 6  bar 

Στατικό ύψος κτιρίου µέχρι : 50 µέτρα 

Max Θερµοκρασία λειτουργίας : 120 ΟC 

Μέγεθος δοχείου έως : 10.000 Lt 
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Προδιαγραφές :   DIN 4751/2,4 

 

Το δοχειο διαστολης θα ειναι ενδεικτικου τυπου REFLEX 200N, 200 l/3 bar.  

 

 

Χυτοσιδηρός Λέβητας Θερµού Νερού  

 

Η παραγωγή ζεστού νερού στην εγκατάσταση θέρµανσης θα γίνεται σε χυτοσιδηρό λέβητα 

θερµαντικής ισχύος σύµφωνα µε τα σχέδια, κατάλληλo για καύση πετρελαίου, πίεσης λειτουργίας 

6bar για νερό 95°C, µε βαθµό απόδοσης 0,92.  

Ο λέβητας θα διαθέτει όλα τα απαιτούµενα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του 

εξαρτήµατα και όργανα και θα φέρει τις απαιτούµενες προσαρµογές των σωληνώσεων αναχώρησης και 

επιστροφής του νερού.  

 

 

Καυστήρας Πετρελαίου (diesel oil)  

 

Ο καυστήρας θα είναι κατάλληλος για µονοφασικό ή τριφασικό εναλλασσόµενο ρεύµα πολικής  

τάσης 400V/50Hz,  αυτόµατης  λειτουργίας  και  ικανότητας  καύσης  όχι  µικρότερη  από  την  

προβλεπόµενη  στην µελέτη.  Ο καυστήρας θα είναι πλήρως εξοπλισµένος  για τελείως  αυτόµατη  

λειτουργία και αυτόµατη ρύθµιση της φλόγας σε δύο βαθµίδες (εάν απαιτείται από την µελέτη). Θα  

διαθέτει δε όλες τις απαιτούµενες συσκευές και όργανα για την τέλεια διασκόρπιση του πετρελαίου,  

ανάµιξη µε τον αέρα και καύση του (ήτοι ανεµιστήρα, αεροσυµπιεστή (κτλ), καθώς και για την  

αυτόµατη έναυση της καύσης µέσω  σπινθηριστή. Ο καυστήρας θα είναι κατάλληλος για καύση  

ελαφρού πετρελαίου (1500-3500 Redwood-1).Ο ανεµιστήρας παρέχει υπό πίεση την απαιτούµενη  

για την καύση ποσότητα πετρελαίου και συντελεί στην βεβιασµένη κυκλοφορία (forced draft) των  

καυσαερίων. Ο αεροσυµπιεστής χρησιµοποιείται για την διασκόρπιση του πετρελαίου µε αέρα.  

 

Ο καυστήρας θα συνοδεύεται από:  

. φίλτρο πετρελαίου, εύκολα καθαριζόµενο. 

. αντλία πετρελαίου. 

. αεροσυµπιεστή ή ανεµιστήρα (όπως προαναφέρθηκε), για αναρρόφηση του καυσίµου από την 

δεξαµενή. 

. ηλεκτροκινητήρα. 

. αυτόµατους διακόπτες-εκκινητές προστασίας των ηλεκτροκινητήρων. 

. τα απαιτούµενα ρελαί-επαφές. 

. σύστηµα αυτόµατης έναυσης µέσω σπινθηριστή. 

. φωτοκύτταρο ή φωτοαντίσταση (πυροστάτης). 

. υδροστάτη ανώτατου ορίου. 

.  σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης της έντασης της φλόγας σε δύο, εάν απαιτείται, τουλάχιστον  

.  βαθµίδες  συναρτήσει  της  κατανάλωσης  και  επιτυγχανοµένης  της  έναυσης  µε  την  ελάχιστη  

ένταση.  Η  ρύθµιση  θα  επιτυγχάνεται  µε  επίδραση  στην  ποσότητα  του  παρεχοµένου  για  την  

 καύση πετρελαίου και του πρωτογενούς και δευτερογενούς αέρα καύσης.  

. όλα  τα  αναγκαία  για  την  τελείως  αυτόµατη  λειτουργία  του  καυστήρα  όργανα,  συσκευές,  

 ενδεικτικές διατάξεις, πίνακες ηλεκτρικού, καλωδιώσεις, συρµατώσεις κτλ.  

. βοηθητικές επαφές για την επίτευξη περαιτέρω αυτοµατισµών.  

Ο καυστήρας θα συνδεθεί µε τις γραµµές πετρελαίου και µε τις ηλεκτρικές γραµµές τροφοδότησης  

και αυτοµατισµών. Θα ληφθεί πρόνοια, ώστε να αποσυνδεθεί από τον λέβητα χωρίς αποσύνδεση  
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των καλωδιώσεων και σωληνώσεων. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι στεγανή µε γείωση.  

 

 

Καπνοδόχος, Καπναγωγός  

 

Καπνοδόχος από κισσηροµπετόν  

 

Τα  κατακόρυφα  τµήµατα  των  καπνοδόχων  των  λεβήτων  θα  είναι  κτιστά  από  σπονδύλους  από  

κισσηροµπετόν (shunt) µε εσωτερική αρµολόγηση άριστης ποιότητας. Στο κατώτερο τµήµα της η  

καπνοδόχος θα φέρει θυρίδα από οικοδοµικό υλικό, θυρίδα shunt, προκειµένου να διευκολύνεται ο  

καθαρισµός της. Στο ανώτερο σηµεία, που υπερκείται κατά 1,5m από το κτίσµα, θα τοποθετηθεί  

κάλυµµα  αποτελούµενο  από  ειδικούς  δακτύλιους,  ώστε  να  διευκολυνθεί  ο  ελκυσµός  της  

καπνοδόχου.  

Η καπνοδόχος καθ'όλο το ύψος της θα µονωθεί θερµικά µε πάπλωµα ορυκτοβάµβακα, ραµµένο µε 

κοτετσόσυρµα, πάχους 5cm. Επάνω από τον ορυκτοβάµβακα θα τοποθετηθεί νευροµετάλ και στη 

συνέχεια επίχρισµα.  

 

 

Καπνοδόχος από ανοξείδωτο χάλυβα  

 

Για τη απαγωγή των καυσαερίων στην ατµόσφαιρα θα τοποθετηθεί καπνοδόχος από ανοξείδωτο  

χάλυβα,  κυκλικής  διατοµής,  µε  διπλό  τοίχωµα,  θερµοµονωµένη.  Η  καµινάδα  θα  οδεύει  όσο  το  

δυνατόν κατακόρυφα και θα προεξέχει από το υψηλότερο σηµείο του κτιρίου. Αλλαγές πορείας θα  

γίνονται µε ειδικά εξαρτήµατα 45°. Η καµινάδα θα φέρει θυρίδα καθαρισµού στο κάτω µέρος της.  

 

 

Καπναγωγός  

 

Η σύνδεση της εξόδου των καυσαερίων του λέβητα µε την καπνοδόχο θα γίνει µε ευκαµπτο 

καπναγωγο  από  ανοξειδωτο  χαλυβα  διπλου  τοιχωµατος  µε  µονωση  µεταξυ  των τοιχωµατων.  Ο 

καπναγωγός θα έχει κατάλληλη θυρίδα καθαρισµού µε στεγανό κάλυµµα.  

Η µόνωση θα είναι από ορυκτοβάµβακα πάχους 70mm. Στον λαµαρινοαγωγό θα προβλεφθούν  

τρεις (3) οπές διαµέτρου Φ10mm, εφοδιασµένες µε σωληνίσκους µήκους 6cm, που θα εξέρχονται  

από την µόνωση και θα φέρουν κοχλιωτό πώµα. Η µια οπή θα χρησιµεύει για την µέτρηση του  

ελκυσµού  µε  µανόµετρο,  η  άλλη  για  τοποθέτηση  πυρόµετρου  και  η  τρίτη  για  αναρρόφηση  

καυσαερίων.  

∆εξαµενές Πετρελαίου  

Πλαστική δεξαµενή  

 

Η δεξαµενή θα είναι κατασκευασµένη από πλαστικό, διαστάσεων 1,40x0,85x1,50m, κατάλληλη γιά 

πετρέλαιο, µε θυρίδα ελέγχου, µε αναµονές εξαερισµού, πλήρωσης και εκκένωσης και θέση γιά 

σταθµοδείκτη. Η χωρητικότητα της δεξαµενής θα είναι 1,7m3  περιπου.  
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Συστηµα αντισταθµισης  

 

Το σύστηµα αντιστάθµισης θα αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:  

 

. ∆έκτης εξωτερικής θερµοκρασίας:  

Τοποθετείται στο Β ή Β∆ τµήµα του κτιρίου σε ύψος όχι µικρότερο από 3µ. Τοποθετείται µακρυά από 

πιθανές πηγές θερµότητας (παράθυρα,  καπνοδόχοι κλπ) και τις ακτίνες του ήλιου .  

. ∆έκτης θερµοκρασίας νερού προσαγωγής:  

Είναι θερµοστάτης επαφής και τοποθετείται 1-1,5 µ µετά τον κυκλοφορητή.  

 

. Ηλεκτρονικός πίνακας (ελεγκτής αντιστάθµισης):  

Τοποθετείται στο χώρο του λεβητοστασίου. Συγκρίνει τις ενδείξεις του δέκτη εξ. θερµοκρασίας / 

θερµοκρασίας  νερού  προσαγωγής  και  αναλόγως  ρυθµίζει  την  περιστροφή  του  σερβοµοτέρ  της 

τρίοδης βάννας ανάµιξης.  

 

. Αναλογικός ηµερήσιος χρονοδιακόπτης  

. Τρίοδη βάννα ανάµειξης µε σερβοµοτέρ (βλ. προδιαγραφή ΚΛ-25)  

.  Ψηφιακή µονάδα χώρου (τοποθετείται στον θερµαινόµενο χώρο)  

 

 

Η εταιρεία κατασκευής τoυ συστήµατος αντιστάθµισης θα διαθέτει Πιστοποίηση  κατά  ISO 

9001:2008.  

 

 

Τριοδη βανα αναµειξης  

 

Τρίοδη δικλείδα προοδευτικης λειτουργιας που θα συνδέεται µε το δίκτυο των σωληνώσεων στο 

λεβητοστάσιο Κεντρικής θέρµανσης.  

Εξασφαλίζει  την  διατήρηση  νερού  υψηλής  θερµοκρασίας  στον  λέβητα  και  συγχρόνως  την 

τροφοδότηση των καταναλώσεων µε νερό χαµηλώτερης θερµοκρασίας µέσω  της ανάµειξης  που 

επιτυγχάνεται (ανάλογα µε την σχέση ανάµειξης).  

Το κέλυφός της θα είναι κατασκευασµένο από φαιό χυτοσίδηρο (GG 20), ενώ ο µύλος από GG 20 

επιχρωµιωµένο.  

Θα είναι φλαντζωτή και θα φέρει διπλό δακτύλιο στεγανότητας (Ο-ring), χερούλι γιά τον χειρισµό της 

αλλά θα µπορεί και να δεχθεί σερβοκινητήρα γιά αυτόµατη περιστροφή.  

 

Η εταιρεία κατασκευής της τρίοδης βάννας και του ηλεκτροκινητήρα θα διαθέτουν Πιστοποίηση κατά  

ISO 9001:2000.  

 

 

Συστηµα καθοδικης προστασιας  

 

Καταλληλο  για  κλειστο  κυκλωµα  νερου  θερµανσης  -  ψυξης,  ενδεικτικου  τυπου  PROMAG η 

ισοδυναµο, σπειρωτης η φλαντζωτης συνδεσης αναλογα µε την διαµετρο του.  

Το  ανοδιο ( κραµα µαγνησιου µε αλουµινιο και ψευδαργυρο)  θα διαθετει καταλληλο 

προστατευτικο πτερυγιο αλουµινιου που θα διαθλα την πορεια του νερου δεξια και αριστερα του ετσι 

ώστε να µην διαβρωνεται.  
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∆εν θα προξενει πτωση πιεσης και η περιοχη δρασης του θα είναι αρκετα µετρα µακρυα από το 

σηµειο εγκαταστασης του.  

Θα υπαρχει δυνατοτητα µετρησης της καταστασης του χωρις να απαιτειται κάθε φορα να ανοιχτει η 

συσκευη.  

Πριν και µετα από την συσκευη θα εγκατασταθει βανα για να διευκολυνεται ο καθαρισµος και η 

αντικατασταση του συµφωνα παντα µε τις οδηγιες του κατασκευαστη.  

 

 

 

3.10  ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΆ ΣΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ  

 

Θερµαντικά σώµατα τύπου πάνελ, χαλύβδινα  

 

Θα είναι κατασκευασµένα από χαλυβδοελάσµατα πάχους τουλάχιστον 1,25mm, µε συνδέσεις 

ηλεκτροσυγκόλλησης, κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 3bar, µε πίεση δοκιµής 5bar.  

Τα  θερµαντικά  σώµατα  θα  στηρίζονται  στους  τοίχους  µε  κονσόλες  ή  αρπάγες.  Κατά  την 

εγκατάστασή τους θα απέχουν από το δάπεδο και από τον τοίχο όσο συνιστά ο κατασκευαστής. Κάθε 

σώµα συνδέεται µε το σωλήνα προσαγωγής και επιστροφής µε ορειχάλκινες βαλβίδες, µε χειρολαβή 

διπλής ρύθµισης, και θα έχει εξαεριστικό.  

Όσα  θερµαντικά  σώµατα  είναι  µεγάλου  µήκους  θα  τροφοδοτούνται  διαγώνια,  όπως  ορίζει  ο 

κατασκευαστής.  

 

 

Εξαεριστικά θερµαντικών σωµάτων  

 

Τα  εξαεριστικά  θα  είναι  Φ1/8",  ορειχάλκινα,  επινικελωµένα,  χειροκίνητα,  υπολογισµένα  για 

κανονική πίεση λειτουργίας.  

 

 

∆ιακόπτες θερµαντικών σωµάτων  

 

Οι διακόπτες των θερµαντικών σωµάτων θα είναι ορειχάλκινοι  εξωτερικου βροχου κατάλληλοι γιά 

µονοσωλήνιο σύστηµα, ανάλογα µε την συνδεσµολογία του θερµαντικού σώµατος.  

 

 

3.11  ∆ΊΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΏΝ  

 

∆ίκτυα Αεραγωγών Χαµηλής Πίεσης  

 

-  Αυτοί θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα µε πάχος γαλβανίσµατος 275  

 gr/m2, των οποίων το πάχος θα καθορίζεται από την µεγαλύτερη διάσταση της διατοµής κάθε  

 τµήµατος αεραγωγού, όπως πιο κάτω :  
 

Μεγαλύτερη Πάχος λαµαρίνας Σύνδεση Απόσταση µεταξύ 

∆ιάσταση εγκαρσίων ραφιών 
Αεραγωγού  
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0-500 mm 0,6 mm Συρτάρι (1) - 

501-600 mm 0,8 mm Συρτάρι (1) - 

601-990 mm 0,8 mm Προφίλ 20 mm (2) 1500 mm 

1000-1490 mm 1,0 mm Προφίλ 30 mm (2) 1200 mm 

1500-2000 mm 1,25 mm Προφίλ 40 mm (2) 1000 mm 

 

- Ειδικές ∆ιατάξεις 

Σε  µερικές  θέσεις  του  δικτύου  αεραγωγών  (όπως  στα  σχέδια  ή  όπως  εδώ  καθορίζεται),  

προβλέπεται η εγκατάσταση διαφραγµάτων ρύθµισης ποσότητας αέρα ή διαχωρισµού.  

Αυτά θα είναι τυποποιηµένα, αναγνωρισµένου κατασκευαστή, φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας,  

πάχους 1.25 mm, θα είναι µονόφυλλα για ύψος αεραγωγού µέχρι 250 mm και πολύφυλλα για  

µεγαλύτερο  ύψος  αεραγωγού,  και  θα  φέρουν  µοχλό  χειρισµού  από  τα  έξω,  µε  διάταξη  

ακινητοποίησης.  

Σε  όλες  τις  θέσεις  του  δικτύου  αεραγωγών  που  επιβάλλεται  από  τους  κανονισµούς  θα  

εγκατασταθούν  διαφράγµατα  πυρασφάλειας (fire  dampers),  κατασκευασµένα  κατά  τα  

προβλεπόµενα  από  τον  Κανονισµό  NFPA  90A  των  Η.Π.Α.  και  ωρών  αντοχής  σε  φωτιά, 

σύµφωνα µε τον πυροφραγµό που διαπερνά.  

Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας θα είναι γενικά µονόφυλλα, µε περιστρεφόµενη λεπίδα, που θα 

ενεργοποιείται, είτε ηλεκτρικά µε µαγνήτη και ελατήριο κράτησης στη θέση "κλειστό" (εντολή από  

το  κέντρο  πυρασφάλειας),  είτε  µε  τήξη  του  κατάλληλου  συνδέσµου.  Μπορεί  να 

χρησιµοποιηθούν και πολύφυλλα διαφράγµατα τύπου κουρτίνας.  

 

- Αεραγωγοί Κυκλικής ∆ιατοµής 

Οι αεραγωγοί κυκλικής διατοµής θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα, που το 

πάχος τους θα καθορίζεται από την διάµετρο του αεραγωγού, όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 
 
 

∆ιάµετρος Αεραγωγού Πάχος Λαµαρίνας 

Μέχρι 20 cm 0,60 mm 

21 cm µέχρι 50 cm 0,80 mm 

51 cm µέχρι 100 cm 1,00 mm 

από 101 cm και άνω 1,25 mm 

 

Προκειµένου  περί  εξαρτηµάτων  αλλαγής  διεύθυνσης  ή  διακλάδωσης  αεραγωγών,  θα 

χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένα είδη µε κεντρική ακτίνα καµπυλότητας, ίση µε 1 1/2 φορά την 

διάµετρο  του  αεραγωγού.  Ειδικά  οι  καµπύλες  90  µοιρών  µπορεί  να  είναι  αρθρωτές  των  5 

τεµαχίων, αλλά µε µέση ακτίνα καµπυλότητας, όπως και για τις τυποποιηµένες.  

 

-  Εύκαµπτοι Αεραγωγοί  

Οι εύκαµπτοι αεραγωγοί θα είναι κατασκευασµένοι από συνθετικές ίνες, π.χ. ίνες υαλοβάµβακα και 

βινίλιου, που θα φέρονται σε σκελετό από χαλύβδινο σπειροειδές σύρµα ή από αλουµίνιο, µε 

εξωτερικό  στεγανό  περίβληµα  και  θερµοηχοµονωτική  επένδυση  ισοδύναµη  µε  υαλοβάµβακα 

πάχους 13 mm τουλάχιστον.  
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∆ιαφράγµατα Ρύθµισης Ροής  

 

Όλα τα διαφράγµατα θα είναι επαρκώς άκαµπτα για να αποφευχθεί το φτερούγισµα. Η διαφυγή αέρα 

µέσα από τα διαφράγµατα όταν είναι στην πλήρως κλειστή θέση δεν θα ξεπερνά το 2.5% της µέγιστης 

υπολογισµένης ποσότητας αέρα στον αεραγωγό.  

Όλα τα διαφράγµατα των αεραγωγών θα είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα σταθεροποίησης της θέσης 

ανοίγµατος και µε δείκτη της θέσης τους.  

 

Πολύφυλλα ∆ιαφράγµατα  

 

Τα  φύλλα  του  διαφράγµατος  θα  λειτουργούν  µε  την  αρχή  των  αντίθετων  φύλλων  εκτός  αν  

χρειάζονται µόνο για αποµόνωση στην οποία περίπτωση µπορούν να διαταχθούν για παράλληλη  

λειτουργία.  

Κάθε ένα φύλλο διαφραγµάτων δεν θα υπερβαίνει τα 250 mm σε ύψος.  

Κάθε φύλλο πολύφυλλου διαφράγµατος θα αποτελείται από µία ή δύο πλάκες υλικού του ίδιου 

πάχους όπως ο σχετικός αεραγωγός και θα προσαρµόζεται άκαµπτα σε κάθε πλευρά σε ένα άξονα 

λειτουργίας, τα άκρα του οποίου θα παίρνουν ρουλεµάν.  

Τα άκρα των αξόνων θα συνδέονται έτσι ώστε µία κίνηση της χειρολαβής λειτουργίας θα κινεί 

ταυτόχρονα όλα τα φύλλα κατά τον ίδιο βαθµό.  
∆ίπλα σε κάθε πολύφυλλο διάφραγµα θα υπάρχει µία θυρίδα επιθεώρησης.  

 

 

∆ιαφράγµατα µιας Πτέρυγας  

 

Σε  σύστηµα  αεραγωγών  πλάτους  µέχρι  400  mm  και  ύψους  µέχρι  250  mm,  µπορούν  να  

χρησιµοποιηθούν  διαφράγµατα  µίας  πτέρυγας.  Η  πτέρυγα  θα  είναι  κατασκευασµένη  από  ένα 

έλασµα  τουλάχιστον  1,6  mm  πάχους  και  κατάλληλα  άκαµπτη.  Το  ένα  άκρο  του  άξονα  του 

διαφράγµατος θα περιστρέφεται σε ρουλεµάν. Το άλλο άκρο θα εκτείνεται έξω από το περίβληµα του 

διαφράγµατος µε µία χειρολαβή λειτουργίας και ένα τεταρτοκύκλιο.  

Τα τεταρτοκύκλια και οι χειρολαβές λειτουργίας θα είναι από σκληρό χυτό αλουµίνιο.  

Τα τεταρτοκύκλια θα είναι ασφαλώς προσαρµοσµένα στους άξονες των διαφραγµάτων, θα είναι δε καλά  

προσαρµοσµένοι  στους  σωλήνες  υποδοχής  των  τεταρτοκυκλίων  ώστε  να  εµποδίζουν 

οποιαδήποτε κίνηση των διαφραγµάτων όταν οι πτέρυγες τους είναι ασφαλισµένες.  

 

 

∆ιαφράγµατα Πυρασφαλείας  

 

Τα  διαφράγµατα  πυρασφάλειας  θα  είναι  διάρκειας  αντοχής 1 1/2  ώρας (90  min)  που  θα 

βεβαιώνεται από πιστοποιητικό του Αµερικάνικου οργανισµού UL (Underwriters Laboratories) ή 

άλλου ισοδύναµου. 

Το  κέλυφος  των  διαφραγµάτων  και  τα  κινητά  µέρη  τους  θα  είναι  κατασκευασµένα  από  

γαλβανισµένα χαλύβδινα ελάσµατα, ενώ τα ελατήριά τους θα είναι ανοξείδωτα.  

Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας θα αποτελούνται από κέλυφος, πτερύγια (blades), αντίβαρα, µοχλό  

χειροκίνησης, εύτηκτο σύνδεσµο, βίδα για ρύθµιση, θυρίδα επιθεώρησης, µηχανική µανδάλωση,  

ηλεκτρικό  διακόπτη  και  δείκτη  θέσης  προκειµένου  για  διαφράγµατα  που  θα  εγκατασταθούν  σε  

θέσεις µη ορατές.  
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3.12 ΜΟΝΏΣΕΙΣ 

 

Μονώσεις Σωληνώσεων 

 

-  Ζεστού νερού χρήσης/ανακυκλοφορίας : 

. Εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ   λ(10οC)=0,037 W/mk : 60-65 kg/m3 

. Για διάµετρο σωληνώσεως έως 2" ελάχιστο πάχος µόνωσης 13 mm 

. Για διάµετρο σωληνώσεως από 2” έως  6" ελάχιστο πάχος µόνωσης 13 mm 

. Για διάµετρο σωληνώσεως άνω των  6" ελάχιστο πάχος µόνωσης 19 mm 

. Η µόνωση επενδύεται εξωτερικά µε φύλλα αλουµινίου πάχους 0,6 mm στους χώρους 

µηχανοστασίου και την ύπαιθρο 

 

-  Θερµό νερό χαµηλής πίεσης: 

. Εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ   λ(10οC)=0,037 W/mk : 60-65 kg/m3 

. Για διάµετρο σωληνώσεως έως 2" ελάχιστο πάχος µόνωσης 13 mm 

. Για διάµετρο σωληνώσεως από 2” έως  6" ελάχιστο πάχος µόνωσης 19 mm 

. Για διάµετρο σωληνώσεως άνω των  6" ελάχιστο πάχος µόνωσης 19 mm 

. Η µόνωση επενδύεται εξωτερικά µε φύλλα αλουµινίου πάχους 0,6 mm στους χώρους 

µηχανοστασίου και την ύπαιθρο 

 

 

Ειδικές ∆ιατάξεις  

 

Η µόνωση θα κατασκευασθεί µε προκατασκευασµένα τεµάχια µονωτικού υλικού µορφής  

εύκαµπτου  σωλήνα,  από  συνθετικό  καουτσούκ (ελαστοµερές),  υλικό  κλειστής  κυψελοειδούς  

δοµής,  συντελεστή  θερµικής  αγωγιµότητας  λ=  0,026Kcal/mhoC  σε  0οC  κατάλληλο  για  

θερµοκρασίες από -75οC µέχρι +105οC, µε συντελεστή αντίστασης στους υδρατµούς µ=7000. Το 

ελαστοµερές υλικό δεν θα περιέχει χλώριο  

 

 

Μόνωση Αεραγωγών  

 

Πλάκες υαλοβάµβακα 48 kg/m³ µε ενισχυµένο αλουµίνιο, λ(10οC)=0,035 W/mk Πάχους 25 mm  

Πλάκες από συνθετικό καουτσούκ  λ(10οC)=0,037 W/mk : 60-65 kg/m3 Πάχους στο ύπαιθρο : 20  

mm.  

 

Η µόνωση επενδύεται εξωτερικά µε φύλλα αλουµινίου πάχους 0,6 mm  στους  χώρους 

µηχανοστασίου και την ύπαιθρο 

 

 

Μόνωση του Εξοπλισµού  

 

Θερµοδοχεία (ατµός-ζεστό νερό) και λοιπός εξοπλισµός.  

Πάπλωµα  ορυκτοβάµβακα  πάχους  80  χιλ.  ενισχυµένο  µε  αλουµίνιο  λ(50οC)=0,04  W/mk,  90 

kg/m3 πάχους 80 mm.  
 
 

43  



 

 

 

 

Η µόνωση επενδύεται εξωτερικά µε γαλβανισµένη λαµαρίνα στους χώρους µηχανοστασίου και την 

ύπαιθρο.  

 

 

3.13 ΣΤΌΜΙΑ 

 

Τα στόµια θα είναι από αλουµίνιο (εκτός από τα στόµια ψευδοδαπέδου), ανοδικά οξειδωµένα σε 

χρώµα εκλογής της επίβλεψης.  

 

 

Στόµια Προσαγωγής Οροφής Τετραγωνικά, Ορθογωνικά ή Κυκλικά, βαµµένα µε 

“Powder Coating”  

 

Αυτά  θα  είναι  σχήµατος  τετραγωνικού,  ορθογωνικού  ή  κυκλικού  αποτελούµενα  από 

συγκεντρωτικά ελάσµατα από ανοδιωµένο  αλουµίνιο,  των οποίων η µορφή και η θέση θα είναι 

κατάλληλη για την επίτευξη του επιθυµητού διαγράµµατος κατεύθυνσης του αέρα, καλαίσθητης 

εµφάνισης, κατάλληλα για εγκατάσταση στην οροφή (ψευδοροφή). Τα στόµια θα εκτοξεύουν τον αέρα 

προς µία, δύο, τρεις ή τέσσερις διευθύνσεις. Στα τετραγωνικού σχήµατος τα συγκεντρωτικά ελάσµατα 

θα είναι ρυθµιζόµενου ύψους (µε κοχλία).  

Κάθε στόµιο θα είναι εφοδιασµένο µε τετραγωνικό ή ορθογωνικό "λαιµό" εισόδου του αέρα, µε 

διάφραγµα  ρύθµισης  της  ποσότητας  του  αέρα,  σχήµατος  τετραγωνικού  µε  φύλλα  κινούµενα 

αντίθετα ανά δύο , όπως και περσιδωτή σχάρα ισοκατανοµής του αέρα σε όλη την επιφάνεια του 

στοµίου, µε ρυθµιζόµενες περσίδες.  

Η θέση των περσίδων της σχάρας θα ρυθµίζεται κατά την τοποθέτησή της και το άνοιγµα του  

διαφράγµατος θα ρυθµίζεται από µπροστά µέσω προεξόχοντος στρεπτού άξονα.  

Κάθε στόµιο θα φέρει παρέµβυσµα από αφρώδες ελαστικό για την στεγανή προσαρµογή του στην  

ψευδοροφή.  

 

Στόµια Προσαγωγής Ορθογωνικά κατάλληλα για τοποθέτηση σε Τοίχο ή Αεραγωγό, 

βαµµένα µε “Powder Coating”  

 

Αυτά  θα  έχουν  σχήµα  ορθογωνικό  από  ανοδιωµένο  αλουµίνιο,  µε  δύο  σειρές  ρυθµιζόµενες 

περσίδες, από τις οποίες η µία (εµπρόσθια) από κατακόρυφες περσίδες και η άλλη (οπίσθια) από 

οριζόντιες και µε ρυθµιστικό διάφραγµα πίσω από τις περσίδες, πολύφυλλο, µε φύλλα κινούµενα 

αντίθετα ανά δύο (OPPOSED BLADE DAMPER).  

Τόσο  η  κλίση  των  περσίδων,  όσο  και  το  άνοιγµα  του  διαφράγµατος,  πρέπει  να  µπορούν  να 

ρυθµίζονται από τις εµπρόσθιες περσίδες µε ειδικούς µοχλούς που θα συνοδεύουν τα στόµια.  

Κάθε στόµιο θα φέρει το αναγκαίο πλαίσιο για κρυφή στήριξη.  

Επίσης, κάθε στόµιο θα φέρει παρέµβυσµα από αφρώδες ελαστικό για τ ην στεγανή προσαρµογή του 

στον αεραγωγό.  

 

 

Γραµµικά Στόµια Οροφής ή Τοίχου  

 

Τα  γραµµικά  στόµια  οροφής  ή  τοίχου  θα  είναι  µε  εγκοπές  µίας  ή  δύο  κατευθύνσεων,  
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κατασκευασµένα από ανοδειωµένο αλουµίνιο, βαµµένα µε “Powder Coating”.  

Τα στόµια θα είναι εφοδιασµένα µε εκτροπέα ώστε σε κάθε εγκοπή να γίνεται ρύθµιση της δέσµης  

αέρα  από  0-180ο,  επίσης  θα  φέρουν  ρυθµιστή  παροχής  αέρα  από  0-100%.  Ο  εκτροπέας  θα  

εργάζεται ανεξάρτητα από τον ρυθµιστή παροχής αέρα, η δε εκτροπή του αέρα δεν θα επηρεάζεται  

από την παροχή.  

Η σύνδεση των στοµίων επί του αεραγωγού plenum θα γίνεται µε ειδικούς συνδετήρες ώστε να µη 

φαίνονται οι βίδες στερεώµατος.  

 

 

 

Στόµια Ανακυκλοφορίας ή Απαγωγής Αέρα  

 

Προβλέπεται  η  εγκατάσταση  κατάλληλου  τύπου  στοµίων  απαγωγής  αέρα,  δηλαδή  στοµίων 

ορθογωνικών για την τοποθέτηση στον τοίχο ή οροφή, ή αεραγωγούς.  

Αυτά θα φέρουν σειρά σταθερών ή κινητών οριζοντίων περσίδων και πίσω από αυτά ρυθµιστικό  

διάφραγµα  της  ποσότητας  του  αέρα,  πολύφυλλο,  µε  φύλλα  κινούµενα  αντίθετα  ανά  δύο,  

ρυθµιζόµενο από εµπρός µέσω κατάλληλου εργαλείου, που συνδέει το στόµιο. Τα στόµια αυτά θα  

φέρουν παρέµβυσµα για την στεγανή προσαρµογή τους στον αεραγωγό, στον τοίχο ή στην οροφή.  

 

 

∆ισκοειδείς Βαλβίδες Απαγωγής Αέρα  

 

Οι βαλβίδες αυτές θα χρησιµοποιηθούν όπου δείχνονται στα σχέδια κυρίως για απαγωγή αέρα από 

τουαλέτες ή άλλους µικρούς χώρους.  

Οι δισκοειδείς βαλβίδες θα είναι κατασκευής αλουµινίου powder coated και θα περιλαµβάνουν ένα  

βασικό πλαίσιο και ένα κεντρικό δίσκο προσαρµοσµένο σε µία κεντρική βίδα.  

Η ποσότητα του όγκου του απαγώµενου αέρα θα ρυθµίζεται µε την περιστροφή του κεντρικού  

δίσκου.  

 

Τα κριτήρια θορύβου θα διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα καθώς η ροή αέρα θα ελαττώνεται.  

 

 

Περσίδες για ∆ιακίνηση Αέρα  

 

Αυτές  θα  είναι  κατάλληλες  για  τοποθέτηση  πάνω  σε  πόρτες  ή  τοίχους  και  θα  αποκλείουν  την 

οπτική επικοινωνία . Θα αποτελούνται από αλουµινένια ελάσµατα µορφής ανεστραµµένου V και θα 

έχουν πλαίσιο και από τις δύο πλευρές της πόρτας ή του τοίχου, κατάλληλο για το πάχος, κάθε φορά, της 

πόρτας ή του τοίχου.  

 

 

Ανοίγµατα Θυρών για ∆ιέλευση Αέρα  

 

Η διέλευση αέρα από χώρο σε χώρο, µπορεί να γίνει από άνοιγµα (κόψιµο) στο κάτω µέρος της 

πόρτας που παρεµβάλλεται µεταξύ των δύο χώρων (Undercut).  

Αυτό επιτρέπεται για παροχή αέρα µέχρι 100 κ.µ./ώρα για µονόφυλλες πόρτες ανοίγµατος 0,70 έως 0,80 

µ. (για µεγαλύτερες παροχές θα εγκαθίσταται στην πόρτα περσίδα σύµφωνα µε την παραπάνω 

παράγραφο). Αυτό εφαρµόζεται κυρίως σε µικρούς χώρους υγιεινής.  
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Στόµια Λήψης Νωπού Αέρα ή Απόρριψης Αέρα στο Ύπαιθρο  

 

Αυτά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς  τοίχους  για την λήψη νωπού αέρα ή  

απόρριψης αέρα στο ύπαιθρο. Τα στόµια αυτά θα έχουν µία σειρά σταθερών οριζοντίων πτερυγίων  

µε κλίση 45ο και θα είναι διαµορφωµένα κατά τρόπο που θα αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών.  

 

Τα  στόµια  λήψης  νωπού  αέρα  θα  είναι  κατασκευασµένα  από  γαλβανισµένη  λαµαρίνα  και  θα 

φέρουν εσωτερικό µεταλλικό πλέγµα.  

Όταν  συγκεντρώνονται  πολλές  απορρίψεις  αέρα  στο  δώµα,  τότε  θα  µορφώνεται  στο  δώµα  

κατασκευή  από  γαλβανισµένη  λαµαρίνα  πάνω  στην  οποία  θα  προσαρµόζονται  τα  στόµια  

απόρριψης.  

 

 

3.14  ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΕΣ  

 

Φυγοκεντρικοί Ανεµιστήρες Απλής Αναρρόφησης  

 

Οι ανεµιστήρες θα είναι φυγοκεντρικοί, απλής αναρρόφησης, πλήρως προκατασκευασµένοι και 

δοκιµασµένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους, συγκροτηµένοι µε τον ηλεκτροκινητήρα τους σε ενιαίο 

σύνολο, σε κοινή µεταλλική βάση και περιλαµβάνουν τα ακόλουθα :  

. Τον  δροµέα (πτερωτή)  του  ανεµιστήρα,  µε  τα  πτερύγια  κεκλιµένα  κατά  τη  φορά  της  

 περιστροφής  µε το κέλυφός του, µεγέθους επαρκούς ώστε η προδιαγραφόµενη παροχή αέρα να  

 εξέρχεται µέσω του αντίστοιχου στοµίου του ανεµιστήρα µε ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα  

 8m/s. Ο ανεµιστήρας µε τον άξονά του θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένος, προς  

 επίπεδα και ακτινικά, για επίτευξη λειτουργίας αθόρυβης και απαλλαγµένης από κραδασµούς. Ο  

 κώνος αναρρόφησης προβλέπεται αεροδυναµικής µορφής, ώστε να επιτυγχάνεται είσοδος αέρα  

 χωρίς στροβιλισµούς, απώλειες πίεσης και θόρυβο.  

 

.  Ηλεκτροκινητήρα 1450 στροφών ανά λεπτό (ή λιγότερο) προστασίας ΙΡ 54, επαρκούς ισχύος για  

την κάλυψη της απαιτούµενης για λειτουργία στο άξονα του ανεµιστήρα, κατά τα δεδοµένα του 

κατασκευαστή, µε περιθώριο 20% τουλάχιστον.  

.  Σύστηµα µετάδοσης της κίνησης από τον ηλεκτροκινητήρα στον ανεµιστήρα µε αυλακοφόρες  

τροχαλίες και τραπεζοειδείς ιµάντες, µεταβλητής σχέσης µετάδοσης, ώστε του οποίου θα είναι 

δυνατόν χωρίς αλλαγή των τροχαλιών, να ρυθµιστούν οι στροφές του ανεµιστήρα κατά − 10% 

τουλάχιστον   γύρω   από   τις   κανονικές,   δηλαδή   των   στροφών   λειτουργίας   µε   τις 

προδιαγραφόµενες συνθήκες.  

.  Κοινή βάση: Το συγκρότηµα θα φέρεται σε κοινή µεταλλική βάση ισχυρής κατασκευής, που θα  

είναι εφοδιασµένη  µε  διάταξη ρύθµισης  της τάνυσης  των ιµάντων.  Στις θέσεις  στήριξης  του 

ηλεκτροκινητήρα θα προβλέπεται αντιδονητική διάταξη.  
.  Προστατευτικό  κάλυµµα  :  Ο  ηλεκτροκινητήρας  και  το  σύστηµα  µετάδοσης  της  κίνησης  θα  

καλύπτονται  µε  αφαιρετό  µεταλλικό  κάλυµµα,  που  θα  φέρει  κατάλληλα  ανοίγµατα  για  τον 

αερισµό και για µέτρηση στροφών.  

.  Κάθε ανεµιστήρας θα συνοδεύεται από µικρά εύκαµπτα τεµάχια αεραγωγών από ανθεκτικό  

άκαυστο  ελαστικό,  για  την  σύνδεση  των  αντίστοιχων  στοµίων  του  µε  τους  αεραγωγούς 

αναρρόφησης και κατάθλιψης.  
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Η ρύθµιση της παροχής του αέρα, όπου είναι απαραίτητο, θα εξασφαλίζεται µε ρύθµιση των 

στροφών του αντίστοιχου  ανεµιστήρα, µέσω  του Συστήµατος Ελέγχου,  µε βάση την διατήρηση 

σταθερής  ταχύτητας  στον  αεραγωγό  προσαγωγής  ή  επιστροφής.  Η  µέτρηση  της  ταχύτητας  θα 

πραγµατοποιείται µε κατάλληλο αισθητήριο ταχύτητας αεραγωγού ως εξής : 

Τάση τροφοδότησης: 

Σήµα εξόδου: 

Περιοχή µέτρησης: 

Ακρίβεια: 

Γραµµικότητα:  

Επαναληπτικότητα:  

Θερµοκρασία λειτουργίας: 

 

24AC ή 20VDC, +15%, -10% 

0  10V 

0  15 m/s 

−5% περιοχής µέτρησης 

−5% περιοχής µέτρησης 

−1% περιοχής µέτρησης  

Αισθητήριο - 10 έως + 600C  

Κιβώτιο  0 έως + 500C  

 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των ανεµιστήρων θα εκτελεσθεί στεγανή, θα ξεκινά από τον αντίστοιχο  

πίνακα κίνησης και η τελική σύνδεση θα είναι εύκαµπτη, προστατευόµενη σε εύκαµπτο χαλύβδινο  

σωλήνα.  

 

 

Φυγοκεντρικοί Ανεµιστήρες ∆ιπλής Αναρρόφησης  

 

Οι φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες διπλής αναρρόφησης θα είναι µε εµπρός κεκλιµένα πτερύγια, 

στατικά  και  δυναµικά  ζυγοσταθµισµένοι.  Οι  ανεµιστήρες  απλής  αναρρόφησης  αναρροφούν  τον 

αέρα από µία (1) πλευρά, δεξιά ή αριστερά.  

Οι δοκιµές και οι έλεγχοι αποδόσεων του ανεµιστήρα θα είναι σύµφωνοι µε τις απαιτήσεις της 

AMCA  (Air  moning  conditioning  association).  Οι  στροφές  της  κανονικής  λειτουργίας  του 

ανεµιστήρα  θα  είναι  κατά  πολύ  λιγότερες  από  εκείνες  του  κρίσιµου  αριθµού  στροφών.  Ο 

ανεµιστήρας µαζί µε τον κινητήρα θα είναι τοποθετηµένοι µε ελαστική ανάρτηση.  

 

Οι ανεµιστήρες αποτελούνται από τα κάτωθι τµήµατα:  

. πτερωτή 

. άξονας 

. έδρανα 

. κέλυφος 

. κώνος αναρρόφησης 

. κινητήρας 

Το συγκρότηµα θα φέρεται πάνω σε κοινή µεταλλική βάση ισχυράς κατασκευής, η οποία θα είναι 

εφοδιασµένη  µε  διάταξη  ρύθµισης  και  τάνυσης  των  ιµάντων.  Στις  θέσεις  στήριξης  του 

ηλεκτροκινητήρα θα προβλέπεται αντιδονητική διάταξη.  

 

Πτερωτή  

Η πτερωτή θα έχει αεροδυναµικά πτερύγια από "προφίλ" αλουµινίου (extruded aluminium profile), 

κεκλιµένα  προς  την  φορά  περιστροφής,  και  θα  είναι  ολόκληρη  από  αλουµίνιο  ή  από 

χαλυβδοελάσµατα, οπότε και τα πτερύγια θα είναι από χαλυβδοελάσµατα.  

Η ηλεκτροσυγκόλληση των πτερυγίων στο δίσκο και τον κώνο της πτερωτής θα είναι από ειδικές 

µηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης, µε χρήση αδρανούς αερίου, πάνω σε κατάλληλες ιδιοκατασκευές, για 

την ακριβή τοποθέτηση των πτερυγίων.  
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Η ταχύτητα του αέρα στην έξοδο δεν θα υπερβαίνει την τιµή 1600fpm.  

Άξονας  

Ο άξονας θα είναι από κράµα χάλυβα αξόνων, ποιότητας SAE-1040, τορνισµένος και στιλβωµένος, 

στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένος για αθόρυβη και χωρίς κραδασµούς λειτουργία.  

 

Έδρανα  

Τα  έδρανα θα  είναι  αυτοευθυγραµµιζόµενοι  τριβείς  κύλισης,  ένσφαιρου  ή βαρελοειδούς  τύπου, 

µεγάλης διάρκειας ζωής (περίπου 100,000h).  

 

Κέλυφος  

Το κέλυφος θα είναι στιβαρής κατασκευής από πολύ ισχυρά χαλυβδοελάσµατα. 

Κώνος αναρρόφησης  

Ο αεροδυναµικός κώνος αναρρόφησης θα είναι κατασκευασµένος µε µεγάλη ακρίβεια, έτσι ώστε η  

είσοδος  του  αέρα  απ'αυτόν στην πτερωτή  να  γίνεται  χωρίς  στροβιλισµούς,  απώλεια  πίεσης  και  

θόρυβο. Η πλύµνη της πτερωτής θα είναι από ντουραλουµίνιο ή χυτοσίδηρο ή χαλυβδοελάσµατα.  

Η πτερωτή θα ζυγοσταθµιστεί στατικά και δυναµικά για οµαλή λειτουργία χωρίς κραδασµούς.  

 

Κινητήρας  

 

Ο  ηλεκτροκινητήρας  θα  είναι  άριστης  ποιότητας,  κλειστού  τύπου,  δοκιµασµένος  για 

αντικραδασµική  και  αθόρυβη  λειτουργία.  Θα  είναι  υπολογισµένος  για  κατά  25%  µεγαλύτερης 

ισχύος  από  την απορροφούµενη  και θα  είναι  µίας  (1)  ή δύο  (2)  ταχυτήτων.  Μέγιστη  ταχύτητα 

περιστροφής 1450rpm.  

Η έξοδος και η είσοδος του ανεµιστήρα συνδέεται µε το δίκτυο αεραγωγών µε ελαστικό σύνδεσµο από 

πλαστικοποιηµένο ύφασµα.  

Ο ηλεκτροκινητήρας θα φέρει ειδική διάταξη για την τάνυση των ιµάντων. Η τροχαλία του 

ηλεκτροκινητήρα θα είναι µεταβλητού βήµατος (διαµέτρου επαφής ιµάντος), ώστε να είναι ευχερής η 

ρύθµιση της παροχής του αέρα. Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης (τροχαλίες-αριθµός ιµάντων) θα 

είναι υπολογισµένος για µεταφορά ισχύος 150% την ισχύ του κινητήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας και  το  

σύστηµα  µετάδοσης  της  κίνησης  θα  καλύπτονται  από  αφαιρετό  κάλυµµα  που  θα  έχει κατάλληλο 

άνοιγµα αερισµού.  
Η βάση θα είναι ανάλογη µε την συναρµογή στιβαρή για αντικραδασµική λειτουργία.  

Οι  ανεµιστήρες  εγκαθίστανται  στις  θέσεις  που  καθορίζονται  στα  σχέδια  της  µελέτης,  θα  

στηρίζονται δε το έδαφος ή θα αναρτώνται από την οροφή. Προκειµένου για στήριξη στο δάπεδο,  

θα  παρεµβληθούν  δύο (2)  σιδηροδοκοί,  κατάλληλα  αγκυρωµένοι,  όπου  θα  στερεωθούν  τα  

αντιδονητικά στηρίγµατα, προκειµένου δε για ανάρτηση από την οροφή, αυτή θα γίνει µε ράβδους 

χαλύβδινους κυκλικής διατοµής.  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των φυγοκεντρικών ανεµιστήρων θα γίνει στεγανή, αρχόµενη από τον 

αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα. Η τελική σύνδεση θα είναι εύκαµπτη, προστατευµένη σε εύκαµπτο 

χαλύβδινο  σωλήνα.  Επίσης  προβλέπεται  µαχαιρωτός  αποζεύκτης  µέσα  σε  χυτοσιδηρό  κιβώτιο 

τοποθετηµένος δίπλα από τον ανεµιστήρα.  
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Κιβώτια Φυγοκεντρικών Ανεµιστήρων  

 

Τα  κιβώτια  φυγοκεντρικών  ανεµιστήρων  (Fan  sections),  τα  οποία  χρησιµοποιούνται  για  την 

απόρριψη του αέρα από τους  χώρους,  θα έχουν ίδια κατασκευή και µορφολογία  µε τα κιβώτια 

ανεµιστήρων  κεντρικών  κλιµατιστικών  µονάδων  και  θα  περιλαµβάνουν  ένα  φυγοκεντρικό 

ανεµιστήρα, ηλεκτροκινητήρα και σύστηµα µετάδοσης της κίνησης.  

Οι ανεµιστήρες στην αναρρόφηση του αέρα θα φέρουν κιβώτιο µε ηχοαπορροφητήρα (Sound 

Attenuator).  

Το περίβληµα των ανεµιστήρων θα φέρει ηχοαπορροφητική µόνωση τουλάχιστον 50 mm, ώστε ο 

παραγόµενος από τον ανεµιστήρα θόρυβος προς το περιβάλλον να είναι µικρότερος των 70db.  

Κάθε  ανεµιστήρας  θα συνοδεύεται  από µικρά  εύκαµπτα  τεµάχια  αεραγωγών από ανθεκτικό 

άκαυστο  ύφασµα,  για  την  σύνδεση  των  αντίστοιχων  στοµίων  του  µε  τους  αεραγωγούς 

αναρρόφησης και κατάθλιψης.  

Τα  κιβώτια  ανεµιστήρων  θα  εγκατασταθούν  στηριζόµενα  στο  δάπεδο  ή  αναρτώµενα  από  την  

οροφή. Προκειµένου για στήριξη στο δάπεδο, θα περεµβληθούν δύο (2) σιδηροδοκοί, κατάλληλα  

αγκυρούµενοι,  στους  οποίους  θα  στερεωθούν  τα  αντιδονητικά  στηρίγµατα  και  προκειµένου  για  

ανάρτηση από την οροφή, αυτή θα πραγµατοποιηθεί µε χαλύβδινους ράβδους κυκλικής διατοµής.  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των ανεµιστήρων θα εκτελεσθεί στεγανή, θα ξεκινά από τον αντίστοιχο  

πίνακα κίνησης και η τελική σύνδεση θα είναι εύκαµπτη, προστατευόµενη σε εύκαµπτο χαλύβδινο  

σωλήνα.  

 

 

Αξονικοί Ανεµιστήρες  

 

Οι ανεµιστήρες θα επιλεγούν να λειτουργούν στην πιο αποδοτική περιοχή της καµπύλης πίεσης - 

παροχής στην οποία η λειτουργία του ανεµιστήρα παρουσιάζει ευστάθεια και είναι αθόρυβη.  

Ο κατασκευαστής θα εγγυηθεί για την απόδοση του ανεµιστήρα και θα δώσει στοιχεία σχετικά µε την 

στάθµη θορύβου στις συνθήκες λειτουργίας του ανεµιστήρα.  

Οι αξονικοί ανεµιστήρες θα είναι τύπου µίας βαθµίδας µε την πτερωτή συνδεδεµένη µε ανεξάρτητο 

κινητήρα. Τα πτερύγια της πτερωτής θα είναι µεταβλητής κλίσης.  

Το  περίβληµα  θα  είναι  γερά  κατασκευασµένο  από  µαλακό  χάλυβα,  ενισχυµένο  έτσι  ώστε  να 

αποφεύγεται ο τυµπανισµός και οι κραδασµοί.  

Για  τη  στερέωσή  τους,  θα  χρησιµοποιηθούν  αντικραδασµικά  στηρίγµατα,  αναγνωρισµένου 

κατασκευαστή. Το µέγεθος τους θα πρέπει να υπολογισθεί, σύµφωνα µε το βάρος και τις στροφές 

λειτουργίας  του  ανεµιστήρα  και  σύµφωνα  µε  τις  υποδείξεις  του  φυλλαδίου  τεχνικών 

χαρακτηριστικών και υπολογισµού του κατασκευαστή των στηριγµάτων.  

Οι αεραγωγοί εισόδου-εξόδου θα τερµατίζουν σε φλαντζωτά δακτυλίδια για την εύκολη αφαίρεσή  

τους.  

Το µήκος του περιβλήµατος θα είναι µεγαλύτερο από το µήκος του ανεµιστήρα και κινητήρα, έτσι ώστε 

να µπορεί να αφαιρείται ολόκληρο το τµήµα χωρίς να γίνεται επέµβαση στους διπλανούς 

αεραγωγούς.  

Οι εύκαµπτοι σύνδεσµοι θα τοποθετηθούν όπως προδιαγράφεται στην είσοδο και την έξοδο για την  

σύνδεση µε τους αεραγωγούς για να αποφευχθεί η µεταβίβαση των κραδασµών στο σύστηµα των  

αεραγωγών.  

Οι πτερωτές θα είναι από χάλυβα ή αλουµίνιο, τα δε πτερύγια θα είναι στερεωµένα στον οµφαλό, ή 

εναλλακτικά τα πτερύγια και ο οµφαλός θα έχει στερεωθεί µε σφήνα σε ένα άξονα από µαλακό 

χάλυβα και το σύνολο θα έχει ζυγοσταθµιστεί στατικά και δυναµικά.  

Οι άξονες  θα εδράζονται σε δύο  έδρανα, τα  οποία µπορεί  να είναι  είτε  ένσφαιρα  είτε  µε 

κυλίνδρους.  
 
 
49  



 

 

 

 

Τα λιπαινόµενα σηµεία θα φτάσουν µέχρι το εξωτερικό του περιβλήµατος.  

 

 

Ανεµιστήρες Αεραγωγών In -Line Αθόρυβοι  

 

Οι  ανεµιστήρες  θα  είναι  χαµηλού  προφίλ  µε  ελικοφυγοκεντρική  πτερωτή,  µε  ειδική 

ηχοαπορροφητική  µόνωση.  Θα  είναι  κατασκευασµένοι  από  πλαστικό  υλικό,  µε  εξωτερικό 

ακροκιβώτιο και κινητήρα 230v/50Hz, 2 ταχυτήτων. Θα διαθέτουν φλάντζες προσαρµογής και στις δύο 

πλευρές (απαγωγή και προσαγωγή) µε ελαστικούς δακτυλίους σφράγισης και κλιπ σύνδεσης. Η στάθµη 

θορύβου  του ανεµιστήρα δεν θα υπερβαίνει τα 25 dB(A).  

Ο κινητήρας θα είναι 230V/50Hz, 2 ταχυτήτων, IP44, κλάσης Β, µε θερµικό προστασίας.  

 

Ο ανεµιστήρας θα αποτελείται από:  

. βάση στήριξης για σταθερή εγκατάσταση σε τοίχο ή οροφή 

. φλάντζα προσαρµογής 

. κλιπ σύνδεσης µε τον αεραγωγό 

. εξωτερικό περίβληµα 

. διάτρητο κέλυφος 

. ηχοαπορροφητικό κέλυφος 

. κουτί σύνδεσης 

 

Ο ανεµιστήρας θα µπορεί να δεχθεί τα παρακάτω εξαρτήµατα: 

. τάµπερ αντεπιστροφής που παραµένει κλειστό όταν ο ανεµιστήρας δεν λειτουργεί 

. προστατευτικό  πλέγµα  που  εµποδίζει  την  είσοδο  αντικειµένων  που  θα  µπορούσαν  να 

προκαλέσουν βλάβη 

. προσαρµογέα για σύνδεση µε αγωγό ορθογωνικής διατοµής 

. αισθητήριο  παρουσίας  για  επίτοιχη  τοποθέτηση  που  ανιχνεύει  κίνηση  σε  ακτίνα  360°  και 

ενεργοποιεί τον ανεµιστήρα 

. διακόπτη ON/OFF και 2 ταχυτήτων 

. εντοιχιζόµενο ή επίτοιχο ροοστάτη 

. αυτοµατισµό  για εξοικονόµηση ενέργειας που διαθέτει αισθητήρες και ρυθµίζει αυτόµατα τη 

λειτουργία του ανεµιστήρα 

. ηλεκτρονικό  ρυθµιστή  που  ρυθµίζει  την  ταχύτητα  του  ανεµιστήρα  µε  µία  απλή  επαφή 

(αισθητήριο  παρουσίας)  ή  µε  αναλογική  είσοδο 0-10V  ή 4-20mA  (αισθητήριο  CO2  ή 

υγροστάτη) 

. αισθητήρα ποιότητας αέρα 

 

Ο ανεµιστήρας θα είναι ενδεικτικού τύπου S & P TD SILENT ή ισοδύναµο.  

 

 

3.15ΠΟΛΥ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ,  ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΟ       ΣΥΣΤΗΜΑ       ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ [VRV]  

 

Εξωτερικές Μονάδες  

 

Οι εξωτερικές µονάδες κλιµατισµού, VRV,  ψυκτικού µέσου R410A, ισχυος 14ΗΡ, ονοµαστικής 

απόδοσης 40,0KW σε ψύξη και 45,0KW σε θέρµανση, ενδεικτικού τύπου DAIKIN RXYQ14P ή 

ισοδύναµο, θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 
 

50  



 

 

 

 

 

Σύστηµα Στοιχείο εξωτερικής µονάδας 1 RXYQ14P 

Στοιχείο εξωτερικής µονάδας 2  

Στοιχείο εξωτερικής µονάδας 3 

Απόδοση 

ψύξης 

Απόδοση  

θέρµανσης 

Ονοµ. KW 

 

Ονοµ. KW 

40.0 (1) 

 

45.0 (2)  

Ισχύς 

εισόδου - Ψύξη Ονοµ. KW 12.4 

50Hz 

Θέρµανση Ονοµ. KW 11.30 

EER 3.98 

COP 3.23 

Εύρος απόδοσης HP 14 

∆ιαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,680 

Πλάτος mm 1,240 

Βάθος mm 765 

Βάρος Μονάδα kg 316 

Ανεµιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονοµ. m³/min 233 

Θέρµανση Ονοµ. m³/min 233 

Εξωτερική στατική  

πίεση 
Μέγ. Pa 78 

Συµπιεστής  Τύπος 
Ερµητικά κλειστός, σπειροειδής  

 συµπιεστής 

Εύρος  

λειτουργίας 
Ψύξη  Μέγ. °CDB 43.0  

Ελάχ. °CDB -5 

Θέρµανση Ελάχ. °CWB -20 

Μέγ. °CWB 15 

Στάθµη ηχητικής 

ισχύος 

Στάθµη ηχητικής 

πίεσης 

Ψύξη  Ονοµ. dBA 

 

Ψύξη  Ονοµ. dBA 

80 

60  

Ψυκτικό µέσο Τύπος R-410A 

Συνδέσεις  

σωληνώσεων 
Υγρού  Τύπος Χαλκοκόλληση  

Εξ.∆ιάµ. mm 12.7 

Αερίου Τύπος Χαλκοκόλληση 

Εξ.∆ιάµ. mm 28.6 

Θερµοµόνωση 
Σωληνώσεις υγρού και  

 σωληνώσεις αερίου 

Συνολικό µήκος 

σωληνώσεων 
Σύστηµα  Πραγµατικό  m 1,000  

Εξωτερική 

Υψοµετρική διαφορά ΕΞ.-ΕΣ. µονάδα στο m 50 
µέγιστο ύψος  

Εσωτερική m 40 
µονάδα στο  
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µέγιστο ύψος  

ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 15 

Στάνταρτ  

εξαρτήµατα 
Εξάρτηµα  1 Εγχειρίδιο εγκατάστασης  

Εξάρτηµα 1 Εγχειρίδιο χειρισµού 

Εξάρτηµα 4 Σωλήνες σύνδεσης 

Τροφοδοσία 

ισχύος 
Όνοµα  W1  

Φάση 3N~ 

Συχνότητα Hz 50 

Τάση V 400 

Ψύξη: εσωτερική θερµοκρ. 27°CDB, 19°CWB εξωτερική θερµοκρ. 35°CDB ισοδύναµες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m 

υψοµετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεµιστήρα εσωτερικής µονάδας: υψηλή.  

Θέρµανση: εσωτερική θερµοκρ. 20°CDB εξωτερική θερµοκρ. 7°CDB, 6°CWB ισοδύναµες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m 

υψοµετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεµιστήρα εσωτερικής µονάδας: υψηλή.  

Η στάθµη ηχητικής ισχύος είναι µία απόλυτη τιµή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από µία ηχητική πηγή.  

Η στάθµη ηχητικής πίεσης είναι µία σχετική τιµή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για 

περισσότερες λεπτοµέρειες, παρακαλούµε συµβουλευθείτε τα σχέδια στάθµης θορύβου.  

Οι τιµές θορύβου µετρώνται σε ηµιανηχοϊκό θάλαµο.  

κατηγορία µονάδας PED: ΑΕ. 3§3: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, 

στοιχείο 3.6 της 97/23/EC  

Η τιµή MFA χρησιµοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώµατος και του διακόπτη κυκλώµατος σφάλµατος 

γείωσης (διακόπτης κυκλώµατος διαρροής προς γη).  

Το MSC σηµαίνει µέγιστο ρεύµα κατά την εκκίνηση του συµπιεστή.  

Η µέγιστη επιτρεπόµενη διακύµανση εύρους τάσης µεταξύ φάσεων είναι 2%. 

Επιλέξτε µέγεθος καλωδίου µε βάση την τιµή MCA  

Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού µέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης  

 

Οι βαθµοί απόδοσης  COP  και  EER  θα είναι τουλάχιστον οι προβλεπόµενοι από την Μελέτη Ενεργειακής 

Απόδοσης.  
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3.15.1 Εσωτερικές Μονάδες  

 

Οι εσωτερικές µονάδες κλιµατισµού, VRV, δαπέδου εµφανούς τύπου, ψυκτικού µέσου R410Α, ενδεικτικού τύπου DAIKIN FXLQ ή ισοδύναµο, θα 

έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 

FXΜQ200Μ 

Απόδοση  

ψύξης 

Απόδοση  

θέρµανσης 

Ισχύς εισόδου 

- 50Hz 

Ονοµ. kW 

 

Ονοµ. kW 

 

Ψύξη  Ονοµ. kW 

22.4 (1) 

 

25.0 (2) 

 

1.294 (1)  

Θέρµανση Ονοµ. kW 1.294 (2) 

Ισχύς εισόδου 

- 60Hz 
Ψύξη  Ονοµ. kW 1.294 (1)  

Θέρµανση Ονοµ. kW 1.294 (2) 

∆ιαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 470 

Πλάτος mm 1380 

Βάθος mm 1100 

Βάρος Μονάδα kg 137 

Περίβληµα Χρώµα Fresh white ('κατάλευκο') (RAL9010) / Σκούρο γκρι (RAL7011) 

Ταχύτητα  

Ανεµιστήρας ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 58 

-50Hz  

Χαµηλή m³/min 50 

Ταχύτητα 

ροής αέρα - Ψύξη Υψ. m³/min 58 

60Hz 

Χαµηλή m³/min 50 

Ψυκτικό µέσο Τύπος R-410A 

Στάθµη  

ηχητικής Ψύξη Υψ. dBA 48 

πίεσης  
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Χαµηλή dBA 45 

Συνδέσεις  

σωληνώσεων 
Υγρού  Τύπος 

Σύνδεση µε  

 εκχείλωση  

Εξ.∆ιάµ. mm Φ9.5 

Αερίου  Τύπος 
Σύνδεση µε  

 εκχείλωση  

Εξ.∆ιάµ. mm 19.1 

Συµπυκνωµάτων 

Τροφοδοσία 

ισχύος 
Όνοµα  VE  

Φάση 1~ 

Συχνότητα Hz 50/60 

Τάση V 220-240/220 

 

 

Οι βαθµοί απόδοσης COP  και EER  θα είναι τουλάχιστον οι προβλεπόµενοι από την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης.  
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Επίτοιχο Χειριστήριο (Remote C ontroller)  

 

Κάθε  εσωτερική  µονάδα  συνδέεται  µε  δικό  της  επίτοιχο  χειριστήριο,  το  οποίο  µπορεί  να 

τοποθετηθεί  σε  απόσταση  µέχρι  500  µέτρα  από  την  εσωτερική  µονάδα  και  µέσω  του  οποίου 

ελέγχεται πλήρως ο κλιµατισµός του χώρου.  

Το χειριστήριο έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου µε ενδείξεις θερµοκρασίας, λειτουργίας και βλάβης, 

διακόπτη ON/OFF και πλήκτρα προγραµµατισµού.  

Οι σηµαντικότερες λειτουργίες και ενδείξεις των τοπικών χειριστηρίων, θα είναι :  

. Λειτουργία σε ψύξη, θέρµανση, αφύγρανση ή ανεµιστήρα 

. Επιλογή ταχυτήτων ανεµιστήρα 

. Ρύθµιση ζητούµενης θερµοκρασίας, ανά 1οC 

. Ρύθµιση κατεύθυνσης δέσµης αέρα 

. Χρονοδιακόπτης 24 ωρών 

. Ενδειξη θερµοκρασίας χώρου 

. Ενδειξη ρύπανσης φίλτρου αέρα 

. Ενδειξη κωδικού αυτοδιάγνωσης βλάβης 

. Ενδειξη προθέρµανσης 

. Ενδειξη απόψυξης 

. Ενδειξη µανδάλωσης µε εναλλάκτη αέρα - αέρα 

. Ενδειξη συνεργασίας µε κεντρικό χειριστήριο 

 

 

Ψυκτικό κύκλωµα  

 

Το  ψυκτικό  κύκλωµα  περιλαµβάνει:  accumulator,  ηλεκτρονικές  εκτονωτικές  βαλβίδες,  ειδικά 

σχεδιασµένο διαχωριστή λαδιού, συλλέκτη υγρού και όλες τις απαραίτητες βάνες και φίλτρα.  

 

 

Περιεκτικότητα σε ψυκτικό µέσο  

 

Κάθε σύστηµα περιέχει µικρή ποσότητα σε ψυκτικό µέσο για λόγους µείωσης της ποσότητας κατά την 

αντικατάστασή του σε περίπτωση συντήρησης αλλά και για λόγους περιβαλλοντολογικούς και η οποία 

δεν υπερβαίνει τα 20kg R410Α ανά σύστηµα εξωτερικής µονάδας, συµπεριλαµβανοµένης της 

χωρητικότητας του δικτύου σωληνώσεων.  

 

 

Ασφαλιστικές διατάξεις  

 

Η εξωτερική µονάδα φέρει τις παρακάτω ασφαλιστικές διατάξεις: διακόπτη υψηλής πίεσης, 

θερµαντήρα  στροφαλοθαλάµου,  τηκτική  βαλβίδα  ασφαλείας,  θερµικό  προστασίας  συµπιεστή, 

θερµικό  προστασίας  ανεµιστήρων,  προστασία  από  υπερένταση  για  τον  συµπιεστή  inverter, 

προστασία έναντι συχνών εκκινήσεων κ.λ.π.  

Η προστασία από υπερένταση επιτυγχάνεται µε µείωση της συχνότητας του inverter στα 40Hz. 

Επίσης υπάρχει ασφαλιστική διάταξη έτσι ώστε όταν σταµατά ο συµπιεστής να µην επανεκκινεί αν δεν 

περάσουν 4 λεπτά, για να επιτευχθεί η εξισορρόπηση πιέσεων.  
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Σύστηµα ανάκτησης λαδιού  

 

Λόγω  της  λειτουργίας  του  συστήµατος  χωρίς  ελαιοπαγίδες,  υπάρχει  ειδικός  µηχανισµός  για 

ανάκτηση  του  λαδιού  στους  συµπιεστές.  Η  λειτουργία  ανάκτησης  λαδιού  πραγµατοποιείται 

αυτόµατα µία ώρα µετά την πρώτη εκκίνηση και κάθε 8 ώρες λειτουργίας.  

 

 

Λειτουργία εξισορρόπησης λαδιού  

 

Για  την  σωστή  λειτουργία  του  συστήµατος  και  την  εξισορρόπηση  του  λαδιού  στους  δύο 

συµπιεστές, κάθε δύο ώρες λειτουργίας ενεργοποιείται το πρόγραµµα εξίσωσης λαδιού για 2 λεπτά, 

καθώς επίσης και κάθε φορά που εκκινεί ο δεύτερος συµπιεστής.  

 

 

Λειτουργία απόψυξης  

 

Η απόψυξη (defrost) γίνεται µέσω ειδικού προγράµµατος του microcomputer, όπου η θερµοκρασία  

εκκίνησης  του  defrost (θερµοκρασία  στοιχείου)  µεταβάλλεται  σύµφωνα  µε  την  θερµοκρασία  

περιβάλλοντος και εφ' όσον δηµιουργηθεί πάγος, για την αποφυγή άσκοπων αποψύξεων.  

 

 

 

 

3.16ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ  

 

Ο εναλλάκτης θα µπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα σε εξωτερικό χώρο, να έχει κατ’ 

επιλογήν ανεµιστήρες ή όχι και θα αποτελείται από τα παρακάτω:  

. πλαίσιο από ειδικό προφίλ αλουµινίου και πλαστικές τρίεδρες γωνίες 

. καπάκια από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα διπλού τοιχώµατος, µε µόνωση πάχους τουλάχιστον 

25mm 

. στοιχείο από αλουµίνιο, βαθµού απόδοσης τουλάχιστον 50% 

. κατάλληλα ανοίγµατα για τις 4 εισόδους - εξόδους του αέρα 

.  φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες διπλής αναρρόφησης, τριών ταχυτήτων, για την προσαγωγή και την  

επιστροφή του αέρα από τον χώρο, µε αντικραδασµική στήριξη στην καµπίνα του εναλλάκτη  

 

Οι εναλλάκτες θα είναι ενδεικτικού τύπου ΚΑΦΦΕ  FENA ή ισοδύναµο και οι ανεµιστήρες 

ενδεικτικού τύπου S&P CBM ή ισοδύναµο.  

 

 

3.17  ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ  

 

Οι αντλίες θερµότητας αέρα-αέρα διαιρούµενου τύπου (Split), ψυκτικού µέσου R410Α : Α)  

9.000BTU/H,  αποτελούµενες  από  εξωτερική  µονάδα  ενδεικτικού  τύπου  DAIKIN  RXΝ25L ή  

ισοδύναµο  και  από  εσωτερική  επίτοιχη  µονάδα  ενδεικτικού  τύπου  DAIKIN  FTXN25L  ή  

ισοδύναµο,  και  Β) 12.000BTU/H  αποτελούµενες  από  εξωτερική  µονάδα  ενδεικτικού  τύπου  
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DAIKIN RXΝ35L ή ισοδύναµο και από εσωτερική επίτοιχη µονάδα ενδεικτικού τύπου DAIKIN 

FTXN35L ή ισοδύναµο θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 
 
Εξωτερικές Μονάδες  

 

A) : (9.000 btu/h) RXN25L  
 
 

∆ιαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 

Πλάτος mm 658 

Βάθος mm 289 

Βάρος Μονάδα kg 28 

Συµπιεστής Τύπος Ερµητικά κλειστός συµπιεστής swing 

Εύρος  

λειτουργίας 
Ψύξη  Περιβάλλοντος  Ελάχ. °CDB -10  

Μέγ. °CDB 46 

Θέρµανση Περιβάλλοντος Ελάχ. °CWB -15 

Μέγ. °CWB 18 

Στάθµη ηχητικής 

πίεσης 
Ψύξη  Υψ. dBA 46  

Θέρµανση Υψ. dBA 47 

Ψυκτικό µέσο Τύπος R-410A 

Συνδέσεις 

σωληνώσεων  

 Υψοµετρική 

διαφορά 

Τροφοδοσία 

ισχύος 

Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού  kg/m 

 

ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 

 

Φάση 

0,02 (για µήκος σωληνώσεων  

 µεγαλύτερο από 10m) 

10 

1~  

Συχνότητα Hz 50 

Τάση V 220-240 

SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεµιστήρα για τη ρύθµιση ταχύτητας ροής αέρα 

 

 

B) : (12.000 btu/h) RXN35L  
 
 

∆ιαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 

Πλάτος mm 658 

Βάθος mm 289 

Βάρος Μονάδα kg 30 

Συµπιεστής Τύπος Ερµητικά κλειστός συµπιεστής swing 

Εύρος  

λειτουργίας 
Ψύξη  Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10  

Μέγ. °CDB 46 

Θέρµανση Περιβάλλοντος Ελάχ. °CWB -15 

Μέγ. °CWB 18 

Στάθµη ηχητικής Ψύξη Υψ. dBA 48 
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πίεσης  

Θέρµανση Υψ. dBA 48 

Ψυκτικό µέσο Τύπος R-410A 

Συνδέσεις  

σωληνώσεων 
Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού  kg/m 

0,02 (για µήκος σωληνώσεων  

 µεγαλύτερο από 10m) 

Υψοµετρική  

 διαφορά 

Τροφοδοσία 

ισχύος 

ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 10 

 

Φάση  1~  

Συχνότητα Hz 50 

Τάση V 220-240 

SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεµιστήρα για τη ρύθµιση ταχύτητας ροής αέρα 

 

 

 

 

 

Εσωτερικές Μονάδες 

 

A) : (9.000 btu/h) FTXN25L 
 
 

Περίβληµα Χρώµα Λευκό 

∆ιαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 288 

Πλάτος mm 800 

Βάθος mm 212 

Βάρος Μονάδα kg 9 

Ανεµιστήρας 

Στάθµη ηχητικής 

ισχύος 

Ταχύτητα ροής  

 αέρα 

Ψύξη 

Ψύξη  Υψ. 

 

Ονοµ. 

m³/min 8.8 

dBA 56  

Θέρµανση Ονοµ. dBA 56 

Στάθµη ηχητικής 

πίεσης 
Ψύξη Υψ. dBA 40  

Ονοµ. dBA 34 

Χαµηλή dBA 29 

Αθόρυβη λειτουργία dBA 29 

Θέρµανση Υψ. dBA 40 

Ονοµ. dBA 34 

Χαµηλή dBA 29 

Αθόρυβη λειτουργία dBA 29 

Συνδέσεις  

σωληνώσεων 
Υγρού Εξ.∆ιάµ. mm 6.35  

Αερίου Εξ.∆ιάµ. mm 9.52 

Συµπυκνωµάτων 18 

Τροφοδοσία 

ισχύος 
Φάση  1~  

Συχνότητα Hz 50 
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Τάση V 220-240 

 

 

 

B) : (12.000 btu/h) FTXN35L 
 
 

Περίβληµα Χρώµα Λευκό 

∆ιαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 288 

Πλάτος mm 800 

Βάθος mm 212 

Βάρος Μονάδα kg 9 

Ανεµιστήρας 

Στάθµη ηχητικής 

ισχύος 

Ταχύτητα ροής  

 αέρα 

Ψύξη 

Ψύξη  Υψ. 

 

Ονοµ. 

m³/min 8.8 

dBA 56  

Θέρµανση Ονοµ. dBA 56 

Στάθµη ηχητικής 

πίεσης 
Ψύξη Υψ. dBA 41  

Ονοµ. dBA 34 

Χαµηλή dBA 30 

Αθόρυβη λειτουργία dBA 30 

Θέρµανση Υψ. dBA 41 

Ονοµ. dBA 34 

Χαµηλή dBA 30 

Αθόρυβη λειτουργία dBA 30 

Συνδέσεις  

σωληνώσεων 
Υγρού Εξ.∆ιάµ. mm 6.35  

Αερίου Εξ.∆ιάµ. mm 9.52 

Συµπυκνωµάτων 18 

Τροφοδοσία 

ισχύος 
Φάση  1~  

Συχνότητα Hz 50 

Τάση V 220-240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΉ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΏΝ ΡΕΥΜΆΤΩΝ  

 

Η Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες  
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Κανονισµούς  και τις Τεχνικές  Οδηγίες, τις  παρακάτω Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  ΕΤΕΠ 

(ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και τα άρθρα που ακολουθούν.  

 

Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, η σειρά ισχύος καθορίζεται όπως παραπάνω. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 

Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 

Πλαστικά κανάλια καλωδίων  

Αγωγοί - καλώδια διανοµής ενέργειας 

Συστήµατα αδιαλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) 

Υποδοµή οδοφωτισµού 

Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα 

Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων 

Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων 

Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων 

Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα 

Βαθµίδες φρεατίων 

Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυµερές σκυρόδεµα  

Αντισκωριακή  προστασία  σιδηροκατασκευών  υδραυλικών  

έργων 

Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού 

Τοπική  καθαίρεση  σκυροδέµατος  χωρίς  διατήρηση  του 

οπλισµού 

∆ιάτρηση  οπλισµένου  σκυροδέµατος  χωρίς  αποκοπή  του 

υπάρχοντος οπλισµού 

∆ιάτρηση  οπλισµένου  σκυροδέµατος  µε  αποκοπή  του 

υπάρχοντος οπλισµού 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα  

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός  

 

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική 

διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.  

 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 

4.1  ΑΓΩΓΟΙ - ΣΩΛΗΝΕΣ  

Τύποι αγωγών και σωλήνων  

Αγωγοί  

-Αγωγός µε µόνωση PVC χωρίς µανδύα H07V-U [NYA(re)] ή H07V-R [NYA(rm)] κατά  ΕΛΟΤ  
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563 (HD 21.3).  

-Ελαφρύ  καλώδιο  µε  µόνωση  και  µανδύα  PVC  H05VV-U  [NYM/A05VV-U]  ή  H05VV-R 

[NYM(rm)/A05VV-U] κατά  ΕΛΟΤ 563 (HD 21.4).  

-Καλώδιο ισχύος µε µόνωση και µανδύα PVC E1W-U [NYY/J1VV-U] ή E1W-R [NYY/J1VV-R] ή 

E1W-S [NYY/J1VV-S] κατά  ΕΛΟΤ 843.  

-Πυράντοχα  καλώδια  ΝΗΧΗ-FE  180/E90  ισχύος  και  ελέγχου  0,6/1  KV  ελεύθερο  καπνού  και  

αλογόνων, ανθεκτικό  στη φωτιά κατά IEC 331, µε διατήρηση του κυκλώµατος  τουλάχιστον 90  

λεπτά.  

 

. Αγωγοί: Μονόκλωνα ή πολύκλωνα (VDE 0295 Class 2) συρµατίδια από καθαρό χαλκό, µε 

µόνωση αγωγών από ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων και επένδυση από συνθετική ταινία 

ανθεκτική στη φωτιά. 

. Εσωτερική επένδυση: Ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων. 

. Εξωτερικός  µανδύας:  Ειδικό  πολυµερές  ελεύθερο  αλογόνων τύπου  ΗΜ4,  βραδύκαυστο  κατά 

IEC 332.3 ανθεκτικό στη φωτιά κατά IEC 331 χρώµατος µπλε. 

. Περιοχή θερµοκρασιών: -20oC έως 70oC. 

. Προδιαγραφές: VDE 0266 Tµήµα 3/93 

 

 

Σωλήνες  

 

- Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριµένου τύπου από του Υπουργείου Βιοµηχανίας σπιράλ ή ευθείς.  

Χαλυβδοσωλήνες συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι µετά µονωτικής επενδύσεως, όπως το 

άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55.  

-  Σιδηροσωλήνες  συγκεκολληµένης  ραφής,  κοχλιοτοµηµένοι  χωρίς  µονωτική  επένδυση, 

γαλβανισµένοι.  Οι  διδόµενες  διαστάσεις  των  σωλήνων  αυτών  αναφέρονται  στην  ονοµαστική 

διάµετρό  τους.  Πάχος  τοιχωµάτων  συµφώνως  προς  τους  κανονισµούς  εσωτερικών  Υδραυλικών 

εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 270Α/23.6.1936, Β.∆. 13.5.36) Πίνακας ΙΙ.  

- Πλαστικοί σωλήνες κατάλληλοι για ενσωµάτωση στο µπετόν.  

- Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή εγκατάσταση, µεγάλης 

µηχανικής αντοχής σε κρούση.  

 

Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα εξαρτήµατά τους (καµπύλες, γωνιές, κουτιά 

διακλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα.  

 

 

Στηρίγµατα Καλωδίων  

 

Τα  στηρίγµατα  καλωδίων  θα  είναι  διµερή  ισχυράς  κατασκευής  από  συνθετική  ρητίνη  ή  από 

ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές. Οι κοχλίες σύσφιγξης των δύο 

τµηµάτων των στηριγµάτων και οι κοχλίες στερέωσης θα είναι επινικελωµένοι ή επικαδµιωµένοι ή από 

ανοξείδωτο χάλυβα.  

 

 

Σιδηροτροχιές Στήριξης (Ράγες)  

 

Οι σιδηροτροχιές θα έχουν κατάλληλη διατοµή από έλασµα πάχους 1mm και θα είναι ισχυρά  
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γαλβανισµένες ηλεκτρολυτικά.  

H στήριξη των σιδηροτροχιών στα δοµικά στοιχεία του έργου θα γίνει µε γαλβανισµένους κοχλίες 

εκτόνωσης και πλαστικό UPAT.  

 

 

Καλωδιώσεις επί Εσχαρών  

 

Οι  σχάρες  καλωδίων  θα  είναι  µεταλλικές  από  γαλβανισµένη  λαµαρίνα  µε  ελάχιστο  πάχος 

γαλβανίσµατος 30 µικρά,  µε πλευρικό  ύψος  τουλάχιστον 50 mm.  για πλάτος µέχρι  200mm και 

100mm  για µεγαλύτερα πλάτη.  

 

Οι σχάρες και τα στηρίγµατά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσµατος σύµφωνα µε τον ακόλουθο  

πίνακα:  
 

ΕΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 

Πλάτος Ελάχιστο πάχος Μέγιστη απόσταση Ελάχιστο πάχος Ελάχιστο πάχος 

εσχάρας ελάσµατος µεταξύ τους ελάσµατος ελάσµατος 

mm mm mm mm mm 

100 1,00 1000 2,0 2,0 

200 1,25 1500 2,0 2,0 

300 1,50 1500 2,0 2,0 

400 1,50 1500 2,0 2,0 

500 2,00 1500 2,5 2,5 

600 2,00 1500 2,5 2,5 

Οι εσχάρες ασθενών ρευµάτων θα είναι κλειστού τύπου, (χωρίς τρύπες) µε καπάκι που θα 

στερεώνεται µε κλιπς σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες του 1m.  

Το  είδος  του  γαλβανίσµατος  θα  επιλεγεί  σύµφωνα  µε  τον  τρόπο  εγκατάστασης  των  εσχαρών. 

Ηλεκτρολυτικό  γαλβάνισµα  χρησιµοποιείται  εντός  του  κτιρίου  και  θερµό  γαλβάνισµα  για 

εγκαταστάσεις εκτός του κτιρίου ή σε περιοχές µε οξειδωτική ατµόσφαιρα.  

 

 

Κουτιά ∆ιακλάδωσης  

 

Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον τύπο 

του σωλήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο χρησιµοποιούνται.  

Τα πλαστικά κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό.  

 

 

Κουτιά ∆ιακλάδωσης Αντιεκρηκτικής Εγκατάστασης  

 

Οι συνδέσεις των καλωδίων NSHou (σε αντιεκρηκτική εγκατάσταση) θα γίνονται µέσα σε κουτιά  

διακλάδωσης  αντιεκρηκτικού  τύπου,  κατηγορίας  (Ex)e  (αυξηµένης  ασφάλειας  -  INCREASED  

SAFETY), κατάλληλα για τάση µέχρι 500 V. Τα κουτιά µπορεί να είναι από χυτοσίδηρο ή κράµα  

αλουµινίου.  
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4.2 ΦΡΕΆΤΙΑ ΕΠΊΣΚΕΨΗΣ 

 

Τα  τοιχώµατα  θα  κατασκευασθούν  από  ελαφρώς  oπλισµένο  σκυρόδεµα  C12/16,  πάχους 

τουλάχιστον 12cm, µε πλέγµα Τ131.  

Ο πυθµένας του φρεατίου θα διαστρωθεί µε άοπλο σκυρόδεµα  C12/16, επάνω σε στρώση  

στράγγισης από χαλίκι συνολικού πάχους 10cm, µε κατάλληλη κλίση προς οπή διαµέτρου Ψ50mm.  

Ο πυθµένας και οι πλευρικές επιφάνειες του φρεατίου θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονία των 600kg  

τσιµέντου.  

Κατά  την  κατασκευή  των τοιχωµάτων  θα  εγκιβωτίζεται  στην τελική  επιφάνεια  του  στοµίου  το 

τελάρο στήριξης-συγκράτησης του καλύµµατος.  

Το κάλυµµα του φρεατίου θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 η Β125.  

 

 

4.3  ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ - ΜΠΟΥΤΟΝ  

 

Οι διακόπτες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά µε πλήκτρο, και θα είναι ικανότητας 

διακοπής τουλάχιστον 10Α και βαθµού στεγανότητας όπως απαιτείται από την χρήση του χώρου. 

∆ηλαδή  στους  χώρους  που  ανήκουν  κατά  τους  κανονισµούς  στην  κατηγορία  των  ξηρών,  οι 

διακόπτες θα είναι πλαστικού καναλιού ή χωνευτοί ή εξωτερικοί, και στους χώρους της κατηγορίας των 

πρόσκαιρα ή µόνιµα υγρών, οι διακόπτες θα είναι στεγανοί (µε πλήκτρο επίσης).  

Οι ρευµατοδότες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά έντασης λειτουργίας 16Α.  

Οι ρευµατοδότες αδιάλειπτων φορτίων θα τροφοδοτούνται από τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς 

πίνακες  και  θα  έχουν  διαφορετικό  χρώµα  ή  εύκολα  αναγνωρίσιµο  διακριτικό  σηµείο  για  να 

αποφεύγεται η σύνδεση άλλου είδους συσκευών.  

Οι  τριφασικοί  ρευµατοδότες  θα  είναι  επίσης  στεγανοί,  τετραπολικοί,  βιοµηχανικού  τύπου, 

κατάλληλοι  για  επίτοιχη  χρήση.  Οι  ρευµατοδότες  θα  συνοδεύονται  απο  τους  αντίστοιχους 

ρευµατολήπτες τους.  

Τα πιεστικά κουµπιά (µπουτόν) που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι έντασης λειτουργίας 6Α .  

 

Τα ύψη που θα εγκατασταθούν οι διακόπτες, ρευµατοδότες, µπουτόν από το τελειωµένο δάπεδο 

ύστερα απο συµφωνία µε τον Αρχιτέκτονα θα είναι :  

-  Οι διακόπτες σε ύψος h = 1,20m  

-  Τα µπουτόν σε ύψος h = 1,20m  

-  Οι ρευµατοδότες σε ύψος h=0,40m  

-  Οι ρευµατοδότες σε ύψος h = 0,90 m (στα εργαστήρια).  

 

Όλοι  οι  διακόπτες,  οι  ρευµατοδότες  και  τα  µπουτόν  θα  συνοδεύονται  από  όλα  τα  απαραίτητα  

εξαρτήµατα της ίδιας σειράς γιά την τοποθέτησή τους σε χωνευτό κουτί ή σε πλαστικό κανάλι ή  

εξωτερικοί.  

Οι διακόπτες των κύριων χώρων και των διαδρόµων θα είναι κατάλληλοι γιά χωνευτή τοποθέτηση ή 

τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι, ενδ. τύπου LEGRAND Valena. Οι διακόπτες των βοηθητικών χώρων  

θα  είναι  κατάλληλοι  γιά  χωνευτή  τοποθέτηση,  ενδ.  τύπου  LEGRAND  Neptune.  Οι διακόπτες 

των υγρών χώρων θα είναι στεγανοί, κατάλληλοι γιά χωνευτή τοποθέτηση, ενδ. τύπου LEGRAND 

Plexo. Οι διακόπτες των µηχανοστασίων θα είναι στεγανοί, κατάλληλοι γιά εξωτερική τοποθέτηση, ενδ. 

τύπου LEGRAND Plexo.  
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4.4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

 

Αίθουσες ∆ιδασκαλίας, ∆ιάδροµοι, Κλιµακοστάσια, Αίθουσες Υπολογιστών, Βιβλιοθήκη, Γραφεία  

 

 

Φωτιστικό σώµα οροφής, φθορισµού, µε πρισµατικό κάλυµµα, µε ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, 

ενδεικτικού τύπου 3F Filippi 4155 - Fil 220 2x36 HF RFM Medioή ισοδύναµο, µε δύο λαµπτήρες 

φθορισµού  T8 2x36W,  ετσι  όπως  σηµειωνεται  στα  σχεδια  της  Μελετης  Ηλεκτρολογικων 

Εγκαταστασεων Ισχυρων Ρευµατων.  

 

 

 

Α.Π.Χ.  

-  Φωτιστικό σώµα οροφής, φθορισµού,  µε ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, ενδεικτικού τύπου 3F  

 Filippi 1278 - 3Fine 4x18 2US η ισοδυναµο , µε λαµπτηρες φθορισµου Τ8 4x18W, ετσι όπως  

 σηµειωνεται στα σχεδια της Μελετης Ηλεκτρολογικων Εγκαταστασεων Ισχυρων Ρευµατων.  

-  Φωτιστικο σωµα τοιχου, τυπου απλικας µε αντιθαµβωτικο καλυµµα  polycarbonate µε ένα  

 συµπαγη λαµπτηρα φωτισµου  FLC-D/E 1x26W/1x1800Lm/3000K, ενδεικτικου τυπου Foskova  

 cover light-1-round η ισοδυναµο  

-  Προβολεας σκηνης µε λαµπτηρες Led ισχυος 40W, 230V/50Hz, RGB  PAR64 από αλουµινιο  

 κυκλικης διατοµης Φ200mm  

 

 

 

Υπόστεγα, Μηχανοστάσιο, WC  κλπ.  

Φωτιστικό σώµα οροφής, φθορισµού, IP65, από  polycarbonate, µε ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, 

ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 3F LINDA ή ισοδύναµο, µε δύο λαµπτήρες φθορισµού T8 2x58W & 

2x36W, ετσι όπως σηµειωνεται στα σχεδια της Μελετης Ηλεκτρολογικων Εγκαταστασεων 

Ισχυρων Ρευµατων.  

 

 

 

Εξωτερικά επίτοιχα  

 

Φωτιστικό σώµα βραχίονα, IP66, µε σώµα από χυτό αλουµίνιο, µε ανταυγαστήρα από αλουµίνιο non-

polluting, µε γυάλινο διαχύτη, ενδ. τύπου DISANO 1664  GHISALLO ή ισοδύναµο,  µε ένα λαµπτήρα 

λαµπτήρων µεταλλικών αλογονιδίων 150W/14000Lm/4000°Κ.  

 

 

Γήπεδο Μπάσκετ και Βόλλεϋ  

Προβολέας  ασύµµετρης  δέσµης,  IP66,  µε  σώµα  από  χυτό  αλουµίνιο,  µε  ανταυγαστήρα  από 

αλουµίνιο, µε γυάλινο διαχύτη, ενδ. τύπου DISANO 1803 RODIO 3 ή ισοδύναµο, µε ένα λαµπτήρα 

λαµπτήρων µεταλλικών αλογονιδίων 400W/35000Lm/4500°Κ.  
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4.5 ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Μεταλλικά µέρη  

 

'Όλα τα µεταλλικά µέρη των πινάκων θα βαφούν µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής .  

 

Όλα  τα  υλικά  και  µικροϋλικά  στήριξης  (χαλύβδινα  ελάσµατα,  σιδηροτροχιές,  κοχλίες  κλπ.)  θα  

πρέπει  να  είναι  ανοξείδωτα  ή  να  έχουν  υποστεί  ειδική  αντιδιαβρωτική  προστασία (π.χ.  

γαλβάνισµα).  

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης µεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελωµένες.  

 

 

Γενικά  

 

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι 

εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις 

µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να 

µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.  

Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε µπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής 

διατοµής και επιτρεπόµενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης µε την ονοµαστική 

ένταση του γενικού διακόπτη. Θα υπολογισθούν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 45�C καθώς και τα 

καλώδια εσωτερικής συνδεσµολογίας.  

Οι µπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω µέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της "γης" 

στο κάτω µέρος των πινάκων και θα έχουν διατοµή την µισή εκείνης των φάσεων.  

Σε στάθµη βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον ίση µε την αναγραφόµενη σε κάθε πίνακα και πάντως όχι  

µικρότερη  από  6  ΚΑ,  η  ανύψωση  θερµοκρασίας  των  ζυγών  και  η  µηχανική  τους  αντοχή 

συνδυαζόµενη  και  µε  εκείνη  των  µονωτήρων  στήριξης  θα  πρέπει  να  βρίσκεται  στα  όρια  που 

προβλέπουν οι κανονισµοί VDΕ.  

Η συναρµολόγηση, η εσωτερική συνδεσµολογία και η δοκιµή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να 

ολοκληρωθεί  στο εργοστάσιο κατασκευής  τους.  Στον τόπο του έργου απαγορεύεται  να γίνει 

οποιαδήποτε εργασία σχετικά µε τις παραπάνω.  

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα του πίνακα θα γίνει µε τη βοήθεια των 

κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών.  
Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις µπάρες θα γίνει µε ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήµατα.  

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις µεταξύ των µπάρων διανοµής προς τους διακόπτες 

αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α µέχρι και 630Α θα 

γίνουν µε εύκαµπτες µονωµένες χάλκινες µπάρες ονοµαστικής έντασης τουλάχιστον εκείνης του 

διακόπτη και τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V.  

Οι εύκαµπτες µονωµένες µπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες 

λωρίδες  λεπτού  πάχους  ώστε  να  αποτελέσουν  εύκαµπτο  σώµα  και  περιβάλλονται  από 

θερµοπλαστική µόνωση.  

Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες αριθµηµένες 

κλέµµες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση).  
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Εξαίρεση και µόνον µπορεί να υπάρξει όταν η ονοµαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι πάνω από 

100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις :  

. Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το κάτω µέρος 

του πίνακα και εύκολα προσιτό και 
.  Τα  όργανα  διακοπής  να  έχουν  κατάλληλους  ακροδέκτες  ώστε  τα  καλώδια  ή  µπάρες  που  θα  

συνδεθούν σε αυτούς να µην χρειάζονται ακροδέκτες.  

Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος 

βαθµός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα.  

Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισµένο σύστηµα σήµανσης, ώστε η κάθε φάση να 

έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώµα.  

Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την αναγραφή των 

τµηµάτων και των κυκλωµάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο). Οι κλέµµες 

θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας του αγωγού από 

τη βίδα σύσφιγξης.  

 

Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωµένα ή επιφωσφατωµένα ή από 

ανοξείδωτο χάλυβα.  

Η κατασκευή και διαµόρφωση των πινάκων θα είναι σύµφωνη προς τους εξής Κανονισµούς και 

Προδιαγραφές:  

. Ελληνικούς Κανονισµούς 

. VDΕ 0100, 0110, 0660 

. ΙΕΕ. Κανονισµοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισµό κτιρίων (14η έκδοση) 

. ΙΕC 439. Προκατασκευασµένοι πίνακες Χ.Τ. 

 

Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιµοι και επιθεωρήσιµοι από µπροστά.  

Όλοι οι διακόπτες µε χειριστήρια θα είναι αιωρούµενου τύπου δηλ. χωριστά το σώµα του διακόπτη  

µε τον µοχλό χειρισµού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουµε την πόρτα του πίνακα ή  

αφαιρούµε  το  κάλυµµα  ενός  κιβωτίου  του  πίνακα  να  µην  χρειάζεται  καµία  επέµβαση  στον  

διακόπτη.  

Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραµένει πάνω στην πόρτα ή στο κάλυµµα του 

κιβωτίου του πίνακα.  

Οι µικροαυτόµατοι θα είναι επισκέψιµοι µέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο 

βαθµό προστασίας µε τον υπόλοιπο πίνακα.  

 

Οι πόρτες και οι µετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι µεταλλικές της αυτής κατασκευής µε το 

υπόλοιπο σώµα του πίνακα και θα φέρουν :  

. Κλείστρο ειδικό για πίνακες (µεταλλικό) το οποίο θα είναι όµοιο για όλους τους πίνακες του 

έργου (PAS PARTOUT). 

. Ειδικούς µεντεσέδες (µεταλλικούς) για πίνακες. 

. Κατάλληλη  θήκη  από  διαφανές  πλαστικό  στην  εσωτερική  πλευρά  της  πόρτας  για  την 

τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα. 

. Ακροδέκτη γείωσης. 

 

Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της µελέτης για 

µελλοντική επέκταση.  

Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται µε µεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης 

διαµέτρου.  
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Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, σχέδια κλπ. 

τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης  

. Μια πλήρη σειρά διαγραµµάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 

. Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους  των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών  του 

πίνακα. 

. Οδηγίες λειτουργίας, ρύθµισης και συντήρησης. 

 

 

Μεταλλικοί Πίνακες Φωτισµού - Ρευµατοδοτών Μη Στεγανοί  

 

Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εµπρόσθιας όψης, τύπου ερµαρίου, µετά 

εµπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40 κατά DΙΝ 40050.  

Η διάταξη και συναρµολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται µε προετοιµασµένα στοιχεία 

ζυγών κλπ.  

 

Οι πίνακες αυτοί θα είναι τύπου .............. και θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία: 

. Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρµολογηθούν τα διάφορα όργανα. 

. Μεταλλικό εµπρόσθιο κάλυµµα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) µετωπική 

. Μεταλλικό κλειστό ερµάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 

. Μεταλλική θύρα. 

 

Το  ερµάριο  και  η  µεταλλική  πόρτα  θα  αποτελούνται  από  λαµαρίνα  ικανοποιητικού  πάχους, 

κατ'ελάχιστο 1.5 mm   και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης.  

Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης της 

αρεσκείας της επίβλεψης.  

Στο εσωτερικό τµήµα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλα προστατευόµενη από διαφανές πλαστικό, επί της 

οποίας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώµατα.  

 

 

Μεταλλικοί Πίνακες Φωτισµού - Ρευµατοδοτών Στεγανοί  

 

Αυτοί θα είναι του ίδιου τύπου µε τους µεταλλικούς πίνακες µε τη διαφορά, ότι αυτοί θα είναι 

προστασίας ΙΡ54 κατά DΙΝ  40050.  

Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται µε στεγανοποίηση του ερµαρίου και της πόρτας αυτού. Οι 

στεγανοί µεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση.  

 

 

Μεταλλικοί Πίνακες τύπου Πεδίου  

 

-  Γενικά  

Τα παρακάτω αφορούν τα πεδία του Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης και τους Πίνακες Κίνησης όλων 

των µηχανηµάτων που θα εγκατασταθούν στο κτίριο.  

 

-  Εξοπλισµός :  

. Αναχωρήσεις προς φορτία µέχρι 100Α µέσω ασφαλειοδιακοπτών φορτίου ενδεικτικού τύπου 

π.χ...... και όχι ασφαλειοαποζευκτών απλών 
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. Αναχωρήσεις προς φορτία µεταξύ 100-1200Α µέσω αυτοµάτων διακοπτών µε ρυθµιζόµενα 

µαγνητικά-θερµικά 

. Αναχωρήσεις  προς  φορτία  από 1200Α  και  άνω  µέσω  αυτοµάτων  διακοπτών  αέρος, 

συρόµενου τύπου 

. Προστασίες αυτοµάτων διακοπτών: ηλεκτρονικού τύπου δευτερογενούς προστασίας 

 

- Προβλεπόµενη διαµερισµατοποίηση : 

. Χωριστό διαµέρισµα κυρίων οριζοντίων ζυγών 

. Χωριστό διαµέρισµα αναχώρηση καλωδίων 

. Χωριστό  διαµέρισµα  εκάστου  διακοπτικού  στοιχείου  πλήρως  αποµονωµένου  από  τα 

υπόλοιπα διαµερίσµατα, είτε αυτό είναι συρόµενου τύπου είτε όχι 

. Όλες  οι  κλέµµες  ή  µπάρες  διακοπτών  ισχύος  ευρίσκονται  στο  διαµέρισµα  των  καλωδίων 

αναχώρησης 

. Όλες οι κλέµµες του αυτοµατισµού εγκαθίστανται χωριστά από τις κλέµµες ισχύος 

. Οι αυτόµατοι διακόπτες συρόµενου τύπου θα µπορούν να τίθενται σε θέση test (semi draw 

out) µε την πόρτα του πεδίου τους κλειστή 

 

- Συνδέσεις 

. Όλες οι συνδέσεις από κύριους ζυγούς σε διακοπτικά στοιχεία τροφοδοσίας, γίνονται µέσω 

µπάρων κατάλληλης διατοµής 

. Τα διακοπτικά στοιχεία µέχρι 160 Α συνδέονται εµµέσως προς τους κύριους ζυγούς µέσω 

επικεφαλής  αυτοµάτου  διακόπτη (  ή  µαχαιρωτών  ασφαλειών)  που  έχει  αντοχή 

βραχυκυκλώµατος ίση µε αυτή των ζυγών 

.  Οι συνδέσεις από τους αυτόµατους διακόπτες τροφοδοσίας προς τα φορτία γίνονται µέσω  

κατάλληλων κλεµµών και αν οι διακόπτες είναι άνω των 200Α γίνονται µέσω µπάρων που 

προεξέχουν προστατευµένες από πεδίο καλωδίων.  

 

-  Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

. Αντοχή σε ηλεκτρικό τόξο 

. Αντοχή σε θερµική και δυναµική καταπόνηση (οι δοκιµές αυτές θα γίνουν στο Κ∆ΕΠ και 

στην  περίπτωση  που  η  κατασκευή  είναι  τυποποιηµένη  και  ο  κατασκευαστής  διαθέτει  τα 

πιστοποιητικά τύπου) 

. Χρήση  πλαστικών  µερών  χωρίς  αλογόνα,  επιβραδυντικά  φλόγας  µε  χαρακτηριστικά 

απόσβεσης κατά  ΙΕC 60707 

. Τάση µόνωσης 1000 V 3φ AC, 1500 V DC 

. Τάση λειτουργίας 690 V 3φ Acmax, 750 V DC max 

. Βαθµός προστασίας ΙΡ54 ή ΙΡ32 για είσοδο µε εγκιβωτισµένους ροηφόρους αγωγούς 

. Οι  πόρτες  θα  κατασκευασθούν  από  λαµαρίνα  γαλβανιζέ  τουλάχιστον 1.5  mm  µε 

επιµετάλλωση Alu-Zinc και ηλεκτροστατική βαφή πούδρας περ. 80µm 

. Οι πλαϊνές & πίσω καλύψεις και τα εσωτερικά διαχωριστικά θα είναι γαλβανιζέ τουλάχιστον 

1.5mm 

. Τα πλαίσια θα είναι χαλύβδινα, περφορέ, βιδωτά µε επιµετάλλωση Alu-Zinc 

. Όλα τα µεταλλικά µέρη θα έχουν υποστεί  επιµετάλλωση κατά της οξείδωσης 

. Θερµοκρασία περιβάλλοντος 35°C 

.  Η κατασκευή και διαµόρφωση των πεδίων θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς: IEC  

60439-1,  CE 439-1, EN 60439-1, DIN VDE 0660  µέρος 500  
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Πίνακες Αυτοµατισµού  

 

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα αυτοµατισµού να είναι 

εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις 

µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους, χωρίς να 

µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.  

Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε εύκαµπτους πολύκλωνους αγωγούς από χαλκό µε 

θερµοπλαστική µόνωση, που θα τοποθετούνται µέσα σε ειδικά πλαστικά κανάλια κατάλληλα για 

θερµοκρασία περιβάλλοντος 45oC.  

Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συρµάτωση των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να 

ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να γίνει 

οποιαδήποτε εργασία σχετική µε τα παραπάνω.  

Οι  συνδέσεις  των  διαφόρων  αγωγών  µε  τα  όργανα  αυτοµατισµού  θα  γίνει  µε  τη  βοήθεια 

κατάλληλων  ακροδεκτών  κατά  προτίµηση  τύπου  βύσµατος  απαγορευοµένης  οποιασδήποτε 

απευθείας  σύνδεσης  εκτός  αν  αποδεδειγµένα  οι  ακροδέκτες  των  οργάνων  έχουν  κατάλληλη 

διαµόρφωση  που  να  επιτρέπουν  την  απευθείας  σύνδεση.   Όλοι  οι  αγωγοί  θα  φέρουν  σήµανση 

(σύµφωνα µε το σχέδιο αυτοµατισµού).  

Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες αριθµηµένες  

κλέµµες τύπου σιδηροτροχιάς (ράγας) µε εσωτερική γλωσσίδα προστασίας του αγωγού από τη βίδα  

σύσφιγξης.  

Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος  

βαθµός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα.  

Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα σήµανσης  

των φάσεων ή της πολικότητας. Επίσης τα δύο άκρα των αγωγών της εσωτερικής συρµάτωσης θα  

πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς εντός ειδικών δακτυλίων απαγορευµένης της χρήσης  

αυτοκόλλητων ταινιών.  

Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την αναγραφή των 

κυκλωµάτων και των τµηµάτων κάθε πίνακα.  

Όλα τα υλικά στήριξης θα είναι επινικελωµένα ή επιφωσφατωµένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι 

πλάκες έδρασης των ρελέ θα πρέπει να φέρουν αντιδονητική προστασία.  

 

 

4.6 ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Μικροαυτόµατοι  

 

Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισµών VDΕ 0641 και CΕΕ 19.  

Οι µικροαυτόµατοι είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόµατα να 

διακόπτουν µέσες υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώµατα.  

Οι µικροαυτόµατοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής µεγαλύτερη ή ίση από 

τη στάθµη βραχυκυκλώµατος στον πίνακα που χρησιµοποιούνται και κατ’ελάχιστον 6 ΚΑ, θα είναι 

τύπου "Περιορισµού έντασης"  και όχι "µηδενικού σηµείου".  
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Επιλογική Λειτουργία µεταξύ Μικροαυτόµατων  

 

Στην περίπτωση που προταχθούν µικροαυτόµατοι θα πρέπει µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να 

υπάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω απαιτήσεις:  

. Σε περίπτωση σφάλµατος π.χ. βραχυκύκλωµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το µικρότερο µέρος του 

συστήµατος. 

.  Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος του µικρότερου στοιχείου  

τότε αυτό το αναλαµβάνει ο µικροαυτόµατος του µεγαλύτερου στοιχείου και µάλιστα µε τον 

ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστηµα.  

 

 

Αµπερόµετρα - Βολτόµετρα  

 

-  Τύπος:  στρεφόµενου  σιδήρου  για  εναλλασσόµενο  ρεύµα  15-60  ΗΖ  µε  ορθογωνική  πλάκα  

 διαστάσεων 96 x  96.  

-  Κλάση: 1,5.  

-  Έδραση: µέσω ηµιαξόνων.  

-  Ιδιοκατανάλωση: αµπερόµετρα 0.1 έως 1 VΑ βολτόµετρα 1 έως 5 VΑ.  

-  Υπερφόρτιση:  συνεχώς 20% του ονοµαστικού ρεύµατος ή τάσης, αµπερόµετρα: 50πλή  επί 15, 

4πλή επί 2-3 min, 2πλή επί 10 min, βολτόµετρα: 2πλή επί  1  min. 

-  Περιοχή µέτρησης: ανάλογα µε τη χρήση.  

-  Τα βολτόµετρα θα συνοδεύονται από µεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων.  

-  Τα αµπερόµετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή µέσω µετασχηµατιστή /5Α για 

περιοχή µετρήσεων πάνω από 60Α.  

 

 

4.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Ισχύος 

 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος στη θέση που τοποθετούνται έχουν σκοπό την προστασία των  

µετασχηµατιστών, γραµµών, κινητήρων κλπ. Περιλαµβάνουν θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, από  

ένα σε κάθε πόλο, ρυθµιζόµενα για την προστασία έναντι υπερθέρµανσης και βραχυκυκλώµατος  

ηλεκτρονικού τύπου µε ρυθµίσεις από 0,4 Ιn έως 1,0 In. Οι ενδείξεις  θα είναι µε οθόνη υγρών  

κρυστάλλων.  

Θα είναι σύµφωνοι µε τους Κανονισµούς VDΕ 0660 και VDΕ 0113 IEC 439  και θα έχουν τα 

παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 

. τάση µόνωσης 1000 V ~ 

. ονοµαστική τάση λειτουργίας : τουλάχιστον 500V, 50ΗΖ. 

. κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110 

. ονοµαστική ένταση την αναγραφόµενη στα σχέδια 

.  ικανότητα  διακοπής  :  τουλάχιστον  το  ρεύµα  της  στάθµης  βραχυκυκλώµατος  που  αντιστοιχεί  

στον πίνακα που ανήκει και µάλιστα σύµφωνα µε τον κύκλο της δοκιµής 0 - Τ - C/0 - Τ - C/0 κατά 

VDΕ 0660/ΙΕC 157.  
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. διάρκεια  ζωής : τουλάχιστον 10.000  χειρισµοί  σε  φόρτιση  ΑC1 - µέγιστη θερµοκρασία 

λειτουργίας : 40°βαθµοί C 

. θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  εξοπλισθούν  µε  πηνία  εργασίας  ή  έλλειψης  τάσης  ή  κινητήρα 

τηλεχειρισµού. 

. Ο διακόπτης θα έχει τρεις θέσεις : "ΑΝΟΙΚΤΟΣ", "ΚΛΕΙΣΤΟΣ", "ΤRΙΡ" πλήρως διακεκριµένες, 

και σηµειούµενες στην µπροστινή του επιφάνεια. 

 

Κάθε λειτουργική θέση του διακόπτη δείχνεται καθαρά από τη θέση χειρολαβής.  

Η χειρολαβή θα έχει τη δυνατότητα για αλληλοµανδάλωση του διακόπτη στη θέση "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" µε 

την πόρτα ή το κάλυµµα του πίνακα και ν' ασφαλισθεί µε  λουκέτο.  

 

 

Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Ισχύος µε Ρυθµιζόµενη Χρονική Καθυστέρηση (Επιλογικοί 

Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Ισχύος)  

 

Η χρησιµοποίηση των διακοπτών αυτών έχουν σαν σκοπό την επιτυχία διακεκριµένης επιλογικής 

λειτουργίας  σε  περίπτωση  βραχυκυκλώµατος  των  αυτόµατων  διακοπτών,  που  σε  σειρά 

τροφοδοτούν µια εγκατάσταση, δηλ. στην απόζευξη του βραχυκυκλώµατος από τον πλησιέστερο 

αυτόµατο διακόπτη προς αυτό.  

Όλα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια µε των αυτόµατων διακοπτών ισχύος που ήδη  

περιγράφηκαν. Επιπλέον όµως περιλαµβάνουν διάταξη που καθυστερεί την µετάδοση της εντολής  

για το άνοιγµα του διακόπτη σε βραχυκύκλωµα που ανιχνεύεται από τα µαγνητικά στοιχεία του  

διακόπτη.  

Η παραπάνω χρονική καθυστέρηση είναι ρυθµιζόµενη, µε ενδεικτική περιοχή ρύθµισης 0 έως 180  

ΜS.  

 

 

Ηλεκτρονόµοι Ισχύος (Contactors)  

 

Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα έχουν πηνίο σε ονοµαστική τάση 220V, 50ΗΖ.  

Εκείνοι που τροφοδοτούν κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα θα πρέπει να εκλεγούν έτσι, ώστε  

το ονοµαστικό τους ρεύµα σε φόρτιση ΑC3 και για διάρκεια ζωής ένα εκατοµµύριο χειρισµούς  

είναι τουλάχιστον ίσο προς το ονοµαστικό ρεύµα που διαρρέει τον κλάδο όπου τοποθετούνται.  

Αντίστοιχα  ισχύουν  για  εκείνους  που  τροφοδοτούν  περίπου  ωµικό  φορτία   η  ονοµαστική  τους  

ένταση όµως θα αναφερθεί σε κατηγορία φόρτισης ΑC1, ΑC2, ΑC2', ΑC3, ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ  

0660 και ΙΕC 158).  

Τα  παραπάνω  αναφερόµενα  είναι  απλώς  ενδεικτικά  για  την  σωστή  εκλογή  των  ηλεκτρονόµων  

ισχύος. Σε ποια κατηγορία λειτουργίας (φόρτισης) θα καταταγεί το φορτίο θα καθοριστεί από τις  

πληροφορίες  του κατασκευαστή του µηχανήµατος και της επίβλεψης,  οπότε τότε θα εκλεγεί το  

σωστό µέγεθος του ηλεκτρονόµου ισχύος για ένα εκατοµµύριο χειρισµούς.  

Όλοι οι ηλεκτρονόµοι  ισχύος  θα είναι εφοδιασµένοι  µε  2ΝΟ και 2ΝC  τουλάχιστον βοηθητικές  

επαφές.  

Η τάση έλξης του ηλεκτρονόµου ισχύος θα είναι 0,75 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης λειτουργίας του 

πηνίου, ενώ η τάση αποδιέγερσης 0,4 έως 0,6 αντίστοιχα.  

Η αρίθµηση των ακροδεκτών θα είναι σύµφωνη µε τους Κανονισµούς DΙΝ 46199.  

Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους Κανονισµούς VDΕ 0660/ΙΕC  

158.  

Η µηχανική τους διάρκεια ζωής να είναι τουλάχιστον δέκα εκατοµµύρια χειρισµοί.  
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Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος όπου θα τοποθετηθούν : 40° C. 

Στάθµη θορύβου 30 dB.  

 

Απλοί ∆ιακόπτες Φορτίου  

 

Όλοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι τύπου ..............  , τάσης 500V, έντασης συνεχούς ροής, ισχύος  

ζεύξης  και  απόζευξης  κατ'  ελάχιστο   ίσης  προς  την  αντιστοιχούσα  στην  ονοµαστική  ένταση 

συνεχούς ροής υπό τάση 220V/380V, αριθµού χειρισµών ελάχιστο κατά VDΕ.  

Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι µαχαιρωτοί, κατά VDΕ 0660, τάσης 500V, µε µοχλό 

χειρισµού. Εφόσον µετά τον µαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόµατος διακόπτης, ο µαχαιρωτός θα 

είναι εφοδιασµένος µε θάλαµο σβέσης τόξου, και η ικανότητα ζεύξης και απόζευξης αυτού υπό συν φ = 

0.7 θα ισούται προς ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V.  

Η κατασκευή τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια προς εκείνα των αυτόµατων 

διακοπτών ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές:  

. Ο διακόπτης έχει δύο διακεκριµένες θέσεις λειτουργίας "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" - "ΑΝΟΙΚΤΟΣ". 

. ∆εν περιλαµβάνει θερµικά και µαγνητικά στοιχεία. 

. ∆εν περιλαµβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης. 

.  Η ικανότητα διακοπής των στα 380V θα είναι τουλάχιστον έξι φορές το ονοµαστικό τους ρεύµα.  

. Παρατήρηση:  Οι  παραπάνω  διακόπτες  θα  έχουν  ικανότητα  ζεύξης  τουλάχιστον  το  ρεύµα  

βραχυκύκλωσης στο τµήµα του δικτύου όπου τοποθετούνται.  

 

 

∆ιακόπτης Ασφαλείας  

 

Κατά την διάρκεια καθαρισµού ή συντήρησης µηχανηµάτων που κινούνται από κινητήρες είναι  

απαραίτητο προτού αρχίσει η εργασία να αποµονωθεί ο κινητήρας από το κύκλωµα ελέγχου και  

από την παροχή ρεύµατος. Συχνά αυτό γίνεται αφαιρώντας τις ασφάλειες που τροφοδοτούν τον  

κινητήρα (εάν υπάρχουν) ή την αποσύνδεση του κινητήρα από το καλώδιο τροφοδοσίας του.  

Η τοποθέτηση του διακόπτη ασφαλείας έχει σαν σκοπό να προσφέρει µια  ασφαλή προστασία όπως  

παρακάτω.  

 

Οι διακόπτες ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

.  Ικανότητα διακοπής ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος Ι, στο κύκλωµα του κινητήρα.  

. Χαρακτηριστικές ιδιότητες αποµόνωσης σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος 1. 

. Να διακόπτει όλους τους ενεργούς αγωγούς τροφοδοσίας του κινητήρα. 

. Να µπορεί να κλειδωθεί µόνον στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" µέχρι και µε τρία λουκέτα. 

. Η χειρολαβή να δείχνει ευκρινώς και αλάνθαστα τη θέση του διακόπτη. 

. Η θέση των κύριων επαφών να είναι ορατή ευκρινώς. 

. Τα  εσωτερικά  του  διακόπτη  όταν  είναι  κλειδωµένος  στην  θέση  "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" να  µην  είναι 

επισκέψιµο παρά µόνο µε καταστροφή του διακόπτη. 

. Το  κάλυµµα  του  κιβωτίου  τοποθέτησης  του  διακόπτη  να  µην  µπορεί  να  αυξηθεί  όταν  ο 

διακόπτης είναι στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

. Κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110. 

. Βοηθητική επαφή ΝΟ για την αλληλοµανδάλωση του διακόπτη ασφαλείας µε το αυτόµατο ρελέ 

ισχύος της τροφοδοσίας του κινητήρα. 
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Ραγοδιακόπτες (Χωνευτοί ∆ιακόπτες Πινάκων)  

 

Οι  διακόπτες  αυτοί  θα  είναι  κατάλληλοι  για  τοποθέτηση  εντός  πινάκων  και  µπορούν  να 

χρησιµοποιηθούν ως γενικοί και µερικοί διακόπτες µέχρι έντασης 60Α.  

Έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι, η δε τοποθέτησή τους επιτυγχάνεται δι 

ενός µανδάλου επί ραγών στήριξης ή µε την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός.  

Προς διάκριση των υπάρχει στη µετωπική πλευρά το σύµβουλο του αποζεύκτου.  

Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη.  

 

 

∆ιακόπτες ∆ιαρροής  

 

Θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε VDΕ 0660 και θα xρησιµοποιούνται για προστασία από 

ρεύµα διαρροής σύµφωνα µε VDΕ 0100. Το ονοµαστικό ρεύµα διαρροής θα είναι 30µΑ.  

Να  προβλεφθεί  προστασία  βραχυκυκλώµατος  ανάλογη  µε  την  στάθµη  του  πίνακα  που  θα 

χρησιµοποιηθούν.  

 

 

Ασφαλειοδιακόπτες Φορτίου  

 

Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται µαχαιρωτά φυσίγγια µεγεθών 00...... 3 κατά DIN 43620. 

Θα έχουν χειριστήριο µε ένδειξη ΟΝ-OFF. 

Η διακοπή θα γίνεται µε την βοήθεια ελατηρίων.  

Θα είναι πλήρους ασφαλείας µε αποµόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου όταν βρίσκεται στην 

θέση OFF.  

Θα είναι κατασκευασµένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3.  

 

 

∆ιακόπτες Προστασίας Κινητήρων  

 

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα και θα φέρουν θερµικά πηνία υπερφόρτισης µε 

αντιστάθµιση θερµοκρασίας και µαγνητικά στοιχεία υπερέντασης.  

Η ρύθµιση των θερµικών στοιχείων υπερφόρτισης θα είναι λεπτοµερής ώστε να καλύπτει πλήρως τα 

διάφορα µεγέθη ηλεκτροκινητήρων.  
Η ισχύς βραχυκυκλώσεως θα είναι η κατάλληλη για τον πίνακα που θα εγκατασταθούν.  

Η µηχανική διάρκεια ζωής θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 χειρισµοί και η ηλεκτρική διάρκεια ζωής 

(AC3) 50.000 χειρισµοί.  

Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 0660 IEC 947-2, IEC 947-4.  
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4.8 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Μεταγωγικοί ∆ιακόπτες  

 

Αυτοί θα είναι ονοµαστικής τάσης 220V τριών θέσεων (Α.Ο.Μ) κατάλληλοι για εγκατάσταση σε 

πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώµατα. Οι διακόπτες θα περιλαµβάνουν το χειριστήριο και τη 

µετωπική πλάκα στην οποία θα είναι χαραγµένα τα γράµµατα των θέσεων.  

Θα είναι ονοµαστικής έντασης κατάλληλης για το εξυπηρετούµενο φορτίο.  

 

 

Βοηθητικοί Ηλεκτρονόµοι  

 

Οι ηλεκτρονόµοι θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις ακόλουθες 

απαιτήσεις:  

. Τάση λειτουργίας 220 V AC 50 Ηz (εκτός αν σηµειώνεται διαφορετική στα σχέδια). 

. Ονοµαστική ένταση διακοπής κάθε επαφής : 

ανάλογα µε τη φόρτιση 5 Α ΑC 11 / 220 V, 50 ΗΖ 

7,5 Α DC 22 /  50 V, D.C. 

5 Α DC 11 /  24 V, D.C. 

εκτός αν σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. 

. Αριθµός επαφών : Σύµφωνα µε τα σχέδια συµπεριλαµβανοµένου και ποσοστού εφεδρείας 25% 

έως 30%. 

. Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : - 20οC µέχρι 50οC. 

. Μηχανική διάρκεια ζωής :  15 Χ 10^6 χειρισµοί τουλάχιστον 

. Τάση διέγερσης : 80% µέχρι 110% της ονοµαστικής. 

. Τάση αποδιέγερσης : 40% µέχρι 60% της ονοµαστικής. 

. Με διάταξη περιορισµού του ρεύµατος. Για όλους τους ηλεκτρονόµους που λειτουργούν σε 

συνεχές  ρεύµα  (π.χ. αντίσταση  οικονοµίας  και επαφή  ηρεµίας  µε  καθυστέρηση  ή ισοδύναµη 

διάταξη). 

. Ισχύοντες κανονισµοί : VDΕ 0660 µέρος 2ο, DΙΝ 46199 (σήµανση επαφών). 

. Στάθµη θορύβου : 30 dB. 

 

 

Χρονικοί Ηλεκτρονόµοι  

 

Προβλέπονται χρονικοί Η/Ν ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί για λειτουργία σε ΑC ή DC. Σε  

λειτουργία ΑC είναι δυνατόν να είναι ηλεκτροµηχανικοί µε σύγχρονο κινητήρα οι οποίοι όµως αν  

έχουν συντελεστή λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) µικρότερο των 100% θα αποµονώνονται από το  

κύκλωµα  χειρισµού  µετά  την  εκτέλεση  του  κύκλου  λειτουργίας  τους.  Οι  ηλεκτρονόµοι  που  

λειτουργούν σε DC θα µπορούν να παραµένουν διεγερµένοι για οσοδήποτε χρονικό διάστηµα.  

 

Οι χρονικοί ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

. Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

. Ονοµαστική τάση µόνωσης: 

. Για λειτουργία σε ΑC : 500 V 

. Για λειτουργία σε DC : 250 V 
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. Ονοµαστική ένταση ζεύξης και διακοπής : τουλάχιστον 20 Α. 

. Ονοµαστική ένταση : τουλάχιστον 2Α/ΑC11/220V 0,3Α/DC11/60V. 

. ∆ιάρκεια ζωής : 

Με σύγχρονο κινητήρα: 100.000 χειρισµούς. 

Ηλεκτρονικοί: 10x106 χειρισµούς.  

.  Συντελεστής λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) :  

µε σύγχρονο κινητήρα : 20%.  

ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί : 100%.  

. Ακρίβεια επανάληψης : 

Με σύγχρονο κινητήρα :±0,5 SΕC. 

Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί :±1%. 

. Χρόνος αποκατάστασης : Με σύγχρονο κινητήρα  100 ΜS. 

. Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί :  60 ΜS. 

 

 

Χρωµατισµοί Μπουτόν - Ενδεικτικών Λυχνιών  

 

Τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων στα µπουτόν καθώς και τα χρώµατα των ενδεικτικών  

λυχνιών θα πρέπει να συµφωνούν προς τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ 0113 και ΙΕC - 204  

δηλαδή:  

 

-  ΚΟΚΚΙΝΟ: κίνδυνος 

-  ΚΙΤΡΙΝΟ: προειδοποίηση 

-  ΠΡΑΣΙΝΟ 'Η ΑΣΠΡΟ:   ασφαλής λειτουργία 

-  ∆ΙΑΦΑΝΕΣ: θέση λειτουργίας 

-  ΑΣΠΡΟ: ουδέτερο, γενική πληροφορία 

-  ΜΠΛΕ: ειδική πληροφορία 

 

 

Μπουτόν Τηλεχειρισµού  

 

Τα διάφορα µπουτόν χειρισµού κατά προτίµηση θα έχουν διάµετρο 22 mm.  

Στους πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται τα µπουτόν θα είναι 

διαιρούµενου τύπου δηλ. το µπλοκ των επαφών θα είναι στερεωµένο στην πλάκα συναρµολόγησης του  

κιβωτίου,  ενώ  το  χειριστήριο  στο  κάλυµµα  του  κιβωτίου  ώστε  κατά  την  αφαίρεση  του 

καλύµµατος να µην χρειάζεται καµία επέµβαση στα µπουτόν.  

Τα  χειριστήρια  θα  περιβάλλονται  από  ειδικό  προστατευτικό  κολάρο  ή  θα  είναι  ισοδύναµης  

κατασκευής,  ώστε  να  αποκλείεται  ο  χωρίς  πρόθεση  τυχαίος  χειρισµός  τους (π.χ.  από  την  

πρόσκρουση αντικειµένου πάνω σε αυτά). Εξαιρούνται τα µπουτόν ανάγκης τύπου µανιταριού που 

µανδαλώνουν στη θέση εντός (Emergency Push Button).  

Για τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων των µπουτόν προβλέπονται τα εξής χρώµατα:  
 

ΚΟΚΚΙΝΟ SΤΟΡ Σταµάτηµα ενός ή περισσότερων κινητήρων ή 

SΤΟΡ ανάγκης µονάδων της µηχανής. 

Σταµάτηµα ενός κύκλου λειτουργίας  

Σταµάτηµα της µηχανής σε περίπτωση  ανάγκης  

(πινακίδα περιγραφής λειτουργίας κίτρινη).  
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ΠΡΑΣΙΝΟ Ξεκίνηµα SΤΑRΤ Θέση σε ετοιµότητα του κυκλώµατος χειρισµού 

(Προετοιµασία) Ξεκίνηµα ενός ή περισσότερων  βοηθητικών 

κινητήρων. 

Ξεκίνηµα διαφόρων επιµέρους µονάδων µιας 

µηχανής. 

ΠΡΑΣΙΝΟ Ξεκίνηµα SΤΑRΤ Ξεκίνηµα ενός κύκλου ή µέρους κύκλου 

ή ΜΑΥΡΟ (κύρια λειτ.) λειτουργίας ή παραγωγής 

∆ιακοπτόµενη λειτουργία κινητήρα (Inching)  

ΚΙΤΡΙΝΟ Εντολή για επαναφορά στο 

αρχικό σηµείο του κύκλου  

λειτουργίας ή εντολή  

απάλειψης µιας κατάστασης 

κινδύνου  

ΑΣΠΡΟ ή Άλλες λειτουργίες εκτός από 

ΜΠΛΕ τις παραπάνω 

 

Σε κύκλους λειτουργίας µε µπουτόν "SΤΑRΤ" και "SΤΟΡ", το µπουτόν "SΤΟΡ" να τοποθετείται στ' 

αριστερά ή κάτω από το µπουτόν "SΤΑRΤ". 

 

Τα διάφορα µπουτόν θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 

. Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ ή ΙΕC. 

. Μηχανική διάρκεια ζωής : 10 εκατοµµύρια χειρισµοί. 

. Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20° C έως +40° C. 

. Ονοµαστική τάση µόνωσης : 500 VΑC - Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. 

. Ονοµαστικό ρεύµα : 10Α/ΑC11/220V. 

. ∆ιάρκεια ζωής επαφών : 

Για 50 VΑ τουλάχιστον 10 x 106 χειρισµοί 

Για  100 VΑ τουλάχιστον 8  x 106 χειρισµοί 

Για 250 VΑ τουλάχιστον 3 x 106 χειρισµοί 

Για  750 VΑ τουλάχιστον 1.2 x 106 χειρισµοί 

Για 1500 VΑ τουλάχιστον 0.3 Χ 106 χειρισµοί 

. Ονοµαστικό ρεύµα επαφών : τουλάχιστον 1Α/DC11/60 VDC. 

. Βαθµός προστασίας χειριστηρίου : ΙΡ 54 (ή ΙΡ 65), DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 

 

 

Ενδεικτικές Λυχνίες  

 

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάµετρο ... mm.  

Οι τοποθετηµένες σε πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται θα είναι  

διαιρούµενου τύπου µε το µπλοκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας συναρµολογηµένα  

στην πλάκα συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τµήµα µε τον διακοσµητικό δακτύλιο,  

το αντιδαµβωτικό κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι συναρµολογηµένα στο κάλυµµα του  

κιβωτίου,  ώστε  κατά  την  αφαίρεση  του  καλύµµατος  να  µην  χρειάζεται  καµιά  επέµβαση  στην  

ενδεικτική λυχνία.  

Τα λαµπάκια και οι υποδοχές τους θα συµφωνούν προς τους κανονισµούς ΙΕC 204 και θα είναι τύπου 

Bayonet.  
Τα λαµπάκια θα είναι νήµατος ισχύος ... W.  
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Τα χρώµατα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύµφωνα µε την λειτουργία που δείχνουν ως  

εξής:  
 

ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση όχι Ένδειξη ότι η µηχανή σταµάτησε από σφάλµα 

κανονική (υπερένταση, υπερτάχυνση κ.λ.π.) 

Εντολή σταµατήµατος 

ΚΙΤΡΙΝΟ Προσοχή- Ορισµένα µεγέθη πλησιάζουν τη µέγιστη ή 

Προειδοποίηση ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή τους (ρεύµα, 

θερµοκρασία, στάθµη, πίεση κ.λ.π.) 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΑΣΠΡΟ Μηχανή έτοιµη Ετοιµότητα µηχανής 

προς λειτουργία Όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισµός 

λειτουργεί  

Τα διάφορα µεγέθη έχουν την κανονική τιµή τους Ο 

κύκλος λειτουργίας τελείωσε και υπάρχει  

ετοιµότητα για επαναλειτουργία  

∆ΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΠΡΟ Κύκλωµα Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός 

χειρισµού υγιές Επιµέρους ή βοηθητικός εξοπλισµός σε λειτουργία 

Κανονική Λειτουργία µηχανής 
λειτουργία 

ΜΠΛΕ Όλες οι υπόλοιπες 

περιπτώσεις 

 

Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

. Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

. Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20°  έως +40° C. 

. Ονοµαστική τάση µόνωσης 250 V : Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. 

. Ονοµαστικό ρεύµα : ......Α 

. Μέση διάρκεια ζωής στην ονοµαστική τάση : Τουλάχιστον........... ώρες. 

. Βαθµός προστασίας µπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144). 

 

 

Χρονοδιακόπτες  

 

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι µονοφασικός 220V 50 Ηz 10 A µε ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας από την 

διακοπή ρεύµατος.  Θα  είναι δύο  προγραµµάτων  µε  ελάχιστο  χρόνο  χρονικής  ρύθµισης  1/4 ώραs. 

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε πίνακα θα έχουν εφεδρική πορεία 48 

ωρών.  

 

 

Θερµικά Στοιχεία Υπερέντασης  

 

Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τα κυκλώµατα έναντι υπερεντάσεων.  

Τα θερµικά στοιχεία είτε προκαλούν την απόζευξη του κατάλληλου οργάνου διακοπής µέσω της 

ενεργοποίησης µιας βοηθητικής επαφής (π.χ. ηλεκτρονόµος ισχύος που τροφοδοτεί κινητήρα), είτε 

απευθείας µηχανικά προκαλούν την απόζευξη του διακόπτη (αυτόµατοι διακόπτες ισχύος).  

 

Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τους κινητήρες από :  
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. υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης 

. υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας 

. στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δροµέας δεν περιστρέφεται 

. κατά τη µονοφασική λειτουργία τριφασικού κινητήρα, λόγω διακοπής της τάσης µιας φάσης 

 

Τα θερµικά στοιχεία θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

. χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας µορφής ΙΙΙ σύµφωνα µε VDΕ 0660/Ι. 

. τάση µόνωσης : τουλάχιστον 500V, ΑC 

. κλάση µόνωσης : C/VDΕ 0110 

. περιοχή  και  κλίµακα  ρύθµισης  :  να  περιέχει  το  ονοµαστικό  ρεύµα  του  κλάδου  στον  οποίο 

παρεµβάλλονται τα θερµικά στοιχεία 

. µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος : 40° C 

. Τα θερµικά στοιχεία που οδηγούν σε απόζευξη του οργάνου διακοπής µέσω βοηθητικής επαφής 

να είναι εφοδιασµένα µε: 

. Μοχλό επαναφοράς µε θέσεις ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ. 

. Στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ µετά την ενεργοποίηση των θερµικών στοιχείων είναι απαραίτητο 

για να ξαναλειτουργήσουν να γίνει επαναφορά µέσω του µπουτόν επαναφοράς, ενώ στη θέση 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ η επαναφορά γίνεται αυτόµατα. 

. Μπουτόν επαναφοράς. 

. Μοχλό δοκιµής. 

Σε περίπτωση φάσης εκκίνησης κινητήρα µε µεγάλη διάρκεια, είναι πιθανόν, προτού ολοκληρωθεί η 

φάση της εκκένωσης να ενεργοποιούνται τα θερµικά στοιχεία και να διακόπτουν την λειτουργία του 

κινητήρα.  

Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από τη διάταξη εκκίνησης είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ειδική  

διάταξη θερµικών στοιχείων µέσω τριών µετασχηµατιστών έντασης κορεσµένου πυρήνα.  

Ο λόγος µετασχηµατισµού των µετασχηµατιστών έντασης Ι1:Ι2 είναι σταθερός µέχρι 1,2 φορές το  

ονοµαστικό ρεύµα. Σε αυτή την περιοχή η λειτουργία των θερµικών δεν διαφέρει.  

Μετά το σηµείο 1,2 φορές το ονοµαστικό ρεύµα, το ρεύµα του δευτερεύοντος, λόγω του κορεσµού.  

Η όχι γραµµική αύξηση του ρεύµατος του δευτερεύοντα δίνει µεγαλύτερους χρόνους απόζευξης  

στην  περιοχή  εντάσεων  µεγαλύτερων 1,2  φορές  της  αντίστοιχης  ονοµαστικής  και  συνεπώς  

επιτρέπει µεγαλύτερες χρονικές διάρκειες της φάσης εκκίνησης των κινητήρων.  

 

 

Τηλεδιακόπτες Χειρισµού Φωτισµού (Ωστικοί Ηλεκτρονόµοι)  

 

Για το χειρισµό κυκλωµάτων φωτισµού µε τηλεχειρισµό από δύο-τρία ή και περισσότερα σηµεία,  

όπου  προβλέπεται  τέτοια  διάταξη,  θα  χρησιµοποιηθούν  τηλεδιακόπτες  µε  µηχανική  µανδάλωση  

(καστάνια) ονοµαστικής έντασης 16Α µονοπολικοί ή διπολικοί, τάσης χειρισµού 220 V AC, 50 Hz.  

Η διάρκεια ζωής των επαφών τους, ανάλογα µε το είδος του φορτίου, θα ανέρχεται τουλάχιστον στον 

αριθµό ζεύξεων και αποζεύξεων που καθορίζεται πιο κάτω:  

. Για ωµικό φορτίο ή για λαµπτήρες φθορισµού σε ...........  χειρισµούς. 

. Για λαµπτήρες φθορισµού µε παράλληλη αντιστάθµιση σε........... χειρισµούς. 

. Για λαµπτήρες πυράκτωσης σε.......... χειρισµούς. 

Οι τηλεδιακόπτες θα είναι εγκατεστηµένοι µέσα στους πίνακες, πάνω σε ειδική ράβδο (ράγα) 

ειδικής διατοµής, κατά DIN 46277, όπως και οι µικροαυτόµατοι.  
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Μετασχηµατιστές Τροφοδοσίας Βοηθητικών Κυκλωµάτων Ελέγχου  

 

Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης χρησιµοποιούνται για τη τάση αυτοµατισµού σε όλους τους  

πίνακες  όπου  έχουµε  ηλεκτρονόµους  ισχύος  ή  και  βοηθητικούς  όταν  αυτοί  δεν 

τροφοδοτούνται από το κεντρικό σύστηµα τάσης αυτοµατισµού.  

Οι µετασχηµατιστές που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι δύο ξεχωριστών τυλιγµάτων κλειστού  

τύπου,  οι  δε  πυρήνες  τους  θα  είναι  κατασκευασµένοι  από  άριστης  ποιότητας  ελάσµατα  

µετασχηµατιστών  ώστε  οι  απώλειες  λειτουργίας  να  µην  υπερβαίνουν  το  6%  της  ονοµαστικής  

ισχύος.  

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω : 
 

Κανονισµοί 

Τάση πρωτεύοντος  

Τάση δευτερεύοντος  

Ονοµαστική ισχύς 

Θερµοκρασία λειτουργίας 

Στάθµη θορύβου 

Τάση δοκιµής 

VDE 0550 T3  

380 V 50 Hz 

220 V ή διαφορετική όπως φαίνεται στα σχέδια  

αυτή καθορίζεται από την απαιτούµενη ισχύ των πηνίων  

έλξης των ηλεκτρονόµων αυξηµένη κατά 50%  

80°C 

30 db  

2,5 KV  

 

Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε τα αντίστοιχα όργανα προστασίας στο πρωτεύον και 

στο δευτερεύον.  

 

 

4.9  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  

 

Γενικά  

Παρακάτω προδιαγράφονται κινητήρες και εκκινητές εκτός από:  

.  Κινητήρες  και  εκκινητές  µηχανικού  εξοπλισµού,  που  είναι  αυτοτελώς  εφοδιασµένος  µε  

κινητήρα (κινητήρες ορισµένου σκοπού, όπως κινητήρες ψυκτών, κλπ).  

.  Οποιοδήποτε  µηχανικό  εξοπλισµό  που  οδηγείται  από  µικρούς  κινητήρες  ισχύος  1/6  ΗΡ  ή  

µικρότερους  και  ο  οποίος  είναι  εξοπλισµός  επιλογής  του  κατασκευαστή  των  αντίστοιχων 

µονάδων.  

.  Όλος ο υπόλοιπος µηχανικός εξοπλισµός (αντλίες, ανεµιστήρες, κλπ) πρέπει να έχουν κινητήρες  

εγκατεστηµένους  από  τον  κατασκευαστή  του  εξοπλισµού  και  θα  πρέπει  να  πληρούν  τις 

παραδοχές στις προδιαγραφές που δίδονται.  

 

Όλοι  οι  κινητήρες  θα  είναι  αθόρυβης  λειτουργίας,  εγγυηµένοι  να  εκπληρώνουν  τις 

προδιαγραφόµενες απαιτήσεις χωρίς να παράγουν θόρυβο, υποκείµενοι ωστόσο στις προδιαγραφές 

θορύβου για όλο το συγκρότηµα του οδηγούµενου από τον κινητήρα εξοπλισµού.  
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Κανονισµοί  

 

Όλοι  οι  κινητήρες  και  τα  παρελκόµενα  θα  ανταποκρίνονται  σε  κάθε  άποψη  µε  τις  γερµανικές 

προδιαγραφές ή ισοδύναµες.  

 

 

Συνθήκες Λειτουργίας  

 

Οι κινητήρες θα είναι κατάλληλοι να λειτουργήσουν σε πλήρη ισχύ και συνεχή λειτουργία πάνω  

από το επίπεδο της θάλασσας µέχρι τα ........  m  µε ένα διοχετευόµενο ψυκτικό ρεύµα αέρα, που δεν  

θα ξεπερνά στις δυσµενέστερες συνθήκες τους 45° C DB/50% RH.  

Κινητήρες που βρίσκονται στο λεβητοστάσιο θα είναι κατάλληλοι για θερµοκρασία περιβάλλοντος  

50° C.  

 

 

Απόδοση Κινητήρων και Συντελεστής Λειτουργίας  

 

Η απόδοση των κινητήρων που θα τοποθετηθούν δεν θα είναι σε καµία περίπτωση µικρότερη από την 

ιπποδύναµη που απαιτείται από τον οδηγούµενο εξοπλισµό.  

Τα χαρακτηριστικά τους θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία εργασίας κάτω από την πιο 

δυσµενή συνθήκη φόρτισης που αντιµετωπίζεται µέσα στα όρια τιµών της ονοµαστικής πλακέτας 

(ισχύς, ρεύµα, κλπ).  

Οι κινητήρες θα επιτρέπουν επί πλέον ένα συντελεστή (ασφαλούς) λειτουργίας του 1,15 δηλ. µία  

συνθήκη  συνεχούς  κατά  5%  υπερφόρτωσης  (σε  ρεύµατα  ρότορα),  χωρίς  να  ξεπερνά  την  τάξη  

αύξησης  της  θερµοκρασίας  µόνωσης  όταν  λειτουργεί  στην  προδιαγεγραµµένη  θερµοκρασία  

περιβάλλοντος.  

 

 

Τιµές Τάσεων Λειτουργίας  

 

Κινητήρες µονοφασικοί θα λειτουργούν στα 230 V/50 HZ, ενώ για τους τριφασικούς κινητήρες τα 

αντίστοιχα µεγέθη είναι στα 400 V/50 HZ.  

Ο κινητήρας θα είναι ικανός να εξασφαλίζει την δεδοµένη τάξη απόδοσής τους, στην δεδοµένη  

ταχύτητα, σε οποιαδήποτε τάση µέσα στα όρια του 95% έως 105% της προδιαγεγραµµένης τάσης.  

 

Εξυπηρετήσεις και Τύποι  

 

Κινητήρες µέχρι την ισχύ των 0,75 KW θα είναι µονοφασικοί ή τριφασικοί µε εκκινητήρα πυκνωτή εκτός 

εκείνων για 1/6 ΗΡ και µικρότερους που µπορούν να είναι της επιλογής του κατασκευαστή του 

εξοπλισµού. Κινητήρες πάνω από 0,75 KW θα είναι τριφασικοί και επαγωγικού τύπου.  

Όλοι οι κινητήρες των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (περιλαµβανοµένων και των ψυκτικών 

πύργων) θα είναι τελείως κλειστού τύπου αερόψυκτοι ΙΡ 54.  

Οι  κινητήρες  θα  είναι  µίας  σταθερής  ταχύτητας  εκτός  αν  καθορίζεται  ή  προδιαγράφεται  
 
 
 
 

80  



 

 

 

 

διαφορετικά. Οι κινητήρες δύο ταχυτήτων θα έχουν ξεχωριστές περιελίξεις. 

Τριφασικοί κινητήρες των 7,5 KW και πάνω θα είναι τύπου Υ-∆.  

 

 

Προδιαγραφές Θερµοκρασιών και Τάξης Μόνωσης  

 

Η µόνωση για όλους τους κινητήρες θα είναι για τροπικό κλίµα, εκτός αν καθορίζεται αλλιώς, οι 

κινητήρες θα έχουν µόνωση F τάξης κατάλληλης για την λειτουργία µέσα στα απαιτούµενα όρια 

αύξησης της θερµοκρασίας.  

 

 

Κατασκευή των Κινητήρων  

 

- Γενικά : 

Οι κινητήρες θα κατασκευάζονται µε χυτοσιδηρό σκελετό και θα εφοδιάζονται µε χυτοσιδηρά 

κιβώτια καλωδίων, µε πρόβλεψη των κατάλληλων ακροδεκτών για την σύνδεση κυκλωµάτων 

ισχύος και βοηθητικών.  

Οι περιελίξεις του κινητήρα θα αντέχουν στις καταπονήσεις που προέρχονται από την περίοδο 

εκκίνησης.  

Οι περιελίξεις θα έχουν επεξεργασία µε το εγκεκριµένο µονωτικό υλικό το κατάλληλο για 

προστασία εναντίον της υγρασίας και ελαφρών όξινων ή αλκαλικών συνθηκών.  

 

- Τριβείς κινητήρα : 

Προβλέπονται τριβείς σφαιριδίων ή κυλινδρικοί µε εσωτερικές και εξωτερικές σφραγίδες άξονα, µε 

δυνατότητα επαναλίπανσης, εκτός των µόνιµα σφραγισµένων όπου οι κινητήρες είναι µικροί και 

φυσιολογικά µη προσβάσιµοι για συνήθη συντήρηση.  

Όπου  οδηγοί  ιµάντες  ή  άλλου  τύπου  οδηγοί  δηµιουργούν  εγκάρσια  ή  αξονική  πίεση  στον  

κινητήρα, θα τοποθετηθούν τριβείς σχεδιασµένοι να αντιστέκονται στο φορτίο της πίεσης. Οι  

µικροί ελαφρού φορτίου κινητήρες επιτρέπεται να έχουν τριβείς στήριξης τύπου περιβλήµατος  

άξονα.  

 

- Προστασία θερµικής υπερφόρτωσης : 

Κινητήρες  τάξης  µέχρι 20  KW  εφοδιάζονται  µε  ένα  thermistor  θετικού  συντελεστή 

θερµοκρασίας. 

Κινητήρες τάξης από 20 έως 75 KW θα έχουν από ένα thermistor ενσωµατωµένο σε κάθε φάση των 

τυλιγµάτων του στάτορα του κινητήρα.  

Κινητήρες τάξης 76 KW και πάνω θα έχουν δύο thermistors ενσωµατωµένα σε κάθε φάση των 

τυλιγµάτων του στάτορα του κινητήρα,  θα είναι διαχωρισµένα από τα κύρια τερµατικά, µέσα στο 

τερµατικό κιβώτιο του κινητήρα.  
Κινητήρες εξοπλισµένοι µε thermistors θα συνδέονται σε µία µονάδα ελέγχου.  

Η µονάδα ελέγχου θα συνδέεται εσωτερικά µε τα thermistors και τον εκκινητή για να κόβει τον 

εκκινητή όταν ένα ή όλα τα thermistors έχουν υπερθερµανθεί.  

 

- Ικανότητα έναρξης : 

Κάθε κινητήρας θα είναι ικανός να ξεκινά τόσο συχνά όσο καθορίζεται από το αυτόµατο 

σύστηµα ελέγχου και όχι λιγότερο από πέντε ξεκινήµατα ανά ώρα για κινητήρες που ελέγχονται από 

χειριστή.  

Οι κινητήρες µιας φάσης θα είναι εφοδιασµένοι µε πυκνωτή εκκίνησης.  
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Όλοι  οι  κινητήρες  που είναι µικρότεροι  των 7,5  KW  θα  ξεκινούν  απ' ευθείας  και το  ρεύµα 

εκκίνησης δεν θα ξεπερνά πάνω από 6 έως 7 φορές το ονοµαστικό.  

Όλοι  οι κινητήρες  πάνω  από  7,5  KW θα  έχουν  εκκίνηση  τύπου  αστέρα-  τριγώνου  εκτός  αν 

προδιαγράφεται διαφορετικά.  

 

- Πλάκα στοιχείων κινητήρα :  

Θα τοποθετηθεί µεταλλική πλάκα στοιχείων για κάθε κινητήρα που θα αναγράφει την πλήρη 

ταυτότητα  του  κατασκευαστή,  µεγέθη  λειτουργίας,  χαρακτηριστικά,  κατασκευή,  ειδικά 

χαρακτηριστικά και παρόµοιες πληροφορίες.  

 

- Ταµπέλα λίπανσης : 

Κάθε κινητήρας θα εφοδιάζεται µε µόνιµες οδηγίες λίπανσης από τον κατασκευαστή.  

 

- Τερµατικά κιβώτια και αγωγοί :  

Οι τριφασικοί κινητήρες θα εξοπλίζονται µε χυτοσιδηρά τερµατικά κιβώτια. Τα τερµατικά 

κιβώτια  και  οι  χώροι  των  τερµατικών  συνδέσεων  θα  είναι  επαρκούς  µεγέθους,  ώστε  να 

διαθέτουν άνετο χώρο για την κατασκευή και επίτευξη των συνδέσεων.  

Οι τερµατικοί αγωγοί θα είναι ευλύγιστοι  και επαρκούς  µήκους  ώστε να επεκταθούν  σε 

απόσταση όχι µικρότερη των 100 χλστ. πέρα από το "πρόσωπο" του τερµατικού κιβωτίου.  

Οι  τερµατικοί  αγωγοί  θα  εφαρµόζονται  µε  υποδοχές  ακροδεκτών  χωρίς  συγκολλήσεις 

κατάλληλες  για  προσαρµογή  σε  ακροδέκτες  εγκατεστηµένους  στην  εξωτερική  καλωδίωση. 

Προβλέψεις για το µέγεθος του τερµατικού κιβωτίου, µήκους αγωγών, µέγεθος ανοιγµάτων για τις  

καλωδιώσεις  και τύπος τερµατικών ακροδεκτών θα γίνουν ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες 

προδιαγραφές ή πρακτικές.  

 

- Χρωµατισµός : 

Οι κινητήρες θα προσκοµίζονται µε το φινίρισµα του κατασκευαστή. Τα τελικά στρώµατα και το 

πρώτο  εσωτερικό  χρώµα  θα  είναι  βιοµηχανικής  ποιότητας,  µε  δοκιµασµένα  ανθεκτικά 

συστατικά,  µε  υψηλές  αντοχής  στον  ήλιο  και  σε  θερµοκρασία  µέχρι  200  βαθµούς  C,  χωρίς 

ρωγµές, φυσαλίδες, ξεφλούδισµα και αποχρωµατισµό.  

 

 

Εκκινητές  

 

-  Γενικά :  

Εκτός από τις περιπτώσεις που τµήµατα µηχανικού εξοπλισµού θα πρέπει να είναι αυτοτελώς 

εξοπλισµένα µε τον δικό τους εκκινητή κινητήρα και πίνακα ελέγχου, οι εκκινητές κινητήρα ή οι 

πίνακες εκκινητών (MSP) ή τα κέντρα ελέγχου κινητήρων (MCC), θα διατίθενται για την έναρξη και 

προστασία των ηλεκτρικών κινητήρων της µονάδας.  

Όλοι οι εκκινητές (ή ΜSP ή MCC) θα είναι από τον ίδιο κατασκευαστή.  

Όπου ο εκκινητής κινητήρα ή η θέση διακόπτη κυκλώµατος δεν είναι µέσα στο οπτικό πεδίο του 

κινητήρα,  θα  προβλεφθεί  διακόπτης  ασφαλείας  για  την  δυνατότητα  αποσύνδεσης  µέσα  στο 

οπτικό πεδίο του κινητήρα.  

Τα  παρακάτω  θα  είναι  οι  γενικές  απαιτήσεις  για  όλους  τους  µαγνητικούς  εκκινητές  ή  τις 

ανάλογες µονάδες εκκινητών:  

.  Οι  εκκινητές  θα  είναι  του  απαιτούµενου  τύπου  και  θα  έχουν  προστασία  θερµικής  
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υπερφόρτωσης  σε κάθε  φάση  και  θα  έχουν  εξωτερική  χειροκίνητη  επαναφορά  (reset).  Οι 

σπείρες λειτουργίας θα είναι κατάλληλες για 240Volt, µίας φάσης, λειτουργίας σε 50 ΗΖ. Οι 

αυτόµατοι ρυθµιστές (relays) υπερφόρτωσης θα έχουν ρύθµιση Motor Starters από το 85 έως το 

115% της ονοµαστικής τάξης.  

.  Οι εκκινητές  κινητήρων δύο ταχυτήτων θα  είναι για κινητήρες  µε  δύο περιελίξεις.  Ο  

ανάδοχος θα επαληθεύσει τον τύπο των κινητήρων µε δύο ταχύτητες που έχουν στην πράξη 

εγκατασταθεί και θα προµηθεύσει το τύπο του εκκινητή που είναι απαραίτητος για τον έλεγχο 

του κινητήρα.  Αυτόµατοι  διακόπτες επιτάχυνσης  και επιβράδυνσης θα διατεθούν  για τους 

εκκινητές δύο ταχυτήτων.  

Κάθε  εκκινητής  θα  πρέπει  να  εφοδιάζεται  µε  το  λιγότερο  µία  επί  πλέον  ΝΟ  και  NC  

βοηθητική  επαφή,  επιπρόσθετα  στις  φυσιολογικά  ανοικτές  και/  ή  φυσιολογικά  κλειστές  

βοηθητικές επαφές, απαραίτητες για τις ενδεικτικές λυχνίες για το αυτόµατο σταµάτηµα και  

για άλλες απαιτήσεις της λειτουργίας στην πράξη των συστηµάτων όπως προδιαγράφονται.  

 

- Οι  µονάδες  εκκινητών  θα  πρέπει  να  εφοδιάζονται  µε  (HAND-OF-AUTO)  διακόπτες  

επιλογής,  πιεστικά  κουµπιά,  ενδεικτικές  λυχνίες,  αυτόµατους  χρονοδιακόπτες  και  άλλες 

συσκευές, σύµφωνα µε τις παρακάτω ιδιαίτερες απαιτήσεις:  

.  Πιεστικά κουµπιά και ενδεικτικές λυχνίες  

.  Οι πιεστικοί διακόπτες (push buttons) θα είναι µονάδες υψηλής ποιότητας, κατασκευής, µε  

στεγανότητα και αντοχή σε λάδι. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι κατάλληλες για 240 V/50  

 HZ. Oι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου αυτόµατου ή χειροκίνητου ελέγχου (poush to  

 test), κόκκινες για την λειτουργία του κινητήρα και πράσινες όταν είναι σταµατηµένες. . 

Αυτόµατοι διακόπτες ελέγχου (control relays)  

. Oι αυτόµατοι διακόπτες ελέγχου (control relays) θα είναι καταλλήλου συνεχούς έντασης, 

µε πηνίο 240 V/50 HZ λειτουργίας. 

. ιακόπτες επιλογής 

.  Οι διακόπτες επιλογής θα είναι του περιστροφικού τύπου µε προστατευµένες µε κάλυµµα  

επαφές  και θα  έχουν  το απαραίτητο αριθµό  επαφών για να  ανταποκριθούν  σωστά  στις 

λειτουργίες ρύθµισης που απαιτούνται. Οι διακόπτες θα εφοδιάζονται µε προστατευτικό 

δίσκο και χερούλι τύπου λαβής όπλου.  

.  Βοηθητικοί αυτόµατοι διακόπτες  

.  Όπου απαιτούνται θα προβλεφθούν βοηθητικοί αυτόµατοι διακόπτες για συναγερµό και  

ένδειξη λάθους µε πηνία λειτουργίας 240 V/50 HZ και επαφές 10Α.  

 

- Αυτόνοµοι χρονοδιακόπτες καθυστέρησης (delay relays)  

- Όπου απαιτείται, θα προσαρµόζονται χρονοδιακόπτες από 0,2 έως 180 δευτερολέπτων, µε  

καθυστέρηση  στην  ενεργοποίηση  ή  απενεργοποίηση  όπως  είναι  αναγκαίο.  Οι  αυτόµατοι 

χρονοδιακόπτες  θα  ανήκουν  στην ίδια  κλάση όπως  προδιαγράφεται  για  τους  βοηθητικούς 

αυτόµατους διακόπτες παραπάνω.  

- Όλα  τα  πηνία,  πυρήνες,  αντιστάσεις,  µονώσεις,  επαφές,  διακόπτες  αναστολής  - 

ενεργοποίησης, κλπ. των εκκινητών και των αυτόµατων διακοπτών θα είναι του εγκεκριµένου 

τύπου.  Όλα  τα  µέρη  που  υπόκεινται  σε  φθορά  λόγω  σχηµατισµού  τόξου,  κλπ,  θα 

ανανεώνονται και θα αποκαθίστανται εύκολα.  

- Όλοι  οι  εκκινητές  θα  πρέπει  να  είναι  κλεισµένοι  στο  κατάλληλο  περίβληµα,  µε  στεγανές 

συνδέσεις εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

 

- Προδιαγραφές : 

. Όλοι  οι  εκκινητές  και  τα  παρελκόµενα  θα  υπόκεινται  από  κάθε  άποψη  στις  Γερµανικές 

προδιαγραφές ή σε ισοδύναµες. 
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.  Όλοι  οι  κινητήρες  θα  πρέπει  να  εφοδιάζονται  µε  µία  αξιόπιστη  διµεταλλική  µονάδα  (ή  

µονάδες) θερµικής προστασίας και µε εξωτερικό χειροκίνητο διακόπτη επαναφοράς (Motor  

Starter).  

. O χρόνος αναστολής - ενεργοποίησης θα παραµείνει σταθερός µετά από αλλεπάλληλες 

εκκινήσεις. 

. Κινητήρες  τριών  φάσεων  θα  εφοδιάζονται µε  τρεις  µονάδες  υπερφόρτωσης,  µία  για  κάθε 

φάση. 

. Όλοι  οι  κινητήρες  µέχρι (συµπεριλαµβανοµένων)  και  των 75  KW  θα  διατίθενται  µε 

ρυθµιζόµενο  το  χρόνο  καθυστέρησης  και  µε  διάταξη  αντιστάθµισης  θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος. 

 

 

Τύποι Συσκευών Ελέγχου Κινητήρων  

 

Τύποι συσκευών ελέγχου κινητήρων ή µηχανισµοί που περιλαµβάνονται σ' αυτό το τµήµα έχουν ως 

ακολούθως: 

. Μικρής ισχύος χειροελεγχόµενοι εκκινητές 

. Άµεσης εκκίνησης εκκινητές 

. Εκκινητές αστέρα-τριγώνου 

. Πίνακες εκκινητών κινητήρα (MSP) 

. Κέντρα ελέγχου κινητήρων (MCC) 

 

 

Μικρής Ισχύος Χειροελεγχόµενοι Κινητήρες  

 

Θα τοποθετηθούν οι χειροελεγχόµενοι µιας φάσης, µικρής ισχύος εκκινητές, οπουδήποτε εκτός εκεί 

όπου  ορίζεται  µανδάλωση  ή  αυτόµατη  λειτουργία  τύπου  µεγέθους  λειτουργίας  και  ηλεκτρικών 

χαρακτηριστικών όπως απαιτείται.  

Θα εφοδιασθούν µε αυτόµατο διακόπτη θερµικής υπερφόρτωσης µε δυνατότητα προσαρµογής συν ή 

πλην 10% της ονοµαστικής τάξης µεγέθους για προστασία των κινητήρων 220 V ισχύος 1/2 ΗΡ ή και 

µικρότερων.  

Θα  τοποθετηθούν  εκκινητές  µε  µηχανισµό  ταχείας  ελεύθερης  σύνδεσης  - αποσύνδεσης για  

αναστολή - ενεργοποίηση, πράσινες λυχνίες ελέγχου, διακόπτες επιλογής για επί τόπου έλεγχο ή 

τηλεχειρισµό  και µε διακόπτη απλό ή µε κλειδαριά. Θα τοποθετηθεί ο εκκινητής σε περίβληµα 

γενικής χρήσης.  

 

 

Εκκινητές Άµεσης Εκκίνησης (Direct on Line)  

 

Θα τοποθετηθούν εκκινητές για κινητήρες µιας ή τριών φάσεων των 0,5 KW και µεγαλύτερων µέχρι 

τα 7,5 KW και για µικρούς κινητήρες, όπου απαιτείται λειτουργία αυτόµατη ή εσωτερικού 

µανδαλώµατος.  

Θα τοποθετηθούν όλα τα µέρη του εξοπλισµού όπως καθορίζονται σε άλλη παράγραφο για τους 

µαγνητικούς εκκινητές.  

Οι εκκινητές θα έχουν µία ηλεκτρική αντοχή όχι µικρότερη από χρήσεις σε λειτουργία πλήρους 

φορτίου.  
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Εκκινητές τύπου Αστέρα - Τριγώνου  

 

Θα τοποθετηθούν οι εκκινητές τύπου αστέρα-τριγώνου για κινητήρες τριών φάσεων 7,5 KW και 

µεγαλύτερων, τύπων, µεγεθών, τάξεως και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών όπως απαιτούνται.  

Θα κατασκευασθούν οι εκκινητές µε συρµάτωση εναλλαγής φάσεων κλειστού κυκλώµατος, τύπου 

αντίστασης συµπεριλαµβανοµένων τριών τριπολικών διακοπτών ρυθµιζόµενου χρονοδιακόπτη και 

τριών προστατευτικών ηλεκτρονόµων υπερφόρτωσης.  

Θα τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται, όπως καθορίζονται σε άλλες παραγράφους για 

τους µαγνητικούς εκκινητές (Motor Starters).  

 

 

Πίνακες Εκκινητών  

 

- Σκοπός : 

Αυτή η παράγραφος εξετάζει τις απαιτήσεις για πίνακες εκκινητών (MSP). Οι πίνακες αυτοί θα 

εγκαθίστανται σε εσωτερικούς χώρους και θα χρησιµοποιούνται µόνο σε θέσεις όπου ο σταθµός και  

το  µέγεθος  των  κινητήρων  που  θα  ελέγχονται  κάνει  την  χρήση  ενός  κέντρου  ελέγχου 

κινητήρων µη πρακτική και αντιοικονοµική.  

Θα εξοπλίζονται και θα εγκαθίστανται όπως απαιτείται και θα είναι του τύπου ασφαλείας  

επιπέδου µετώπου (dead front), εφοδιασµένοι µε αποσυνδέσεις ταχείας σύνδεσης-αποσύνδεσης  

εκκινητή.  

 

- Κατασκευή κιβωτίου :  

Η διάταξη του πίνακα εκκινητών (MSP) θα πρέπει να εγκατασταθεί µέσα σε ένα µεταλλικό 

κιβώτιο µε στεγανοποιηµένες ενώσεις. Το κιβώτιο θα είναι κατάλληλο για στήριξη στον τοίχο. Τα 

κιβώτια θα είναι εφοδιασµένα µε ένα κάλυµµα µε τέσσερα τµήµατα χωρίς ανοιγµένο καπάκι, ώστε να 

έχουν κρυφές καλά προσαρµοσµένες και εξοπλισµένες συνδέσεις και βίδες.  

Τα  καλύµµατα  θα  είναι  από  χαλυβδοελάσµατα  ντεκαπέ  βαµµένα  µε  ένα  πρώτο  στρώµα 

αντισκωριακού και φινίρισµα ψηµένου υαλοχρώµατος.  

 

- ∆ιάθεση κιβωτίων σύνδεσης :  

Η κατασκευή των κιβωτίων µπάρων σύνδεσης θα έχει χώρο για διακόπτη κυκλώµατος και 

µονάδες  εκκινητών  κινητήρων.  Καµία  πρόσθετη  γραµµική-πλευρική  συρµάτωση  δεν  θα 

απαιτηθεί για την πρόσθετη αποσυνδέσεων.  

 

- Μονάδες ελέγχου κινητήρων :  

Οι µονάδες ελέγχου κινητήρων θα είναι συνδυασµός εκκινητών µε αποµονωτή διακόπτη µέσα σε 

ένα συµπαγούς κατασκευής µεταλλικό κιβώτιο γενικής χρήσης.  

Ένα ανοιγόµενο  καπάκι θα  υπάρχει για  κάθε µονάδα ελέγχου,  συνδεδεµένο  µε  την συσκευή 

αποσύνδεσης, για να εµποδίσει το άνοιγµα του καπακιού όταν η συσκευή είναι (ΟΝ), εκτός από την 

περίπτωση µέσω  ενός εξουδετερωτικού  σύρτη-διακόπτη που θα επιτρέπει έλεγχο από το 

ειδικευµένο προσωπικό.  

Κάθε διακόπτης εφοδιάζεται µε ένα εξωτερικό χερούλι µε πρόβλεψη για "κλείδωµα" στις θέσεις 

"OFF" και "ΟΝ" µε σαφή χαρακτηρισµό της θέσης.  
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Οι διακόπτες  αποµόνωσης  κυκλώµατος  θα έχουν  γενικά  χαρακτηριστικά σύµφωνα  µε  τις 

ηλεκτρικές προδιαγραφές.  

Κάθε µονάδα θα έχει µία ονοµαστική πλακέτα προσκολληµένη στο µπροστινό καπάκι, που θα 

περιέχει ένα µόνιµο αρχείο του τύπου της µονάδας, κατάλογο αριθµών και χαρακτηριστικών και µία 

θήκη κάρτας.  

Το µπροστινό καπάκι θα είναι κλειδωµένο µε λουκέτο στην κλειστή θέση.  

 

- Εκκινητές κινητήρων :  

Κάθε εκκινητής θα έχει µια προσθήκη ενός τεµαχίου για υπερφόρτωση µε εξωτερικό µηχανισµό 

επαναφοράς.  

Ο εξοπλισµός που ελέγχεται από τις µονάδες και τον πίνακα εκκινητών κινητήρα, θα 

εφοδιάζεται  µε  τύπους  και  µεγέθη  εκκινητών  και  πρόσθετων  βοηθητικών  επαφών,  όπως 

απαιτείται για να ανταποκριθεί µε τις απαιτήσεις του συστήµατος ελέγχου, που καλύπτονται σε άλλα 

τµήµατα των προδιαγραφών και καθώς υποδεικνύεται στα σχέδια.  

 

- Μονάδες διακοπτών αποµονώσεως (Breakers) κυκλώµατος :  

Οι µονάδες διακοπτών αποµονώσεως κυκλώµατος θα εφοδιάζονται για προστασία εισερχοµένων και 

εξερχόµενων τροφοδοτικών καλωδίων, όπου δεν χρειάζεται µαγνητικός εκκινητής ή όπου ο 

εκκινητής  θα  πρέπει  να  τοποθετηθεί  κοντά  στον  κινητήρα  που  ελέγχει.  Οι  αποµονωτές 

κυκλώµατος θα είναι σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές.  

Οι αποµονωτές κυρίου κυκλώµατος θα έχουν µονάδες λήψης και εκποµπής σήµατος σύνδεσης 

αποσύνδεσης.  

 

- Καλωδίωση : 

Οι πίνακες εκκινητών κινητήρα (MSP) θα είναι πλήρως καλωδιωµένοι εσωτερικά από τον 

κατασκευαστή.  

Τα  τερµατικά  θα  είναι  σαφώς  χαρακτηρισµένα,  οπτικά  σύµφωνα  µε  τα  διαγράµµατα  του  

κατασκευαστή.  Όλη  η  εσωτερική  συρµάτωση  θα  χαρακτηρίζεται  από  κωδικά  χρώµατα  ή  

σηµατοδότες καλωδίων έτσι ώστε το εσωτερικό συνδετήριο κύκλωµα να µπορεί εύκολα να  

ανιχνευθεί.  

Όλη η εξερχόµενη καλωδίωση θα έχει το ίδιο χαρακτηρισµό στο κάθε άκρο.  

 

Όλη η καλωδίωση ελέγχου στους πίνακες εκκινητών (MSP) δεν θα είναι µικρότερης διατοµής από 

1,5 MM2.  

 

- Γείωση : 

Ένα  κιβώτιο  σύνδεσης  της  µπάρας  γείωσης  θα  είναι  εγκατεστηµένο  σε  κάθε  κατασκευή 

κλεισµένη σε µεταλλικό κιβώτιο. Κάθε µονάδα ελέγχου θα είναι αποτελεσµατικά γειωµένη σ' 

αυτή την µπάρα.  

 

- Ονοµαστικές πινακίδες :  

Αυτές προβλέπονται για κάθε συνδεδεµένη συσκευή πάνω στην πόρτα του κιβωτίου.  

 

 

Σύστηµα Εκκίνησης µε Έλεγχο Συχνότητας (Inverter)  

 

Για  την  ακριβή  και  συνεχή  ρύθµιση  της  παροχής  νερού,  οι  ηλεκτροκινητήρες  όσων  αντλιών  
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καθορίζεται  στην  Τεχνική  Περιγραφή  θα  συνοδεύονται  από  ηλεκτρονικούς  ρυθµιστές  στροφών 

(µετατροπείς συχνότητας) ελεγχόµενους από αισθητήρες αναλογικού σήµατος.  

 

Τα τεχνικά στοιχεία των µετατροπέων συχνότητας, στατού τύπου, είναι :  

 

Τάση εισόδου 3x400 V − 10% ή 230 V − 10% 

Συχνότητα εισόδου 48 έως 63 Hz 

Τάση εξόδου 0 έως 400 V 3Φ ή 1Φ 

Συχνότητα εξόδου 5 έως 50 Hz 

Ισχύς Όπως απαιτείται για κάθε ηλεκτρ/ήρα 

Υπερφόρτιση 150% της ονοµαστικής ισχύος 

 

Οι συνθήκες λειτουργίας είναι σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 0οC-40oC και σχετική υγρασία <  

90%.  

Ο µετατροπέας θα έχει βαθµό απόδοσης τουλάχιστον 95% σε πλήρη ισχύ, θα έχει ρυθµιζόµενο χρόνο 

επιτάχυνσης/επιβράδυνσης και θα καλύπτει τους κανονισµούς για τις ραδιοπαρεµβολές. Θα έχει είσοδο 

για αναλογικό σήµα και εξόδους αναλογικές και βοηθητικές επαφές.  

Ο όλος έλεγχος του µετατροπέα θα γίνεται από µικροϋπολογιστή. Η συσκευή θα έχει οθόνη όπου θα 

εµφανίζονται µε κατάλληλους χειρισµούς, οι ρυθµισθείσες παράµετροι λειτουργίας καθώς και οι 

ενδείξεις  σφάλµατος και προστασίας  σε υπερφόρτιση,  βραχυκύκλωµα,  υπέρταση, χαµηλή τάση, 

χαµηλή/ υψηλή θερµοκρασία.  

 

 

4.10  ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

Μετασχηµατιστές Υποβιβασµού Τάσης  

 

Οι   µετασχηµατιστές   υποβιβασµού   τάσης   του   ρεύµατος   φωτισµού   προς   λειτουργία  

ρευµατοδοτών ......  V, θα έχουν  χωρισµένα τα τυλίγµατα  αυτών πρωτεύον  και δευτερεύον  µε  

διαχωριστικό φύλλο χαλκού, γειωµένο.  

Οι  πυρήνες  αυτών  πρέπει  να  είναι  κατασκευασµένοι  από  άριστης  ποιότητας  ελάσµατα  

µετασχηµατιστών, ώστε οι απώλειες λειτουργίας τους να µην υπερβαίνουν το 6% της ονοµαστικής  

τους ισχύος.  

Οι µετασχηµατιστές θα είναι κλεισµένοι σε µεταλλικό κέλυφος, γειωµένο, καλύπτοντας και τους 

ακροδέκτες  σύνδεσής  τους  και φέροντας  κατάλληλα ανοίγµατα  για τον αερισµό  τους.  Θα είναι 

κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση.  

Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε ένα διακόπτη τύπου έκκεντρων, διακόπτοντας  

την τροφοδότηση του πρωτεύοντος, µε µια ενδεικτική λυχνία και δύο ασφάλειες στο δευτερεύον,  

όλα διατεταγµένα µέσα στο κέλυφος του µετασχηµατιστή, το οποίο θα στερεούται απ' ευθείας επί  

του τοίχου.  

Εάν  είναι  δυνατόν  οι  µετασχηµατιστές  θα  τοποθετηθούν  µέσα  στους  πίνακες  εκ  των  οποίων 

τροφοδοτούνται  σχηµατίζοντας  διακεκριµένο  πεδίο.  Θα  είναι  γενικά  µονοφασικοί,  ονοµαστικής 

ισχύος που αναγράφεται στα σχέδια.  
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Ρελέ Ελέγχου Θερµίστορ (Thermistor)  

 

To ρελέ ελέγχου αποτελεί τµήµα του συστήµατος θερµικής προστασίας των ηλεκτροκινητήρων. 

Συνδυάζεται µε αντίστοιχους αισθητήρες θερµοκρασίας 120°C, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι στα 

τυλίγµατα του ηλεκτροκινητήρα.  

Το σύστηµα προστασίας πρέπει να παρέχει συνεχή επιτήρηση της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων του 

κινητήρα για τις παρακάτω συνθήκες:  

. ∆ιακοπή της µίας φάσης 

. Υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος 

. Παρατεταµένο χρόνο εκκίνηση 

. Μεγάλη συχνότητα εκκινήσεων 

. Υπέρταση ή υπόταση 

Το  σύστηµα  της  προστασίας  θα  λειτουργεί  µε  ονοµαστική  τάση  220V,  50  HZ  και  µηχανική 

διάρκεια ζωής 20-106 χειρισµοί και 1Α και 1Κ βοηθητικές επαφές. Το όλο σύστηµα θα καλύπτεται από 

τους κανονισµού VDE 0660, 0160, 0435 IEC 337-1, IEC 34-11.  

 

 

4.11  ∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ  

 

Θεµελιακή Γείωση  

 

Η αντίσταση γείωσης προβλέπεται να είναι λιγότερο από 1 Ω, γι αυτό η γείωση των γεννητριών, των 

πινάκων Χ.Τ. και υποπινάκων, ο ουδέτερος των Μ/Σ, τα µεταλλικά µέρη του εξοπλισµού και οργάνων 

(Μ/Σ, κινητήρες κλπ.) θα συνδεθούν στην θεµελιακή γείωση. Στην θεµελιακή γείωση θα συνδεθεί το 

σύστηµα αλεξικεραυνικής προστασίας.  

 

Σε χώρους  Μ.Τ.,  σε χώρους  Μ/Σ,  σε χώρους  Χ.Τ.  και ΕΗΖ µια  µπάρα γείωσης από χαλκό  θα 

εγκατασταθεί  περιµετρικά  των  χώρων  στην  οποία  όλα  τα  εισερxόµενα  καλώδια  γείωσης  θα 

συνδεθούν όπως επίσης και τα διάφορα εξερxόµενα καλώδια.  

 

Ο ουδέτερος των Μ/Σ θα συνδεθεί στην κύρια µπάρα γείωσης σε κάθε Υ/Σ µε µονωµένο αγωγό.  

Όλες οι ανεξάρτητες µονάδες στους πίνακες Μέσης και Χαµηλής τάσης και όλα τα εξερxόµενα 

καλώδια από τους πίνακες θα γειωθούν µε εύκαµπτη xαλκοταινία στην αντίστοιχη µπάρα γείωσης 

σύµφωνα µε VDΕ 0107. Οι µεταλλικές κατασκευές που δεν διαρρέονται από ρεύµα θα συνδεθούν στον 

κύριο πίνακα µε βίδες.  

 

Εκεί που έχουν εγκατασταθεί ταινίες γείωσης σε τοίxους και οροφές, η ταινία θα εγκατασταθεί µε 

κατάλληλα στηρίγµατα τοποθετηµένα σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες του 1 m και η απόσταση από τον 

τοίχο 1 cm.  

Οι αγωγοί γείωσης θα είναι σύµφωνοι προς τα αναγραφόµενα στα σχέδια. Έτσι θα είναι µονωµένοι  

αγωγοί της αυτής µόνωσης και κατασκευής µε τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώµατος ή ακόµα  

µπορεί να είναι γυµνοί πολύκλωνοι αγωγοί µέσα σε σωλήνες ή ορατοί επί στηριγµάτων ή εσχαρών.  

Γενικά η διατοµή των αγωγών γείωσης θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς και τα σχέδια, δηλ.  

εφόσον οι αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή µικρότερη από 16 mm2  ο αγωγός γείωσης θα  

έχει την ίδια διατοµή.  
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Εάν οι αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή 16 έως 35 mm2 ο αγωγός γείωσης θα είναι 16 mm2 ενώ  

για  διατοµές  αγωγών  κυκλωµάτων  50  mm2  και  άνω  ο  αγωγός  γείωσης  θα  έχει  διατοµή 

τουλάχιστον ίση προς το µισό της διατοµής των αγωγών του κυκλώµατος.  

Γεφυρώσεις σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων και µεταλλικές κατασκευές θα εξασφαλίζουν συνέχεια της 

γαλβανικής σύνδεσης (ισοδυναµική προστασία).  

Θα αφεθούν αναµονές εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου µέσα σε κατάλληλα φρεάτια για τη 

µέτρηση  της  αντίστασης  γείωσης.  Σε χώρους  υποσταθµών,  Η/Ζ θα  υπάρχουν  αναµονές  από  τη 

θεµελιακή  γείωση  για  να  εγκατασταθεί  ισοδυναµική  γέφυρα  για  τη  σύνδεση  εξοπλισµού 

συνδεόµενη προς τη θεµελιακή γείωση.  

Στο χώρο άφιξης ∆ΕΗ, της Μέσης Τάσης, σε χώρους  µετασχηµατιστών, σε χώρους χαµηλής και Η/Ζ, 

στην πλάκα δαπέδου των χώρων αυτών θα εγκατασταθεί µαζί µε το σιδηρό οπλισµό πλέγµα τύπου 

∆άριγκ για την ισοδυναµική προστασία των χώρων και την αποφυγή βηµατικών τάσεων.  

Το δίκτυο διανοµής του αγωγού γείωσης µέσα στο κτίριο πρέπει να παρουσιάζει ενιαία µορφή. Για το  

λόγο  αυτό  τα  µήκη  των  αγωγών  των  κυρίων  κλάδων  της  γείωσης  καθώς  και  οι  διάφορες 

διακλαδώσεις αυτού θα πρέπει να είναι ενιαία από το σηµείο αναχώρησης (π.χ. υποσταθµός) µέχρι το 

σηµείο κατάληξής τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν οι συνδέσεις θα γίνονται µε τρόπο  

που  να  εξασφαλίζει  τη  µηχανική  και  ηλεκτρική  συνέχεια  του  αγωγού  αποκλειόµενων συνδέσµων 

που φέρουν µόνο κοχλίες (π.χ. καβουράκια).  

Σε περίπτωση που η αντίσταση γείωσης είναι πάνω από 1 Ωµ θα τοποθετηθούν τρίγωνα γειώσεως προς 

επίτευξη γείωσης κάτω του 1 Ωµ.  

 

 

Τρίγωνα Γείωσης  

 

Τα τρίγωνα  γείωσης θα  αποτελούνται από 3  ηλεκτρόδια  από ράβδο χάλυβος-χαλκού διαµέτρου Φ18  

mm  και  µήκους  2.5  m.  Τα  ηλεκτρόδια  θα  τοποθετηθούν  κατακόρυφα  (µε  τη  βοήθεια 

ενδεχοµένως µηχανικών µέσων λόγω του εδάφους), σε ισάριθµα φρεάτια που θα απέχουν µεταξύ τους 

τουλάχιστον 3 m.  

Η σύνδεση των ηλεκτροδίων µεταξύ τους γίνεται µε χάλκινο αγωγό σε βάθος τουλάχιστον 50 cm 

µέσω  κατάλληλων  περιλαίµιων  που  θα  συγκολληθούν  στα  ηλεκτρόδια  και  θα  βαφούν  µε 

αντισκωριακό χρώµα.  

Στη συνέχεια, τα φρεάτια και το χαντάκι του αγωγού γείωσης γεµίζουν µε κοσκινισµένα προϊόντα  

εκσκαφών. Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις µε ενδιάµεσο κατάβρεγµα µε νερό. Στις κορυφές των  

ηλεκτροδίων θα κατασκευαστούν φρεάτια µε χυτοσιδερένια καλύµµατα διαστάσεων 0,30x0,30m.  

 

 

4.12  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ  

 

Καλύπτονται τα παρακάτω: 

. Η πυροπροστασία των ίδιων των καλωδίων µε τη βοήθεια επικάλυψης µε ουσία επιβραδυντική 

της φωτιάς. 

.  Η εγκατάσταση πυροφραγµών στα σηµεία όπου καλώδια ή δέσµες καλωδίων διαπερνούν  

τοίχους ή οροφές (δάπεδα) µε ορισµένη αντοχή στη φωτιά.  
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Πυροπροστασία Καλωδίων  

 

Τα  ηλεκτρικά  καλώδια  θα  επικαλυφθούν  µε  ουσία  επιβραδυντική  της  φωτιάς,  ,  έτσι  ώστε  να 

προστατεύονται από τη φωτιά ή και να παρεµποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς µέσω αυτών. Η 

επικάλυψη πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις :  

. Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζει την αγωγιµότητα των καλωδίων. 

. Η επικάλυψη δεν πρέπει να περιέχει οποιουδήποτε είδους οργανικούς διαλύτες. 

. Η επικάλυψη δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να είναι τοξική. 

. Η επικάλυψη πρέπει να είναι αρκετά εύκαµπτη, ώστε να επιτρέπει τη µεταφορά ή αφαίρεση 

καλωδίων µετά την εφαρµογή της. 

. Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζεται από το νερό και τις καιρικές συνθήκες. 

. Η επικάλυψη πρέπει να έχει αρκετή µηχανική αντοχή, ώστε να µπορεί να περπατήσει άνθρωπος, 

όταν χρειασθεί, πάνω σε επικαλυµµένα καλώδια. 

 

 

Πυροφραγµοί  

 

Η εγκατάσταση ενός πυροφραγµού στα σηµεία όπου καλώδια διαπερνούν πυράντοχους τοίχους, 

οροφές ή δάπεδα µιας κατασκευής έχει σκοπό τη διατήρηση της απαιτούµενης αντοχής στη φωτιά του 

χωρίσµατος. 'Έτσι σε ένα πυράντοχο τοίχο δύο ωρών θα πρέπει οποιοσδήποτε πυροφραγµός 

τοποθετηθεί σ'αυτόν να έχει αντοχή στη φωτιά δύο ώρες.  

 

Ο πυροφραγµός θα πρέπει επιπλέον να πληρεί και τις παρακάτω απαιτήσεις :  

.  Ο πυροφραγµός θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πραγµατοποίηση µετέπειτα αλλαγών, όπως  

προσθήκης καλωδίων ή σωλήνων. Η λέξη "εύκολη" αναφέρεται στη δυνατότητα διάνοιξης του 

πυροφραγµού  µε  ένα  µαχαίρι  ή  πριόνι,  την  προσθήκη  των  καλωδίων  ή  σωλήνων  και  την 

επανατοποθέτηση των αφαιρεθέντων στοιχείων, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισµένη η διατήρηση της 

αρχικής στεγανότητας του πυροφραγµού σε καπνό και αέρια.  

.  Ο πυροφραγµός δεν θα πρέπει να µειώνει την αγωγιµότητα των καλωδίων. Αυτό σηµαίνει  

ειδικότερα,  ότι οι λεγόµενοι  συµπαγείς  πυροφραγµοί,  που καταλαµβάνουν  όλο  το πάχος  του 

χωρίσµατος µε µονωτικό υλικό, δεν είναι αποδεκτοί.  

.  Ο πυροφραγµός πρέπει να είναι στεγανός σε καπνό και αέρια.  
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5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Η Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ασθενών Ρευµάτων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες Κανονισµούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και τα άρθρα που ακολουθούν : 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 

Χαλύβδινες Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων 

Πλαστικα κανάλια Καλωδίων 

Αγωγοί - Καλώδια ∆ιανοµης Ενεργειας  

Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS)  

Εκσκαφές Ορυγµάτων Υπογείων ∆ικτύων 

Επανεπιχωση Ορυγµάτων Υπογείων ∆ικτύων 

Ταινίες Σηµάνσεως Υπογείων ∆ικτύων 

Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα 

Βαθµίδες φρεατίων 

Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυµερές σκυρόδεµα  

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού  

Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του οπλισµού 

∆ιάτρηση   οπλισµένου   σκυροδέµατος   χωρίς   αποκοπή   του 

υπάρχοντος οπλισµού 

∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του υπάρχοντος 

οπλισµού 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα  

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός  

 

 

 

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική 

διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. 

 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

5.1 ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ 

 

Καλώδια Οµοαξονικά 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

. Εσωτερικός αγωγός: Χαλκός διαµέτρου 1,13 mm 

. Μόνωση: Πολυαιθυλένιο (Cell-PE) διαµέτρου 4,8mm 

. Εξωτερικός αγωγός: µπλεντάζ χαλκού και αλουµινίου διαµέτρου 5,3mm 

. Εξωτερική επένδυση: Μαύρο πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαµέτρου 6,6mm 

. Απόσβεση: 20οC    f =  50 MHz,  4 dB/100 m 
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f = 100 MHz,  6 dB/100 m  

f = 200 MHz, 8 dB/100 m  

f = 300 MHz, 10 dB/100 m  

f = 450 MHz, 12 dB/100 m  

f = 800 MHz, 18 dB/100 m  

. Σύνθετη αντίσταση: 75 Ω 

. Ακτίνα κάµψης: > 10 mm 

. Εύρος θερµοκρασίας: 25°C έως + 85°C 

 

 

Καλώδια Φωνής Cat.6  

 

Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τύπου UTP cat.6, διαµέτρου 4x2x0,5mm, σύµφωνα 

µε το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

. Αγωγοί: 

 

.  Μόνωση αγωγών: . 

Θωράκιση: 

 

.  Εξωτερικός µανδύας:  

. Περιοχή θερµοκρασιών:  

. Χωρητικότητα: 

. Σύνθετη αντίσταση: 

 

µονόκλωνα συρµατίδια καθαρού χαλκού 0,5mm (24 AWG) 

αγωγοί συνεστραµµένοι σε ζεύγη µε πολύ µικρό βήµα στρέψης 

Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 

Φύλλο αλουµινίου µε συνθετική επικάλυψη και αγωγός συνέχειας από 

επικασσιτερωµένο χαλκό 

-30 έως 80ΊC 

46pF/m 

100 ohm ± 15%  

 

 

5.2  ΠΡΙΖΑ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 8 ΕΠΑΦΩΝ  

 

Θα είναι κατάλληλη να δεχθεί φωνή και δεδοµένα (voice and data) µε υποδοχή RJ45 κατά την 

προδιαγραφή ISO 8877 και θα έχει δυνατότητα σύνδεσης κάθε είδους τερµατικού, µε την χρήση 

ειδικών προσαρµογέων (adaptors) όπως Balun, RS232 κ.λ.π.  

Θα υπάρχει δυνατότητα διαφορετικών χρωµατισµών της πρίζας ανάλογη µε τον περιβάλλοντα 

χώρο, επίτοιχη ή εντοιχισµένη, µονή ή διπλή και µε µία σειρά από παρελκόµενα όπως έγχρωµα 

σήµατα για να είναι ευδιάκριτο εάν στο jack συνδέεται data terminal ή voice terminal.  

Η κατασκευή της πρίζας στο εσωτερικό θα πρέπει να είναι σε τυπωµένο κύκλωµα και για τις δύο 

υποδοχές ( σε καµία περίπτωση συνεστραµµένοι αγωγοί ή µεταλλικά ελάσµατα µεταξύ της επαφής 

τερµατισµού των αγωγών του καλωδίου και των επαφών της υποδοχής RJ45 ) και οι αγωγοί να 

τερµατίζονται σ' αυτήν σε σύνδεσµο IDC 110.  

 

Θα είναι κατάλληλη για διελεύσεις µεγάλων ταχυτήτων (µέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να 

υπάρχουν επίσηµα  Τest και Έντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συµβατότητα τους  µε την 

Προδιαγραφή ΤSB 40.  

Τέλος θα πρέπει να έχει απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι τυπωµένη πάνω 

στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ.  
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5.3  ΠΕ∆ΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΒΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

(PATCH PANEL) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

 

Τα Patch Panels θα τοποθετούνται σε  standard Rack-Ικρίωµα 19" (ιντσών).  

Στο Patch Panel θα τερµατίζονται στην πίσω πλευρά του και σε επαφές ΙDC τύπου 110 (Ιnsulation  

Displacement Connector) τα καλώδια του δικτύου δεδοµένων, αφήνοντας ελεύθερο το µπροστινό  

µέρος, το οποίο αποτελείται από υποδοχές RJ45, 8 επαφών, µε αναλογία ένα προς ένα µε τις πρίζες  

του δικτύου.  Κατά τον τρόπο αυτό όταν απαιτηθεί ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση µιας θέσεως  

εργασίας θα γεφυρώνουµε τις θέσεις εξοπλισµού στα Hubs µε την χρήση patch cords RJ45-RJ45 µε  

τις υποδοχές των Patch Panel, πετυχαίνοντας αυτόµατα και την αποσύνδεση από το δίκτυο των  

προγενέστερων θέσεων.  

Η κατασκευή των patch panels θα πρέπει να είναι modular δηλαδή τµηµατική ώστε να έχουµε την  

δυνατότητα  και  την  ευελιξία  της  σύνδεσης  απο 2 έως 48  υποδοχές  RJ45  και  οι  µονάδες  

τερµατισµού  των  καλωδίων  (couplers)  να  έχουν  την  δυνατότητα  τερµατισµού  δυο  καλωδίων  4  

ζευγών.  

Οι επιφάνειες των υποδοχών θα είναι υπό γωνία ώστε να προστατεύεται η υποδοχή από κτυπήµατα και  

θα  διαθέτει  και  πόρτα  ώστε  να  ασφαλίζονται  οι  µη  χρησιµοποιούµενες  υποδοχές  και  να 

προστατεύονται από την σκόνη .  

Θα είναι κατάλληλα για διελεύσεις µεγάλων ταχυτήτων (µέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να 

υπάρχουν επίσηµα  Τest και Έντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συµβατότητα τους  µε την 

Προδιαγραφή ΤSB 40.  

Ο τρόπος αυτός διοίκησης του δικτύου δεδοµένων θα πρέπει να επιτυγχάνει τη µέγιστη δυνατή  

αξιοπιστία και ευελιξία για την αντιµετώπιση των σηµερινών αλλά και των µελλοντικών αναγκών  

του κτιρίου.  

Τέλος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας UL 1863  η οποία να είναι τυπωµένη 

πάνω στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ.  

 

5.4  ΜΕΤΏΠΗ ∆ΙΈΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΊΩΝ  

 

Οι µετώπες διέλευσης καλωδίων θα τοποθετηθούν γιά την καλή οργάνωση και την κυκλοφορία των  

καλωδίων µικτονόµησης, σε κάθετες, οριζόντιες και εγκάρσιες διελεύσεις, θα είναι 19”, 2U 2 ή 3  

άξονες.  

 

 

5.5  ΚΑΛΏ∆ΙΟ ΜΙΚΤΟΝΌΜΗΣΗΣ  

 

Τα καλώδια µικτονόµησης (patch cords) θα είναι εύκαµπτα  καλώδια  φωνής  και δεδοµένων,  θα 

χρησιµοποιηθούν  σαν  καλώδια  σύνδεσης  σε  εσωτερικές  καλωδιώσεις  και  γιά  την  σύνδεση 

τερµατικών  στη  πρίζα,  µε  αγωγούς  από  πολύκλωνα  (7x0,16mm)  συρµατίδια  καθαρού  χαλκού 

διατοµής 26 AWG, λοιπών χαρακτηριστικών όµοια µε τα καλώδια UTP Cat.6 και θα έχουν µήκη 

0,3m, 0,6m, 1,2m και 2,5m.  
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5.6 ΠΟΛΎΠΡΙΖΟ 

 

Τα πολύπριζα θα είναι 8 πριζών σούκο 230V, µε κλέµµα 2,5mm2, κατάλληλα γιά οριζόντια, κάθετη ή 

πλάγια τοποθέτηση, 19”.  

 

 

5.7  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΙΚΡΙΩΜΑ (RACK) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  

 

Ο Κεντρικός Κατανεµητής θα αποτελείται από ένα τυποποιηµένο ικρίωµα (rack) κλειστού τύπου, µε 

ενσωµατωµένους ανεµιστήρες, χωρητικότητας 42U, πλάτους 19", µε 4 ράφια, επισκέψιµος από όλες τις 

πλευρές.  

Το  ερµάριο  του  ικριώµατος  θα  είναι  επίτοιχο,  ΙΡ20,  µεταλλικό,  µε  πολυεστερική  επένδυση  γιά  

υψηλή  αντοχή  στη  διάβρωση  και  τα  χηµικά  συστατικά,  µε  διαφανή  αντιστρεπτή  πόρτα,  µε  

αποσπώµενα πλευρικά καλύµµατα και περιστρεφόµενη βάση γιά επίτοιχη στήριξη.  

Η επίτοιχη βάση αρχικά θα τοποθετείται ανεξάρτητα από το υπόλοιπο ερµάριο και η  

αποσυναρµολόγηση θα γίνεται χωρίς εργαλεία. Οι µεντεσέδες θα βρίσκονται στη βάση στήριξης.  

 

 

5.8  ΨΗΦΙΑΚΟ IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ 4/20  

 

Το Τηλεφωνικό Κέντρο θα είναι χωρητικότητας 4 εξωτερικών και εως 20 εσωτερικών γραµµών, 

ψηφιακό, αυτόµατο, τεχνολογίας EUROISDN και VoIP.  

To τηλεφωνικό κέντρο θα είναι χωρητικότητας τεσσάρων (4) εξωτερικών γραµµών και εως εικοσι  

(20) εσωτερικών, ενδεικτικού τύπου  Panasonic KX-NCP500GR ή ισοδύναµο και θα συνοδεύεται  

από δεκαπέντε (15) τηλεφωνικές συσκευές ενδεικτικού τύπου  Panasonic KX-TS560 ή ισοδύναµο  

και  από  µία  (1)  ψηφιακή  τηλεφωνική  συσκευή  ενδεικτικού  τύπου  Panasonic KX-DT343GR ή  

ισοδύναµο.  

Το τηλεφωνικό κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να συνδέσει έως 2 γραµµές PRI ISDN και έως 6 BRI 

ISDN µε 64 εσωτερικά (Ψηφιακά , απλά, IP και SIP).  

Βασικές λειτουργικές δυνατότητες:  

. ∆ιαχείριση σηµατοδότησης κλήσεων ανά αριθµό DDI, MSN ή CLIP 

. Αξιοποίηση όλων των συµπληρωµατικών υπηρεσιών του ISDN (DDI, MSN, AOC, CLIR, CFU, 

CFB, κλπ.) 

. Αυτόµατη επιλογή οικονοµικώτερου παροχέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ARS) 

. Σύνδεση  έως  τεσσάρων θυροτηλεφώνων  και συστηµάτων ανοίγµατος  θύρας  (µε  προαιρετική 

κάρτα) 

. Χρήση  έως  έξι  εσωτερικών  ISDN  για  τη  σύνδεση  τηλεφώνων  ISDN,  modem  ISDN  ή 

εικονοτηλεφώνων 

. Θύρα  RS-232C για την λεπτοµερή καταγραφή στοιχείων κλήσεων καθώς  και θύρα  USB για 

εφαρµογές CTI 

. ∆ιεπιλογή  (DISA)  και  φωνητικά  µυνήµατα  σε  κάθε  εσωτερικό  µε  την  χρήση  προαιρετικής 

κάρτας 

. QSIG σε BRI και VoIP 

 

Οι απλές τηλεφωνικές συσκευές θα διαθέτουν οθόνη δύο γραµµών και CLIP.  

Η ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή θα είναι 24 πλήκτρων και θα διαθέτει οθόνη τριών γραµµών και  
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SP.  

 

 

5.9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

 

Κεραίες 

 

Οι κεραίες τηλεόρασης θα είναι κατάλληλες για τη λήψη σηµάτων στις περιοχές UHF (470-830 

ΜΗΖ), θα έχουν αντίσταση 300Ω και θα συνοδεύονται από µετασχηµατιστή προσαρµογής 300/75Ω για 

τη σύνδεση µε οµοαξονικό καλώδιο αντίστασης 75Ω.  

Οι κεραίες ραδιοφωνίας θα είναι κατάλληλες για τη λήψη σήµατος στις περιοχές συχνοτήτων FM (87,5-

108  ΜΗΖ),  θα  έχουν  αντίσταση  εξόδου  300Ω  και  θα  συνοδεύονται  από  µετασχηµατιστή 

προσαρµογής 300/75Ω για τη σύνδεση µε οµοαξονικό καλώδιο αντίστασης 75Ω.  

 

 

Ιστός Κεραιών  

 

Ο ιστός των κεραιών τηλεόρασης και ραδιοφωνίας θα είναι από ανοξείδωτο σωλήνα ολικού µήκους και 

εξωτερικής διαµέτρου κατ'ελάχιστο Φ50mm. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί εγγράφως την αντοχή  

του  ιστού,  µαζί  µε  τον  εξοπλισµό  του,  έναντι  καταπόνησης  λόγω  ανεµόπτωσης  που δηµιουργεί 

στατική πίεση 110 kg/m2.  

Ο κάθε ιστός θα συνοδεύεται µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για τη στερέωση και 

στήριξή  του  στο  δώµα  και  για  τη  στήριξη  των  κεραιών,  των  κεραιοµικτών  και  του  λοιπού 

εξοπλισµού πάνω στον ιστό και θα γειωθεί, στον αγωγό του αλεξικέραυνου.  

 

 

∆ορυφορικές Κεραίες  

 

Η δορυφορική κεραία θα τοποθετηθεί επάνω σε ειδική βάση. Η δορυφορική κεραία θα έχει  

κάτοπτρο  αλουµινίου  διαµέτρου 1,40m,  ηλεκτροστατικά  βαµµένο,  κατάλληλο  γιά  λήψη  υπό  

δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Η κεφαλή θα είναι από αλουµίνιο, µε θόρυβο <0,6dB.  

 

 

∆ιακλαδωτήρες  

 

Οι διακλαδωτήρες  καλωδίων (µιας  εισόδου  και δύο, τριών και τεσσάρων εξόδων) θα είναι 

κατάλληλοι για τον τύπο του χρησιµοποιούµενου καλωδίου, για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση και η 

απόσβεσή τους θα διατηρείται σχεδόν σταθερή για όλες τις συχνότητες.  

 

 

Κεραιοδότες  

 

Οι κεραιοδότες (πρίζες τηλεόρασης και ραδιοφώνου) θα είναι κατάλληλοι για συνεργασία µε 

κεντρική εγκατάσταση και για χωνευτή τοποθέτηση.  
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Οι κεραιοδότες θα φέρουν διπλή λήψη, δηλαδή µια για τηλεόραση και µια για ραδιόφωνο και θα είναι 

ενδιάµεσου ή τερµατικού τύπου µε απώλειες τέρµατος <11db και διέλευσης <2db.  

Σε  ορισµένους  χώρους  µπορεί  να  τοποθετηθούν  κεραιοδότες  µε  λήψη  τηλεόρασης  µόνο.  Tα 

καλύµµατα των πριζών θα είναι ίδιου τύπου µε το υπόλοιπο διακοπτικό υλικό.  

 

 

Αλεξικέραυνο Προστασίας Κεραιών  

 

Το  αλεξικέραυνο  προστασίας  κεραιών  θα  είναι  κατασκευασµένο  ώστε  οι  ατµοσφαιρικές  

παρενοχλήσεις  που  µπορούν  από  τη  φύση  τους  να  συλλάβουν  οι  κεραίες (παράσιτα  από  

ηλεκτροστατικές  ατµοσφαιρικές  εκκενώσεις,  βιοµηχανικά παράσιτα, κεραυνοί)  να διοχετεύονται στη 

γη µέσω του δικτύου γείωσης και όχι στις συσκευές λήψης που είναι συνδεδεµένες.  

Το  εξάρτηµα  θα  περιέχει  αδρανές  αέριο  και  θα  εµφανίζει  µικρή  χωρητικότητα  και  µηδενική 

αυτεπαγωγή,  θα  είναι  δε  κατάλληλο  για  πέντε  τουλάχιστον  εκφορτίσεις  χωρίς  µεταβολή  των 

χαρακτηριστικών του.  

 

 

Ενισχυτική ∆ιάταξη Κεραιών  

 

Η ενισχυτική διάταξη της κεντρικής εγκατάστασης κεραιών θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη 

τοποθέτηση  σε  ξηρό  χώρο  και  θα  αποτελείται  από  ένα  τροφοδοτικό  στοιχείο,  ενισχυτές 

ραδιοφωνίας και ενισχυτές τηλεόρασης στο ίδιο πλαίσιο.  

Ο κάθε ενισχυτής θα είναι κατάλληλος για τις συχνότητες που προορίζεται και για την ενίσχυση  

του σήµατος όπως αυτό θα µετρηθεί επί τόπου και όπως θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση των  

αποσβέσεων της εγκατάστασης και για την εξασφάλιση της επιθυµητής στάθµης σήµατος στους  

κεραιοδότες.  

 

 

Καλωδιώσεις  

 

Για την εγκατάσταση τηλεόρασης θα χρησιµοποιηθεί οµοαξονικό καλώδιο 75Ω.  

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά TV-R  

 

-  Κεραία TV UHF  

 

Κανάλι λήψης: 21-65 

Κέρδος: 11-17 db 

Εύρος περιοχής: 470-830 MHz 

 

-  Κεραία FM 

 

Αριθµός στοιχείων: 8 

Κέρδος: 8 dB 

Εύρος περιοχής: 87,5-108 MHz 
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-  Λήψη TV/R  

 

Απώλειες  

Συνδεσµολογία σειράς: 1,4db FM/UHF 

Συνδεσµολογία τερµατική: <8db UHF 

 

 

Ενισχυτές 

 

-  Ενισχυτής VHF 

 

Κέρδος: 50 dB 

Στάθµη θορύβου: 7 dB 

Κατανάλωση: 135 mA 

 

-  Ενισχυτής FM 

Κέρδος: 50 dB 

Στάθµη θορύβου: 5 dB 

Κατανάλωση: 380 mA 

 

-  Ενισχυτής ευρείας µπάντας 

Κέρδος: ΑΜ 1 dB 

FM 27 dB 

BI, BIII 27 dB 

UHF 32 dB 

Στάθµη θορύβου: UHF 7 dB 

λοιπά 8 dB 

 

-  Κατανάλωση: 110 mA 

 

-  Εύρος περιοχής: 87,5-790 MHz 

 

Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν σύµφωνα µε τις µετρήσεις που 

θα γίνουν επί τόπου και τις απαιτήσεις του έργου.  

 

 

5.10ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ  

 

Μονάδα Ελέγχου  

 

Η µονάδα ελέγχου θα είναι ειδική για προγραµµατιζόµενα διαλείµµατα σχολείων και επιχειρήσεων. Ο 

προγραµµατισµός του θα είναι εβδοµαδιαίος και συνεπώς θα επαναλαµβάνεται κάθε εβδοµάδα ο ίδιος. 

Θα µπορεί να προγραµµατιστεί οποιεσδήποτε ηµέρες και ώρες ακόµα και σαββατοκύριακα και όλο το 

24ωρο. Ο αριθµός των κτυπηµάτων θα είναι απεριόριστος.  

Η λειτουργία του θα βασίζεται σε µνήµη και µικροεπεξεργαστή τελευταίας γενιάς, που θα δίνει 

πλήρη ευελιξία και ευκολία προγραµµατισµού και άριστη αξιοπιστία.  

Η συσκευή θα είναι εφοδιασµένη µε εσωτερική επαναφορτιζόµενη µπαταρία που θα της επιτρέπει  
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να διατηρεί τη µνήµη και την ώρα σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.  

Θα χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευκολία χειρισµού  και τοποθέτησης  και θα καλύπτεται από 

εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους.  

 

Η µονάδα ελέγχου θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

. Εύκολος προγραµµατισµός µέσω πληκτρολογίου 

. Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης µε ρολόι ακριβείας 

. Απεριόριστα κτυπήµατα για όλη την εβδοµάδα 

. Ανεξάρτητος προγραµµατισµός ανά ηµέρα 

. Ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία, για την περίπτωση διακοπής του ρεύµατος. 

. Χειροκίνητο κτύπηµα 

. Kλείσιµο  των  κουδουνιών  µε  µία  κίνηση,  χωρίς  να  χαλά  ο  προγραµµατισµός (διακοπές, 

συνεδριάσεις κλπ) 

. Kλειδαριά ασφαλείας προγραµµατισµού 

. Εύκολη σύνδεση µε υφιστάµενα κουδούνια 

. Ρύθµιση διάρκειας του κτυπήµατος 

. Εγγύηση καλής λειτουργίας και Service 

 

Το ρελέ εξόδου θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

. Μέγιστο ρεύµα: 10Α 

. Μέγιστη τάση: 230V 

. Μέγιστη ισχύς: 120VA 

Η ασφάλεια εξόδου 4Α/230V θα είναι συνδεµένη σε σειρά µε τις εξωτερικές καµπάνες (κουδούνια) και 

θα προστατεύει τη συσκευή από εξωτερικό βραχυκύκλωµα.  

Η µονάδα ελέγχου θα είναι ενδεικτικού τύπου SCHOOL timer AR500 ή ισοδύναµο.  

 

 

Κουδούνια  

 

Τα κουδούνια θα έχουν µεταλλικό σήµαντρο, ένταση ήχου 90dB(A), θα είναι τάσης λειτουργίας 24V, 

µε το ανάλογο τροφοδοτικό.  

 

Τα κουδούνια θα είναι ενδεικτικού τύπου ALIBERTI  P-200 ή ισοδύναµο.  

 

 

Καλωδιώσεις  

 

Το δίκτυο καλωδιώσεων θα κατασκευασθεί µε καλώδια ΝΥΜ διατοµής 3x1,5mm2.  
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5.11 ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Ενισχυτικό Κέντρο  

 

Το Ενισχυτικό Κέντρο θα τοποθετηθεί στο Γραφείο ∆ιευθυντή. Το σύστηµα αναγγελιών θα έχει 

ανάλογο αριθµό ζωνών, σύµφωνα µε τα σχέδια, για να µπορεί να γίνεται αναγγελία σε κάθε µία 

χωριστά ή και σε όλες µαζί.  

 

Θα αποτελείται από τα παρακάτω:  

. Φορητό Μικρόφωνο 

. Υποδοχές XLR σύνδεσης Μικροφώνων 4 θέσεων 

. DVD Player 

. Ενισχυτής 100V, 6 εισόδων, 5 ζωνών 

 

 

Εσωτερικά Μεγάφωνα  

 

Τα εσωτερικά µεγάφωνα αναγγελιών θα είναι ψευδοροφης.  

 

 

Εξωτερικά Μεγάφωνα  

 

Τα εξωτερικά µεγάφωνα θα είναι τύπου κόρνας.  

 

 

Καλωδιώσεις  

 

Το δίκτυο καλωδιώσεων θα κατασκευασθεί µε ειδικά καλώδια µεγαφώνων, τύπου LiΥCΥ διατοµής 

2x2,5mm2.  

 

 

5.12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ  

 

Καλωδιώσεις  

 

Το δίκτυο καλωδιώσεων των διευθυνσιοδοτηµένων στοιχείων του συστήµατος θα κατασκευασθεί µε  

ειδικα    θωρακισµένα  εύκαµπτα  καλώδια  µεταφοράς  δεδοµένων,  τύπου  AC4,  διατοµης 

4X0,22mm2 και 6x0,22mm2.  

 

 

Κεντρικός Πίνακας Ασφαλείας  

 

Κεντρικός  πίνακας  ασφαλείας,  8  µερισµάτων,  θα  είναι  ενδ.  τύπου  ADEMCO  4140  XMPT2  ή  

ισοδύναµο, θα είναι τελευταίας τεχνολογίας και στηρίζεται στην τεχνολογία των µικροεπεξεργαστών.  
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Ο πίνακας στην βασική του µορφή θα έχει 9 καλωδιακές ζώνες και 4 πανικού και θα εχει δυνατοτητα 

επεκτασης ως τις 87 ζώνες.  

Ασύρµατοι δέκτες 8 ή 64 ζωνών θα έχουν την δυνατότητα σύνδεσης στον πίνακα, δίνοντας έτσι την 

δυνατότητα χρήσης του πίνακα και για ασυρµατικό σύστηµα.  

 

Ο πίνακας µπορεί να χρησιµοποιηθεί:  

. για σύστηµα 100% ασυρµατικό, 

. για σύστηµα 100% συµβατικό καλωδιακό, 

. για σύστηµα 100% multiplex, µε 2πολικό βρόχο ή 

. για σύστηµα, το οποίο θα συνδυάζει όλα τα παραπάνω. 

 

O  χρήστης του συστήµατος θα γνωρίζει πάντοτε το ακριβές σηµείο του συναγερµού από την 

αριθµητική  ένδειξη  στην  κονσόλα  χειρισµών  και  ενδείξεων  και  την  περιγραφή  της  ζώνης, 

καθοριζόµενη εκ των προτέρων µε προγραµµατισµό.  

 

Τεχνικά Xαρακτηριστικά:  

. ∆υνατότητα διαχωρισµού 8 µερισµάτων - PARTITIONS. 

. Μέχρι 16 κονσόλες χειρισµών και ενδείξεων,  ενδ. τύπου ADEMCO 6139 NG ή και ADEMCO 

6128 EX ή ισοδύναµο, διανεµηµένες µε οποιοδήποτε τρόπο µεταξύ των PARTITIONS. 

. 128 κωδικοί χειρισµού. 

. Μνήµη 224 συµβάντων. 

. ∆υνατότητα σύνδεσης εκτυπωτή. 

. Κάθε χρήστης θα µπορεί να έχει ένα από 7 επίπεδα πρόσβασης ανά PARTITION. 

. Πλήρης  προγραµµατισµός  των  87  σηµείων  προστασίας  µε  οποιαδήποτε  εκ  των  κατωτέρω 

χαρακτηριστικά ζωνών : 

Είσοδος / Έξοδος, περιµετρική, εσωτερική, Ηµέρα / Νύχτα, 24ωρη πανικού, 24ωρη βοηθητική  και 

πυρκαγιάς. H προσωπική απειλή δίνεται µέσω της κονσόλας σαν  πανικός και θεωρείται ξεχωριστή 

ζώνη (σηµείο). 

. ∆υνατότητα επιτήρησης κεντρικού βρόγχου και από τα 2 άκρα για πλήρη προστασία (CLASS A). 

. Πλήρης δυνατότητα DOWNLOADING από τον Κεντρικό Σταθµό. 

. Ενσωµατωµένος ψηφιακός κωδικοποιητής γαι σύνδεση µε Κεντρικό Σταθµό. 

 

Λειτουργία Συστήµατος: 

. Πλήρης προγραµµατισµός από την κονσόλα χειρισµού. 

. Κωδικός προσωπικής απειλής. 

. Μνήµη συναγερµών και βλαβών των 10 τελευταίων ηµερών. 

.  Μετά από απώλεια τροφοδοσίας το σύστηµα θα είναι δυνατόν να τεθεί αυτοµάτως στην κατάσταση  

που βρισκόταν πριν τη διακοπή χωρίς την απώλεια δεδοµένων.  

 

 

∆ιευθυνσιοδοτηµένος Ανιχνευτής Κίνησης  

 

Ο διευθυνσιοδοτηµένος ανιχνευτής κίνησης, ενδ. τύπου ADEMCO 998 MX ή ισοδύναµο, θα 

διαθέτει ενσωµατωµένο στοιχείο ταυτότητας, κανονική κάλυψη 11x14m, κατασκευή SMD για την 

εξάλειψη  των  παρεµβολών  από  ραδιοσυχνότητες,  διακόπτη  tamper  προστασίας  και  χαµηλή 

κατανάλωση ρεύµατος.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
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.  Μέθοδος ανίχνευσης:  

. Κάλυψη: 

 

.  Ζώνες ανίχνευσης:  

. Μετρητής παλµών:  

. Κατανάλωση: 

.  Θερµοκρασία λειτουργίας: . 

∆ιαστάσεις: 

 

 

 

 

Εσωτερική σειρήνα 

 

 

 

παθητική υπέρυθρη 

11x14m, 840C (µε ευρυγώνιο κάτοπτρο)  

21x3m (µε κάτοπτρο τύπου κουρτίνας) 

9 (6+3) µε το ευρυγώνιο κάτοπτρο  

επιλεγόµενος από τον εγκαταστάτη  

<1mA 

0 εώς 500C  

76x94x38mm  

 

Η εσωτερική σειρήνα, ενδ. τύπου SYLCO PZ5/T ή ισοδύναµο, θα είναι πιεζοηλεκτρονική, διτονική, 

µέσα σε πλαστικό κουτί κατάλληλο για εσωτερική χρήση και θα φέρει tamper προστασία.  

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

. Τάση λειτουργίας: 12V 

. Aκουστική ισχύς: 118dB στο 1µ. 

. ∆ιαστάσεις: 13 x 10 x 5cm. 

. Βάρος: 200gr 

 

 

Εξωτερική σειρήνα  

 

Η εξωτερική σειρήνα, ενδ. τύπου SYLCO ADI-07 ή ισοδύναµο, θα είναι ακουστικής ισχύος 124DB και 

θα φέρει φλάς TUNGSTEN αφεσβενόµενο στην πρόσθια όψη.  

Η σειρήνα θα είναι διτονική, προστατευµένη εντός κυτίου απο διπλά µεταλλικά φύλλα πάχους  

1,5mm.  

 

Η σειρήνα θα διαθέτει:  

. Μπαταρία κλειστού τύπου, µολύβδου, επαναφορτιζόµενη, 1,9AH. 

. Κύκλωµα ελέγχου για την προστασία απο βραχυκύκλωµα ή διακοπή τάσεως της γραµµής, το 

οποίο θα θέτει σε συναγερµό την σειρήνα σε περίπτωση σαµποτάζ. 

. Χρονοδιακόπτη παύσης λειτουργίας. 

. 2 tamper για την προστασία της σειρήνας σε περίπτωση αποξήλωσης ή παραβίασης των 

χαλύβδινων φύλλων. 

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

.  Τάση λειτουργίας:  

. Ακουστική ισχύς:  

. ∆ιαστάσεις: 

.  Kατασκευή εξωτερική:  

. Χρώµα: 

12 VDC 

124 DB (Υψηλ. Συχν. 2,4KHz - Xαµ. Συχ. 2KHz). 

27 x 21 x 11cm 

Μεταλλικά χαλύβδινα φύλλα 

Λευκό 
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Η σειρήνα είναι θα κατασκευασµένη για εξωτερική χρήση και θα είναι αδιάβροχη.  

 

 

Στοιχείο Ταυτότητας  

 

Το στοιχείο ταυτότητας ενδ. τύπου ADEMCO ή ισοδύναµο, θα φέρει 2 βρόχους και θα παρέχει την 

δυνατότητα  επικοινωνίας  των  επαφών  µε  τον  κεντρικό  πίνακα,  όπως  επίσης  και  την  δυνατότητα 

αναγνώρισης των συγκεκριµένων επαφών από τον κεντρικό πίνακα.  
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6 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Η Εγκατάσταση Γείωσης - Αντικεραυνικής Προστασίας θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες Κανονισµούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και τα άρθρα που ακολουθούν.  

Σε  περίπτωση  ασυµφωνίας  µεταξύ  τους,  η  σειρά  ισχύος  καθορίζεται  από  τη  παραπάνω  σειρά 

αναφοράς τους.  

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 : Αγωγοί - καλώδια διανοµής ενέργειας  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00 : Συλλεκτήριο σύστηµα συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00: Αγωγοί καθόδου συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας  

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική 

διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.  

 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 

6.1 ΑΓΩΓΟΙ 

 

Αγωγός από γαλβανισµένο χάλυβα  συµπαγής, κυκλικής διατοµής  

 

Ο αγωγός θα είναι κατασκευασµένος από µορφοσίδηρο θερµά επιψευδαργυρωµένο, µε πάχος 

επικάλυψης  300gr/m2, κατά DIN 48801 και θα έχει διάµετρο  Φ8 ή Φ10, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 

6400008/6400010 ή ισοδύναµο.  

 

Αγωγός από γαλβανισµένο χάλυβα, ταινίας  

 

Ο αγωγός θα είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινη ταινία, 30•3,5mm ή 40•4mm , θερµά 

επιψευδαργυρωµένη  µε  πάχος  επικάλυψης  300gr/m2,  κατά  DIN  48801,  ενδ.  τύπου  ΕΛΕΜΚΟ 

6401030/6401040 ή ισοδύναµο.  

 

 

6.2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Εξαρτήµατα συνδέσεων, συστήµατος από χάλυβα  

 

Σφικτήρας κυκλικού αγωγού µε επίπεδη µεταλλική επιφάνεια  

 

Χρησιµοποιείται για τη σύνδεση των αγωγών Φ8/Φ10mm µε µεταλλικές γειωµένες εγκαταστάσεις  

(π.χ. κλιµατιστικές µονάδες, στόµια απαγωγής, πλαίσια παραθύρων κ.λ.π.). Είναι κατασκευασµένος  
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από  χυτοσίδηρο  θερµά  επιψευδαργυρωµένο  και  σύµφωνα  µε  τις  DIN  48837A/E,  ενδ.  τύπου 

ΕΛΕΜΚΟ 6205100/6205300 ή ισοδύναµο. Η σύσφιξη του αγωγού στον ακροδέκτη επιτυγχάνεται µε  

ειδική  βίδα  χαλύβδινη  θερµά  επιψευδαργυρωµένη  Μ10•25,  κατάλληλα  διαµορφωµένη  στη κεφαλή  

για  την υποδοχή  του  αγωγού   και µε  εξάγωνο  περικόχλιο  Μ10,  κατά DIN 934,  θερµά 

επιψευδαργυρωµένο µε την παρεµβολή ροδέλλας ασφαλείας (GROVER ή ισοδύναµο). Η σύνδεση µε 

την µεταλλική επιφάνεια επιτυγχάνεται µε δύο βίδες θερµά επιψευδαρωµένες Μ10 κατά DIN 933 και 

αντίστοιχο περικόχλιο Μ10 του ιδίου υλικού.  

 

 

Σφικτήρας κυκλικού αγωγού µε ταινία  

 

Χρησιµοποιείται για σύσφιξη αγωγού Φ10 µε ταινία πλάτους 40mm του ιδίου υλικού. Ο σφικτήρας 

αυτός  είναι  κατασκευασµένος  από  χάλυβα  που  είναι  θερµά  επιψευδαργυρωµένος,  και  έχει 

διαστάσεις 70•70•4mm, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6201040 ή ισοδύναµο. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε 

τέσσερις βίδες θερµά επιψευδαργυρωµένες Μ8•25mm κατά DIN 933 και εξάγωνα περικόχλια Μ8 κατά 

DIN 934 του ιδίου υλικού.  

 

 

Σφικτήρας  ταινίας µε ταινία  

 

Χρησιµοποιείται για τη σύσφιξη ταινιών πλάτους 40mm του ιδίου υλικού. Ειναι κατασκευασµένος  

από χάλυβα που είναι θερµά επιψευδαργυρωµένος, και έχει διαστάσεις 70•70•4mm, ενδ. τύπου  

ΕΛΕΜΚΟ 6204040 ή ισοδύναµο. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε τέσσερις εξάγωνες  βίδες Μ8•25  

κατά DIN 934 του ιδίου υλικού. Ο σφικτήτας φέρει ενδιάµεσο πλακίδιο πάχους 2mm του ιδίου  

υλικού.  

 

 

Λυόµενος σφικτήρας κυκλικού αγωγού µε τανία  

 

Χρησιµοποιείται  για  τη  σύνδεση  των  αγωγών  καθόδου  Φ8/Φ10mm  µε  την  θεµελιακή  γείωση 

(χαλύβδινη ταινία πλάτους 30mm) σε κατάλληλο ύψος ώστε να είναι δυνατή η µέτρηση τόσο της 

γείωσης όσο και του υπόλοιπου συστήµατος. Είναι κατασκευασµένος από χυτοχάλυβα σύµφωνα µε τις 

DIN 48835Ε, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6205130 ή ισοδύναµο. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε δύο 

εξάγωνες  βίδες  Μ8•20  κατά  DIN  933  ανοξείδωτες  µε  την  παρεµβολή  ροδέλλας  ασφαλείας 

(GROVER ή αντίστοιχη ασφαλιστική ροδέλλα).  

 

 

Περιλαίµιο-κολλάρο  

 

Χρησιµοποιείται για τη σύνδεση κυκλικών αγωγών Φ8/Φ10mm µε υδρορροές, κουπαστές κ.λ.π.  

και θα πρέπει να είναι µεγέθους ανάλογου του µεγέθους του σωλήνα. Είναι κατασκευασµένο, κατά  

DIN 48818D,  από  χαλύβδινο  έλασµα  40•3mm  θερµά  επιψευδαργυρωµένο,  διµερές,  ενδ.  τύπου  

ΕΛΕΜΚΟ 6501100/6501300 ή ισοδύναµο. Η σύσφιξή του επί του σωλήνος πραγµατοποιείται µε  

δύο  βίδες  εξάγωνες  Μ8•20,  DIN 933  και  δυό  περικόχλια  Μ8,  DIN 934  από  το  ίδιο  υλικό.  Η  

σύνδεση του αγωγού µε το περιλαίµιο πραγµατοποιείται µε σφικτήρα όπως αυτός που περιγράφεται  

παραπάνω.  
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Εξαρτήµατα συνδέσεων, συστήµατος από χαλκό  

Σύνδεσµος ευθέων τµηµάτων κυκλικών αγωγών  

 

Χρησιµοποιείται  για  την  επιµήκυνση  χάλκινων  αγωγών  Φ8/Φ10mm που  είναι  εγκατεστηµένοι  

εκτός  εδάφους.  Κατασκευάζεται  από  ηλεκτρολυτικό  χαλκό  ή  φωσφορούχο  ορείχαλκο  

επιχαλκωµένο  και  έχει  διαστάσεις 20•20•60mm,  κατά  DIN  48835.  Η  σύσφιξη  των  αγωγών  

επιτυγχάνεται µε µία βίδα (καρόβιδα) Μ10•25, κατά DIN 607, ανοξείδωτη ή χάλκινη, εφοδιασµένη µε  

εξάγωνο  περικόχλιο  Μ10  του  ίδιου  υλικού,  κατά  DIN  934.  Ενδεικτικός  τύπος  ΕΛΕΜΚΟ 6225010 

ή ισοδύναµο.  

 

 

Σφικτήρας επιµήκυνσης αγωγών (µούφα)  

 

Χρησιµοποιείται για επιµήκυνση ή διακλάδωση χάλκινων αγωγών Φ8/Φ10mm.  Κατασκευάζεται από 

χυτό χαλκό, κατά DIN 48837B, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6225200 ή ισοδύναµο. Η σύσφιξη των αγωγών 

επιτυγχάνεται µε δύο βίδες χάλκινες Μ10•25, κατάλληλα διαµορφωµένες στην κεφαλή, για υποδοχή 

των αγωγών και µε εξάγωνα περικόχλια Μ10 κατά DIN 934 χάλκινα. Τα περικόχλια ασφαλίζονται µε 

GROVER ή ισοδύναµη ασφαλιστική ροδέλλα.  

 

 

Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως κυκλικών αγωγών  

 

Χρησιµοποιείται  για  τη  σύσφυξη  χάλκινων  αγωγών  Φ8/Φ10mm,  µόνο  πάνω  από  το  έδαφος.  

Κατασκευάζεται  από  χαλκό  και  έχει  διαστάσεις  50•50•3mm,  κατά  DIN  48843K,  ενδ.  τύπου  

ΕΛΕΜΚΟ  6221828  ή  ισοδύναµο.  Η  σύσφιξη  επιτυγχάνεται  µε  τέσσερις  βίδες  Μ6•20  µε  

τραπεζοειδή  κεφαλή,  κατά  DIN  84  ανοξείδωτες  ή  χάλκινες.  Ο  σφικτήρας  είναι  εφοδιασµένος  

υποχρεωτικά  µε  ενδιάµεσο  πλακίδιο  ιδίου  υλικού,  πάχους  2mm  ώστε  κατά  την  σύσφιξη  των  

αγωγών να παρεµβάλλεται το πλακίδιο και έτσι να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής µεταξύ των.  

 

 

Σφικτήρας κυκλικού αγωγού µε επίπεδη µεταλλική επιφάνεια  

 

Χρησιµοποιείται για τη σύνδεση χαλύβδινων ή χάλκινων (µε διµεταλλική επαφή CUPAL) αγωγών  

Φ8/Φ10  µε  µεταλλικές  γειωµένες  εγκαταστάσεις  (π.χ.  κλιµατιστικές  µονάδες,  στόµια  απαγωγής  

πλαίσια παραθύρων κ.λ.π.). Είναι κατασκευασµένος  από χυτοσίδηρο θερµά  επιψευδαργυρωµένο  

και  σύµφωνα  µε  τις  DIN  48837A/E,  ενδ.  τύπου  ΕΛΕΜΚΟ  6205100/6205300  ή  ισοδύναµο.  Η  

σύσφιξη  του  αγωγού  στον  ακροδέκτη  επιτυγχάνεται  µε  ειδική  βίδα  χαλύβδινη  θερµά  

επιψευδαργυρωµένη Μ10•25, κατάλληλα διαµορφωµένη στη κεφαλή για την υποδοχή του αγωγού  

και µε εξάγωνο  περικόχλιο Μ10, κατά DIN 934, θερµά επιψευδαργυρωµένο  µε την παρεµβολή  

ροδέλλας  ασφαλείας (GROVER  ή  ισοδύναµο).  Η  σύνδεση  µε  την  µεταλλική  επιφάνεια  

επιτυγχάνεται  µε  δύο  βίδες  θερµά  επιψευδαργυρωµένες  Μ10  κατά  DIN  933  και  αντίστοιχο 

περικόχλιο Μ10 του ιδίου υλικού.  
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Σύνδεσµος αµέσου γειώσεως επίπεδης επιφάνειας  

 

Χρησιµοποιείται  για  την  άµεση  γείωση  επίπεδης  επιφάνειας  χαλύβδινης  ή  αλουµινίου  µε  τη 

σύνδεση της µε αγωγό Φ8/10mm χαλύβδινο ή από χαλκό µέσω διµεταλλικής επαφής CUPAL. Ο 

σύνδεσµος θα είναι κατά DIN 48840Β χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος, διµερής, ενδ. τύπου 

ΕΛΕΜΚΟ 6504402 ή ισοδύναµο. Το πάνω µέρος του είναι από έλασµα 28•2,5mm το δε κάτω από 

έλασµα  28•2mm.  Ο  σύνδεσµος  συνδέεται  επί  της  µεταλλικής  επιφάνειας  µε  δυό  βίδες  Μ6•16 

εξάγωνες από το ίδιο υλικό, κατά DIN 933, που βιδώνονται σε τυφλά περικόχλια αλουµινίου µε 

εσωτερικό σπείρωµα Μ6, που περτσινώνονται στην µεταλλική επιφάνεια που πρέπει να γεφυρωθεί. Η 

σύνδεση µε τον αγωγό θα γίνει µε σφικτήρα.  

 

 

Σφικτήρας  διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως χαλύβδινων ταινιών  

 

Χρησιµοποιείται για τη σύνδεση χαλύβδινων λαµών πλάτους 40mm, εντός και εκτός του εδάφους.  

Ειναι κατασκευασµένος  από χάλυβα  που είναι θερµά  επιψευδαργυρωµένος,  και έχει διαστάσεις  

60•60•4mm, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6204130 ή ισοδύναµο. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε τέσσερις  

εξάγωνες βίδες Μ8•25 κατά DIN 934 του ιδίου υλικού. Ο σφικτήτας φέρει ενδιάµεσο πλακίδιο  

πάχους 2 mm του ιδίου υλικού.  

 

 

Λυόµενος σφικτήρας κυκλικού αγωγού µε ταινία  

 

Χρησιµοποιείται  για  τη  σύνδεση  των  αγωγών  καθόδου  Φ8/Φ10mm  µε  την  θεµελιακή  γείωση 

(χαλύβδινη ταινία πλάτους 30mm) σε κατάλληλο ύψος ώστε να είναι δυνατή η µέτρηση τόσο της 

γείωσης όσο και του υπόλοιπου συστήµατος. Είναι κατασκευασµένος από χυτοχάλυβα σύµφωνα µε τις 

DIN 48835Ε, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6205130 ή ισοδύναµο.  Η σύσφιξη  επιτυγχάνεται µε δύο 

εξάγωνες  βίδες  Μ8•20  κατά  DIN  933  ανοξείδωτες  µε  την  παρεµβολή  ροδέλλας  ασφαλείας 

(GROVER ή αντίστοιχη ασφαλιστική ροδέλλα).  

 

 

Περιλαίµιο-κολλάρο  

 

Χρησιµοποιείται για τη σύνδεση κυκλικών αγωγών Φ8/Φ10mm µε υδρορροές, κουπαστές κ.λ.π.  

και  θα  πρέπει  να  είναι  µεγέθους  ανάλογου  του  µεγέθους  του  σωλήνα (µέχρι 4’’).  Είναι  

κατασκευασµένο, κατά DIN 48818D, από χαλύβδινο έλασµα 40•3mm θερµά επιψευδαργυρωµένο,  

διµερές, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6501100/6501300 ή ισοδύναµο. Η σύσφιξή του επί του σωλήνος  

πραγµατοποιείται µε δύο βίδες εξάγωνες Μ8•20, DIN 933 και δυό περικόχλια Μ8, DIN 934 από  

το ίδιο υλικό. Η σύνδεση του αγωγού µε το περιλαίµιο πραγµατοποιείται µε σφικτήρα, (εφόσον ο 

αγωγός είναι χάλκινος µέσω διµεταλλικής επαφής CUPAL).  

 

Εξαρτήµατα απορρόφησης διαστολής-συστολής  

 

Ανά 20m, περίπου, ευθύγραµµου µήκους συλλεκτήριων και σε όλα τα σηµεία σύνδεσης τους, θα  
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τοποθετηθούν εξαρτήµατα απορρόφησης των συστολών-διαστολών. Αυτά είναι κατασκευασµένα  

κατά  DIN 48842D  και  αποτελούνται  από  ένα  έλασµα  20•2,5mm  ηλεκτρολυτικού  χαλκού,  ενδ.  

τύπου  ΕΛΕΜΚΟ 6422300  ή  ισοδύναµο.  Η  σύνδεση  του  εξαρτήµατος  µε  τον  αγωγό  

πραγµατοποιείται στα δύο του άκρα µε δύο σφικτήρες.  

 

 

Εξαρτήµατα στήριξης  

 

Στήριξη κυκλικού αγωγού επί της οροφής  

 

Για την στήριξη του συλλεκτήριου αγωγού Φ8mm στην οροφή µονωµένων ή στεγανοποιηµένων 

δωµάτων,  χρησιµοποιείται,  ανά  1m περίπου,  στήριγµα  κατά  DIN 48829,  ενδ.  τύπου  ΕΛΕΜΚΟ 

6130101 ή ισοδύναµο. Έχει περίβληµα πλαστικό και είναι γεµάτο µε µπετόν αντοχής σε παγετό. Το πάνω 

µέρος του έχει τη µορφή κόλουρου κώνου και το κάτω, η βάση επί της οποίας προσαρµόζεται το  πάνω  

µέρος,  γεµίζεται µε  µπετόν  (άµµος-τσιµέντο).  Η εξωτερική  επιφάνεια  της  βάσης  είναι ανώµαλη για 

την επάλειψη της µε ειδικό ασφαλιστικό συγκολλητικό και την σταθεροποίηση του στηρίγµατος επί της 

µονωµένης επιφάνειας. Εσωτερικά στο στήριγµα και τα δύο µέρη του φέρουν ειδικά  αγκύρια  ώστε  να  

µην  επιτρέπουν  την  εξώλκηση  του  περιεχοµένου  µπετόν  µετά  την στερεοποίηση του. Το 

περιεχόµενο µπετόν είναι βάρους 1,3 Kgr περίπου.  

Ειδικά σε τοιχεία ή κουπαστές ή για την στήριξη συλλεκτηρίου ακίδας, χρησιµοποιείται στήριγµα κατά 

DIN 48804B3-48805E, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6101310/6101100 ή ισοδύναµο. Αποτελείται από ένα 

έλασµα 20•3mm θερµά  επιψευδαργυρωµένο,  ροδέλλα αποστάσεως και δύο χαλύβδινες βίδες Μ6•16 

µε τραπεζοειδή κεφαλή κατά DIN 84. Η στερέωση πραγµατοποιείται µε UPAT Φ8 και ξυλόβιδα ή 

καρφόβιδα. Αν η εγκατάσταση  πραγµατοποιείται σε οριζόντια επιφάνεια, η χρήση ροδέλλας  

στεγανοποιήσεως  από  NEOPREN,  ενδ.  τύπου  ΕΛΕΜΚΟ  6103200  ή  ισοδύναµο  είναι επιβεβληµένη, 

έτσι ώστε να προστατευτεί η βίδα πακτώσεωςαπό οξειδώσεις.  

 

 

Στήριξη χαλυβδοταινίας (σε θεµελιακή γείωση)  

 

Η στήριξη της γαλβανισµένης χαλυβδοταινίας θεµελιακής γείωσης θα γίνει µε στηρίγµατα κατά  

DIN 48833, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6103015 ή ισοδύναµο, τα οποία θα τοποθετηθούν ανά 2m. Αυτά  

κατασκευάζονται  από  χάλυβα  θερµά  επιψευδαργυρωµένο  πάχους  3mm,  µήκους  250mm,  και  

βάθους εµπήξεως 150mm που µπορεί να στηρίξει ταινία πλάτους 30 ή 40mm και αγωγό Φ8/10mm  

χαλύβδινο ή χάλκινο. Τα στηρίγµατα κατά την τοποθέτηση τους θα πρέπει να αφήνουν διάκενο  

µεταξύ της ταινίας και της βάσης του χαντακιού τουλάχιστον 50mm, έτσι ώστε κατά την επίχωση ή  

την σκυρόδεση να καλύπτεται ολόκληρος ο αγωγός γείωσης από καλής ποιότητας υλικό. Η στήριξη  

της ταινίας επιτυγχάνεται µε ελατηριωτή σύσφιξη του στηρίγµατος, το οποίο προηγουµένως έχει  

πακτωθεί στο έδαφος.  

 

Στήριξη του προστατευτικού αγωγού καθόδου στον τοίχο  

 

Ο προστατευτικός αγωγός καθόδου, κατά DIN 48850, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6403250 ή ισοδύναµο,  

ο οποίος συνδέει την γείωση µε τον αγωγό καθόδου, στηρίζεται µε στηρίγµατα κατά DIN 48804  

B3-48805E, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6101300 ή ισοδύναµο. Η κατασκευή έχει περιγραφεί παραπάνω.  
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∆ιάφορα άλλα εξαρτήµατα 

Εξισωτής δυναµικού  

 

Οι γέφυρες εξίσωσης δυναµικού θα είναι κατά κατά VDE 0190 και 0100, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ  

6600000 ή ισοδύναµο. Ο εξισωτής έχει διαστάσεις 5•17•5cm και αποτελείται από µια πλαστική  

βάση µε 4 οπές στα άκρα της για την στήριξη της επί του τοίχου, και ένα κουµπωτό κάλυµµα.  

Μέσα σ’ αυτό το κουτί υπάρχει ζυγός ορειχάλκινος επινικελωµένος, διαστάσεων 15•15•140mm, ο  

οποίος  φέρει  ένα  ακροδέκτη  για  αγωγό  Φ8/10,  7  υποδοχές  για  αγωγούς  2,525mm2,  και  µια  

υποδοχή  τανίας  µεγίστων  διαστάσεων  30•3,5mm.  Η  σύσφιξη  του  αγωγού  γίνεται  µέσω  µιας  

εξάγωνης χαλύβδινης επιψευδαργυρωµένης βίδας Μ8•20, κατά DΙΝ 933, ενώ των άλλων αγωγών  

µε δύο βίδες Μ4•10, κατά DIN 84, και της ταινίας µε δύο εξάγωνους κοχλίες Μ6•20, κατά DIN  

933.  

 

 

Αποχετευτής υπερτάσεων (Αλεξικέραυνο)  

 

Ο αποχετευτής υπερτάσεων θα είναι για δίκτυα 220V  σύµφωνα µε τα IEC 99-1 και  VDE 0675, ενδ. 

τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6805220 ή ισοδύναµο. Αποτελείται από πλαστικό περίβληµα που περιέχει έναν 

εκφορτιστή αερίου και σε σειρά συνδεµένη µια µη γραµµική µεταβαλλόµενη αντίσταση για την 

απορρόφηση της ενέργειας του κρουστικού ρεύµατος που την µεταβάλλει σε θερµότητα. Σε 

περίπτωση  διέλευσης  ρεύµατος  µεγαλύτερου  του  ονοµαστικού  του  αποχετευτού,  αυτοµάτως  η 

συσκευή αποσυνδέεται από το δίκτυο και εµφανίζεται ένδειξη στην πρόσοψη της που δείχνει την 

καταστροφή  της.  Ο  αποχετευτής  χρησιµοποιείται  για  την  προστασία  υπερτάσεων  ηλεκτρικών 

δικτύων,  εσωτερικής  αντικεραυνικής  προστασίας  και  εξίσωσης  δυναµικού,  πρέπει  δε  να 

εγκατασταθεί  αµέσως  µετά  τον  γενικό  διακόπτη  της  παροχής  όπως  επίσης  σε  κάθε  ηλεκτρική 

τροφοδοσία που καταλήγει σε σε κατανάλωση έξω από τον χώρο που υπάρχει η αντικεραυνική 

προστασία. Η εγκατάσταση του στο δίκτυο είναι παράλληλη προς την κατανάλωση και συνδέεται ένα 

σε κάθε φάση και τον ουδέτερο και µε την γείωση.  

 

 

Αντιδιαβρωτική ταινία  

 

Για  την  προστασία  χαλύβδινων  ταινιών  ή  αγωγών  εντός  του  εδάφους  από  τη  διάβρωση  θα  

χρησιµοποιηθεί όπου απαιτείται αντιδιαβρωτική ταινία PVC κατά B.S. 3924, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ  

6103300 ή ισοδύναµο. Είναι αυτοκόλλητη ταινία πλάτους 50mm και ελάχιστου πάχους 0,5mm.  
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7 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Η Εγκατάσταση Ανυψωτικών Συστηµάτων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

Κανονισµούς  και τις Τεχνικές  Οδηγίες, τις  παρακάτω Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  ΕΤΕΠ 

(ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) και τα άρθρα που ακολουθούν.  

Σε  περίπτωση  ασυµφωνίας  µεταξύ  τους,  η  σειρά  ισχύος  καθορίζεται  από  τη  παραπάνω  σειρά 

αναφοράς τους. 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 

 

Χαλύβδινες Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων 

Πλαστικα κανάλια Καλωδίων 

Αγωγοί - Καλώδια ∆ιανοµης Ενεργειας  

Εκσκαφές Ορυγµάτων Υπογείων ∆ικτύων 

Αντισκωριακή   προστασία   σιδηροκατασκευών   υδραυλικών 

έργων 

Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού  

Τοπική   καθαίρεση   σκυροδέµατος   χωρίς   διατήρηση   του 

οπλισµού 

∆ιάτρηση  οπλισµένου  σκυροδέµατος  χωρίς  αποκοπή  του 

υπάρχοντος οπλισµού 

∆ιάτρηση   οπλισµένου   σκυροδέµατος   µε   αποκοπή   του 

υπάρχοντος οπλισµού 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα  

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός  

 

 

 

 

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική 

διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.  

 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 

7.1  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ  

 

Τεχνική Περιγραφή  

 

Σε  περίπτωση  ασυµφωνίας  µεταξύ  τους,  τα  αναφερόµενα  στην  παρούσα  παράγραφο  8.1.1  

υπερισχύουν των αναφερόµενων στις επόµενες παραγράφους.  

 

 

Ο ανελκυστήρας θα είναι υδραυλικός, 8 ατοµων, 2 στασεων, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
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Θάλαµος  

Ο θάλαµος θα έχει ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις 1,10x1,40m. Η είσοδος θα γίνεται από την  

µικρότερη πλευρά (1,10m) του θαλάµου. Τα εσωτερικά τοιχώµατα του θαλάµου θα είναι µεγάλης  

αντοχής,  από  µη  ανακλαστικό  υλικό  και  θα  έχουν  χρωµατική  αντίθεση  µε  το  δάπεδο.  Στην  

περίµετρο των τοιχωµάτων του θαλάµου θα υπάρχει χειρολισθήρας έντονου χρώµατος, σε ύψος  

0,90m από  το  δάπεδο,  ενώ  στην  απέναντι  από  την  πόρτα  πλευρά  θα  υπάρχειι  αναδιπλούµενο  

κάθισµα.  Το δάπεδο θα είναι αντιολισθηρό, λείο και θα διευκολύνει  τους  ελιγµούς  αναπηρικού  

αµαξιδίου. ∆εν επιτρέπεται η χρήση  χαλιού ή µοκέτας. Ο φωτισµός στο δάπεδο θα είναι 50 έως  

75Lux, κάθετος,  οµοιόµορφα  κατανεµηµένος.  Στην πλευρά  απέναντι από την πόρτα θα υπάρχει  

καθρέπτης του οποίου η κάτω πλευρά θα απέχει 0,70m από το δάπεδο ενώ η επάνω πλευρά του θα  

φθάνει σε ύψος 2,00m.  

 

Πόρτες  

 

Το ελάχιστο καθαρό άνοιγµα της πόρτας θα είναι 0,85m. Οι πόρτες θα είναι αυτόµατες, συρόµενες. Η 

ταχύτητα µε την οποία θα κλίνει η πόρτα δεν θα υπερβαίνει τα 0,30m/s, ενώ ο χρόνος αναµονής δεν  θα  

είναι  µικρότερος  από  6sec.  Η  πόρτα  θα  διαθέτει  φωτοκύτταρο  χαµηλά  και  µηχανισµό ασφαλείας 

που θα την ανοίγει ξανά αν συναντήσει οποιαδήποτε αντίσταση.  

 

Χώρος µπροστά από τον ανελκυστήρα  

Η πόρτα ή/και το πλαίσιό της θα έχουν έντονη χρωµατική αντίθεση µε τον τοίχο στον οποίο  

βρίσκονται.  Στο  δάπεδο,  µπροστά  στην  είσοδο  του  ανελκυστήρα  θα  υπάρχει  ανάγλυφη  και  µε  

έντονο χρώµα προειδοποίηση για τυφλούς και άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. Το δάπεδο δεν  

θα έχει σχέδια και θα βρίσκεται σε χρωµατική αντίθεση µε τους τοίχους. Ο φωτισµός του χώρου θα  

είναι άπλετος. Η είσοδος θα επισηµαίνεται µε το διεθνές σύµβολο πρόσβασης αναπήρων. Ο όροφος  

θα δηλώνεται στον τοίχο δίπλα ή πάνω από τους διακόπτες κλήσης και ακόµη απέναντι από την  

πόρτα (στον τοίχο ή σε πινακίδα), χρησιµοποιώντας ανάγλυφους αριθµούς ή/και γράµµατα έντονου  

χρώµατους.  

 

Χειριστήρια  

Όλα τα χειριστήρια τοποθετούνται σε ύψος 0,90 έως 1,20m από το δάπεδο, θα έχουν χρωµατική 

αντίθεση  µε  το  υπόβαθρό  τους  και θα  είναι  τοποθετηµένα  µε  λογικό,  ενιαίο  και  τυποποιηµένο 

τρόπο.  Οι διακόπτες  θα έχουν πλάτος ή διάµετρο  τουλάχιστον 25mm, θα απέχουν  µεταξύ  τους 

τουλάχιστον 10mm, θα φωτίζονται από πίσω και θα έχουν ανάγλυφη επάνω τους την ένδειξη ή το 

σύµβολο λειτουργίας τους. Τα χειριστήρια θα τοποθετηθούν υπό γωνία προς τον τοίχο.  

Τα  χειριστήρια  µέσα  στο  θάλαµο  τοποθετούνται  στο  πλευρικό  τοίχωµα  και  σε  απόσταση 

τουλάχιστον 0,40m από τον τοίχο που βρίσκεται η πόρτα. Θα υπάρχει σύστηµα κλήσης κινδύνου, κατά 

προτίµηση τηλέφωνο, σε χρωµατική αντίθεση µε το τοίχωµα στο οποίο είναι τοποθετηµένο. Οι οδηγίες 

χρήσης του θα είναι σύντοµες και απλές, γραµµένες µε ευδιάκριτους ανάγλυφους χαρακτήρες και 

θα επαναλαµβάνονται σε γραφή Braille.  

Τα χειριστήρια εκτός του θαλάµου (κλήσης), τοποθετούνται κοντά στη πόρτα. Θα συνοδεύονται από 

οδηγίες σε γραφή Braille για την εύρεση των χειριστηρίων εντός του θαλάµου.  

 

Ενδείξεις κίνησης και θέσης  

 

Εκτός θαλάµου: -  Ανελκυστήρας έρχεται 
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-  Βέλη ανόδου και καθόδου  

-  Ηχητικά σήµατα άφιξης θαλάµου (διαφορετικά για άνοδο και κάθοδο)  

 

Εντός θαλάµου: -  Φωτεινή ένδειξη ορόφου 
-  Ηχητικό σήµα διέλευσης ορόφου  

-  Βέλη ανόδου και καθόδου  

-  Ηχητικά σήµατα άφιξης θαλάµου (διαφορετικά για άνοδο και κάθοδο)  

 

Κίνηση ανελκυστήρα  

 

Η κίνηση του ανελκυστήρα θα είναι οµαλή, χωρίς απότοµες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις. ∆εν  

θα πρέπει να υπάρχει διαφορά στάθµης µεταξύ του δαπέδου του θαλάµου και του δαπέδου του  

ορόφου µεγαλύτερη από 2cm. Επίσης, το κενό µεταξύ του δαπέδου του θαλάµου και του δαπέδου  

του ορόφου δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο  από 2cm. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής  

ρεύµατος ο ανελκυστήρας θα πρέπει να µπορεί να κινηθεί στον αµέσως κατώτερο όροφο.  

 

 

Φρεάτιο Ανελκυστήρα  

 

Θα   επιχριστεί  και  καθαριστεί  µε  µεγάλη  επιµέλεια, κατάλληλο  για ένα ανελκυστήρα, µε τοµή την 

προβλεπόµενη στα σχέδια.  

Οι ράβδοι και όλα τα στηρίγµατα θα χρωµατιστούν µε δύο διακεκριµένες    στρώσεις γραφιτούχου 

µίνιου (οι αποχρώσεις για λόγους διάκρισης θα καθοριστούν από την επίβλεψη) και µιας στρώσης 

ελαιοχρώµατος.  

 

 

Κινητήριος Μηχανισµός  

 

Η κίνηση του θαλάµου θα επιτυγχάνεται µε τηλεσκοπικό έµβολο,  τοποθετηµένο στο πλάι του  

θαλάµου.  Το  έµβολο  θα  φέρει  δύο (2)  τροχαλίες  στην  κορυφή,  οι  οποίες  θα  σύρουν  τα  

συρµατόσχοινα ανάρτησης του θαλάµου. Το ένα άκρο των συρµατόσχοινων  θα  είναι  στερεωµένο στον  

πυθµένα του φρέατος και το άλλο στο πλαίσιο του θαλάµου.  

Η   κίνηση   του  εµβόλου  θα  είναι  υδραυλική  και  θα επιτυγχάνεται για την άνοδο µε αντλία και για 

την κάθοδο µε άνοιγµα και κλείσιµο ανάλογων βαλβίδων.  

 

 

Έµβολο - Κύλινδρος  

 

Το  έµβολο  θα  υπολογιστεί  σύµφωνα  µε  τους ισχύοντες κανονισµούς  της  χώρας  προέλευσής  

του  και  για  ωφέλιµο  φορτίο  αυξηµένο  κατά  50%  έναντι  του  κανονικού.  Το  έµβολο  θα   είναι  

κατασκευασµένο  από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή,  βαρέως   τύπου,    µε  πάχος  τοιχώµατος  

αρκετό   για   να  παραλάβει φορτία   λυγισµού,   καθώς   και   τυχόν   µικρών  πλευρικών  

καταπονήσεων.  Η  εξωτερική  του επιφάνεια θα είναι  επιµελώς  λειασµένη. Το κάτω άκρο του θα 

κλειστεί µε  µεταλλική φλάντζα και θα έχει συγκολληµένα µεταλλικά δαχτυλίδια  για να µην είναι 

δυνατή η έξοδος του εµβόλου από τον κύλινδρο.  

Ο  κύλινδρος θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, βαρέως τύπου, µε  

αρκετό πάχος για να αντέχει στην  πίεση και τις λοιπές συνθήκες λειτουργίας. Το κάτω άκρο  του  
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θα  κλειστεί  µε µεταλλική φλάντζα. Στο επάνω άκρο  του  θα  έχει  δακτυλίδι οδήγησης του 

εµβόλου από µαλακό  χυτοσίδηρο  ή  άλλο  αντιτριβικό   υλικό   και  θα δηµιουργείται   µικρό 

διάκενο µε το έµβολο. Η στεγανότητα θα  επιτυγχάνεται  µε  ένα  ή περισσότερα δαχτυλίδια από 

πλαστικό ή ελαστικό υλικό.  

Μεταξύ  εµβόλου  και κυλίνδρου θα υπάρχει αρκετό διάκενο για την άνετη ροή του λαδιού.  

Ο  κύλινδρος  θα  έχει  στο  κάτω  άκρο του συγκολληµένη µεταλλική  πλάκα,  που θα βιδώνεται σε  

µεταλλική βάση (ή από οπλισµένο σκυρόδεµα), για την µεταβίβαση των φορτίων στο δάπεδο του  

φρέατος.  

Για  την  συγκέντρωση του λαδιού, που στραγγίζει από την επιφάνεια  του  εµβόλου  ή  διαφεύγει  

από τα δαχτυλίδια στεγανότητας,  θα  είναι  τοποθετηµένη  στην  κεφαλή του κυλίνδρου   µικρή  

µεταλλική  λεκάνη.  Το  λάδι  που  θα συγκεντρώνεται στη λεκάνη θα οδηγείται προς την δεξαµενή  

µε  βαρύτητα  ή  µε  άντληση,  ανάλογα  µε  την θέση της δεξαµενής σε σχέση µε την λεκάνη.  

 

Ο κύλινδρος θα έχει στο επάνω µέρος του κρουνό εξαέρωσης.  

 

 

Θάλαµος και Πόρτες  

 

Πλαίσιο  

 

Ο θάλαµος θα φέρεται σε πλαίσιο από µορφοσίδηρο σχήµατος "Π". Στο κάτω µέρος του πλαισίου  

θα εφαρµοστεί µεταλλικό πλαίσιο,  ενισχυµένο  µε  καλά συγκολληµένες διαδοκίδες, επάνω  στο  

οποίο  θα  στηριχθεί  το δάπεδο του θαλάµου. Μεταξύ  των  δύο  πλαισίων  θα τοποθετηθούν  

αντιδονητικά ειδικά ελάσµατα και έτσι ο θάλαµος δεν θα έχει µεταλλική σύνδεση  µε  το  πλαίσιο.  

Στο   πάνω   και  κάτω  µέρος  του  πλαισίου   θα   υπάρχουν  ενισχυµένα  πέδιλα  ολίσθησης  στους  

οδηγούς (γλύστρες)   και   λιπαντήρας.  Στο  κάτω  µέρος  του  πλαισίου   θα   προσαρµοστεί  ο  

µηχανισµός  αρπάγης,  για  την  οµαλή  πέδηση  του  θαλάµου,  εάν  η  ταχύτητά  του  υπερβεί  ένα  

καθορισµένο   όριο.   Η   αρπάγη   θα  ελέγχεται  από  ρυθµιστή  ταχύτητας  τοποθετηµένο  στο  

µηχανοστάσιο.  

 

 

Θάλαµος  

 

Το δάπεδο του θαλάµου θα στηριχθεί στο κάτω πλαίσιο, που περιγράφθηκε  προηγούµενα  και θα 

συνίσταται, κατά σειρά από κάτω προς τα επάνω, από τα εξής:  

. χαλυβδοέλασµα DKP 1mm. 

. στρώση φύλλων αµιάντου πάχους 4mm. 

. στρώση από ξερό ξύλο "ραµποτέ" πάχους >25mm. 

. επίστρωση   του  ξύλινου  δαπέδου  µε  υλικό,  που  θα υποδείξει  η  επίβλεψη (π.χ.  φύλλα 

βινυλίου) και το οποίο θα στερεωθεί κατάλληλα.  

 

Το  δάπεδο  στην  είσοδο  του  θαλάµου θα καλύπτεται από αυλακωτό προστατευτικό έλασµα.  

 

Τα  τοιχώµατα του θαλάµου θα κατασκευαστούν από λαµαρίνα DKP  πάχους  2mm,   µε διπλή  

αναδίπλωση  στα  σηµεία  ένωσης  για   το   σχηµατισµό   ισχυρών   ενισχύσεων  (νευρώσεων).  Τα  

µεταλλικά  τοιχώµατα  θα  βαφούν  εσωτερικά  και  εξωτερικά  µε  διπλή  στρώση  αντισκωριακού.  

Εσωτερικά  θα  γίνει  επικάλυψη  των   µεταλλικών   τοιχωµάτων   µε  φύλλα  ανοξείδωτου  χάλυβα  
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"µατ",  πάχους  0.75mm,  ο  οποίος  είναι  ανθεκτικός σε χτυπήµατα,   πλένεται   εύκολα   και  είναι  

υγειονοµικά αποδεκτός,  γιατί  δεν  έχει  πόρους. Το ωφέλιµο, καθαρό ύψος  του  θαλάµου  θα  

είναι 2,20m.  Η  οροφή θα είναι στιβαρής   κατασκευής,  ενισχυµένη  εξωτερικά,  θα  έχει στεγανή  

συναρµολόγηση και θα έχει θυρίδα που θα ανοίγει προς τα επάνω για το άνετο πέρασµα ανθρώπου.  

 

Ο  φωτισµός  του  θαλάµου θα γίνεται έµµεσα από επάνω µε σωλήνες φθορισµού.  

 

Περιµετρικά  στα  τοιχώµατα  και  κοντά  στο  δάπεδο  θα υπάρχουν ανοίγµατα αερισµού και ο 

αερισµός θα είναι τεχνητός, µε εξαεριστήρα στην οροφή.  

 

Στο εσωτερικό του θαλάµου θα υπάρχουν:  

. κοµβιοδόχος. 

. πίνακας φωτεινών ενδείξεων της θέσης του θαλάµου. 

. πρόβλεψη θέσης για συσκευή ενδοεπικοινωνίας. 

 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οροφή του θαλάµου θα γίνει εντός χαλυβδοσωλήνων. Η τάση του  

κυκλώµατος φωτισµού 42V θα   εξασφαλίζεται   από  µετασχηµατιστή  µε  ανεξάρτητο δευτερεύον  

τύλιγµα.  Στην  οροφή του θαλάµου θα υπάρχει ρευµατοδότης 42V  και  περιφερειακό µεταλλικό  

περίβληµα ύψους τουλάχιστον 5cm.  

 

 

Συρόµενες Πόρτες 2 Φύλλων µε Κεντρικό Άνοιγµα  

 

Οι πόρτες του θαλάµου και των φρεάτων θα ανοίγουν και θα κλείνουν  αυτόµατα  και  ταυτόχρονα.  

Σε κάθε είσοδο του φρέατος θα υπάρχει µεταλλική δίφυλλη πόρτα. Τα φύλλα και τα  πλαίσια  κάθε  

πόρτας  θα  είναι  µεταλλικά στιβαρής κατασκευής,  µε  εσωτερικές  ενισχύσεις  για  εξασφάλιση  

τέλειας  ακαµψίας.  Οι πόρτες θα έχουν εσωτερικά ηχητική µόνωση  και  θα  έχουν  αντοχή 2h στη  

διάβαση  φωτιάς.  Οι πόρτες   θα  βαφτούν  µε  διπλή αντισκωριακή  στρώση και προς  την εµφανή  

πλευρά τους θα καλυφθούν µε µονοκόµµατα φύλλα ανοξείδωτης "µατ" λαµαρίνας πάχους 0.75mm.  

Ο κινητήριος  µηχανισµός των πόρτων θα είναι ηλεκτρικός και θα  τοποθετηθεί στην οροφή του  

θαλάµου. Ο κινητήρας του  µηχανισµού  θα  έχει  αρκετή  ισχύ για να κινεί τις πόρτες  µε την  

µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα. Πάντως στο τέλος  της  διαδροµής  του  κλεισίµατος  των  πόρτων  

θα υπάρχει  σύστηµα επιβράδυνσης για να αποφεύγεται κτύπηµα των  φύλλων  και  θόρυβος. Η  

σύνδεση του κινητήρα µε την πόρτα  του  θαλάµου  θα  γίνεται κατευθείαν µε µεταλλικό βραχίονα.  

Οι  πόρτες  θα είναι εφοδιασµένες µε µηχανισµό ασφαλείας,  που  θα ξανανοίγει τις πόρτες όταν  

συναντούν εµπόδια κατά το κλείσιµό τους.  

Όλες  οι  πόρτες του φρέατος θα έχουν κλειδαριές έξω από τον θάλαµο, που δεν θα µπορούν να 

ανοιχτούν µε τα χέρια, παρά  µόνο  µε  την  χρήση  ειδικού  εργαλείου  από  τον συντηρητή σε 

περίπτωση ανάγκης.  

Ο  θάλαµος  δεν  θα  µπορεί να µετακινηθεί εάν δεν είναι κλειστές  όλες οι πόρτες (και συνεπώς οι 

κλειδαριές). Οι κλειδαριές  επιτρέπουν  το  άνοιγµα  των  πόρτων  όταν ο θάλαµος φθάνει στη ζώνη 

ισοστάθµισης της στάσης προς την οποία προορίζεται.  

 

 

Οδηγοί  

 

Οι οδηγοί του θαλάµου θα είναι χαλύβδινοι διατοµής "Τ", διαστάσεων  τουλάχιστον  την  

αναγραφόµενη  στους  υπολογισµούς,  κατασκευασµένοι  από  ειδικό  χάλυβα  St.37  µε  καλά  
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κατεργασµένες τις πλευρές ολίσθησης. Η ανάρτηση των οδηγών  θα  γίνει  από  πάνω  προς  τα  

κάτω  µε  ειδικά στηρίγµατα και τα τέρµατα αυτών θα είναι ελεύθερα για να παραλαµβάνουν   τις  

συστολοδιαστολές.   Η  µεταξύ  των στηριγµάτων απόσταση δεν θα υπερβαίνει τα 2m και η µορφή  

των σφιγκτήρων θα είναι τέτοια που να επιτρέπει την κατά µήκος  συστολοδιαστολή.  Η λίπανση  

των οδηγών θα γίνεται αυτόµατα   από   λιπαντήρες   ενσωµατωµένων  στα  πέδιλα ολίσθησης του  

θαλάµου.  

Η στερέωση των οδηγών στα τοιχώµατα του φρέατος θα γίνει από τον ανάδοχο.  

 

 

Τροχαλίες  

 

Στην  κορυφή  του εµβόλου θα βρίσκονται συνδεδεµένες δύο (2)  τροχαλίες. Οι τροχαλίες θα είναι  

κατασκευασµένες  µε  µεγάλη   ακρίβεια (µικρές   ανοχές)   και  θα  έχουν  αυλάκια  υποδοχής  

ηµικυκλικού  σχήµατος  (σταθερή µορφή), για να αποφεύγεται η γρήγορη φθορά. Οι τροχαλίες θα  

περιστρέφονται σε κοινό χαλύβδινο άξονα ισχυρής κατασκευής, που  θα εδράζεται σε ανεξάρτητα 

αυτολίπαντα έδρανα.  

 

 

Συρµατόσχοινα Ανάρτησης  

 

Τα  συρµατόσχοινα,  σύµφωνα  µε  τους  ισχύοντες  κανονισµούς,  θα  έχουν    αντοχή   σε  θραύση 

>160Kgr/mm²,   θα   είναι  πολύκλωνα,  πλέξης  8x9  seale,  εύκαµπτα,  άριστης  ποιότητας  και  θα έχουν  

επαρκή συντελεστή ασφάλειας. Η διάµετρος και  το  πλήθος  αυτών  θα καθοριστούν από το εργοστάσιο 

κατασκευής  του  ανελκυστήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µακρύς  χρόνος  ζωής κάτω  από  

εντατικές και δυσµενείς συνθήκες  λειτουργίας.  Τα  συρµατόσχοινα  των ρυθµιστών ταχύτητας θα 

έχουν επίσης 6-κλώνους.  

Τα   συρµατόσχοινα  θα  έχουν  σε  εµφανές  σηµείο  πινακίδα,  προσαρµοσµένη  µε  σύρµα  και 

µολυβδοσφραγίδα, στην οποία θα   φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συρµατόσχοινου και η 

ηµεροµηνία εγκατάστασής του.  

Τα  άκρα  των  συρµατόσχοινων θα συγκολλώνται ασφαλώς µε έγχυση  λειωµένου  µολυβιού, που θα  

εξασφαλίζει  την  πλήρη  συνένωση  των  συρµατιδίων,  διεισδύοντας  στα  ενδιάµεσα  κενά.    Η 

εξωτερική  επιφάνεια των συρµατόσχοινων θα καλύπτεται  από  λεπτό  στρώµα  λιπαντικού. Οι κώνοι 

των άκρων θα είναι οµοιόµορφοι.  

 

Αντλία και ∆εξαµενή Λαδιού  

 

Η  ανύψωση  του  εµβόλου  θα  γίνεται µε λάδι κατάλληλου τύπου για υδραυλικά συστήµατα  

ανύψωσης, που θα παρέχεται από  αντλία. Η αντλία θα έχει περίπου σταθερή παροχή και υψηλή  

πίεση.   ∆ύναται   να   είναι   γραναζωτή   ή  έκκεντρη  πτερυγιοφόρα (µαχαιρωτή)   ή   αξονικής  

ενέργειας (µε δύο ατέρµονες κοχλίες) ή οποιουδήποτε άλλου ειδικού τύπου µε τις προαναφερθείσες 

ιδιότητες.  

Η  παροχή  της κύριας αντλίας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε  µε  τις  διαστάσεις  κυλίνδρου και 

εµβόλου, που θα επιλεγούν,  η  ταχύτητα  του  θαλάµου,  κατά την ισοταχή κίνησή του, να είναι η στην 

µελέτη καθορισµένη.  

Για  την  ελάττωση της ταχύτητας κατά την ισοστάθµιση θα υπάρχει διάταξη παράκαµψης (bypass), 

µε την οποία µικρό µέρος της παροχής λαδιού θα οδηγείται στο έµβολο.  
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Η  δεξαµενή  λαδιού θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα πάχους  2mm  τουλάχιστον και θα  

έχει αρκετή χωρητικότητα για  να  περιλάβει  την  απαιτούµενη   για την λειτουργία  ποσότητα 

λαδιού  µε  επαρκές  περιθώριο.  Η δεξαµενή θα είναι  εφοδιασµένη  µε  δείκτη στάθµης, κρουνό 

εκκένωσης και εξαεριστικό σωλήνα.  

Η αντλία, η δεξαµενή λαδιού και οι σωλήνες σύνδεσής τους θα   βρίσκονται   σε  κοινό  πλαίσιο  µε 

αντικραδασµική στήριξη.  

 

Ηλεκτρικός Κινητήρας  

 

Η αντλία θα είναι συζευγµένη σε κοινό άξονα µε ηλεκτρικό κινητήρα κατάλληλο για ηλεκτρικό 

ρεύµα  230/400V/50Hz/3Φ.  Ο  ηλεκτροκινητήρας  θα  πρέπει να  µην υπερθερµαίνεται  για  πτώση 

τάσης µέχρι 10% καθώς και µέχρι 1000-ζεύξεις/h.  

Η  κατασκευή  του  δροµέα  του  κινητήρα  και  η µέθοδος εκκίνησης  θα  επιτρέπουν  την 

δηµιουργία ικανής στρέψης για  την ασφαλή εκκίνηση της αντλίας, χωρίς το επίρρευµα να 

υπερβαίνει   το 250%   του   ρεύµατος   κανονικής λειτουργίας.  

Η   ισχύς  του  ηλεκτροκινητήρα  θα  είναι  επαρκής  για υπέρβαση του ωφέλιµου φορτίου κατά  

10%.  

 

 

Σωληνώσεις  

 

Οι  σωληνώσεις  θα  κατασκευαστούν  από ειδικό σωλήνα µε κατάλληλη   διάµετρο.   Οι  

συνδέσεις   θα   γίνονται   µε  συγκόλληση  ή  µε  ειδικά  χαλύβδινα  εξαρτήµατα  σύνδεσης  (µε  

εκτόνωση).  

Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι αδύνατη   η  δηµιουργία  θυλάκων 

αέρα.  Σε  σηµεία  που ενδεχοµένως   δεν   µπορεί   να   επιτευχθεί  τούτο,  θα τοποθετηθούν 

κρουνοί εξαέρωσης.  

 

 

 

Υδραυλικά Όργανα Λειτουργίας και Αυτοµατισµού  

 

Για να επιτευχθεί ο επιθυµητός  τρόπος  λειτουργίας (άνοδος,   κάθοδος,   ισοστάθµιση,   οµαλή 

λειτουργία, χειροκίνητη  κάθοδος, ασφάλεια κ.τ.λ.), θα συνδεθούν και θα  διαταχθούν  στο  δίκτυο 

σωληνώσεων τα εξής υδραυλικά όργανα: µία διάταξη παράκαµψης (by-pass):  

. µία βαλβίδα ανακούφισης, που θα ρυθµίζεται έτσι ώστε να ανοίγει σε περίπτωση υπερφόρτωσης  

 του θαλάµου κατά 10% πάνω από το κανονικό ωφέλιµο φορτίο.  

. µία  βαλβίδα απορρόφησης του υδραυλικού πλήγµατος κατά την εκκίνηση της αντλίας. 

. µία   ηλεκτροµαγνητική  βαλβίδα προοδευτικού  ανοίγµατος για την κάθοδο του θαλάµου,  µε 

δυνατότητα ρύθµισης της παροχής. 

. µία ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα (by-pass) για την επίτευξη της χαµηλής ταχύτητας ισοστάθµισης. 

. ένα  µανόµετρο  λαδιού  κατάλληλης  παροχής  µε τρίοδο διακόπτη. 

. µία δικλείδα για την χειροκίνητη κάθοδο του θαλάµου σε περίπτωση ανάγκης. 

. όλα  τα  άλλα  όργανα,  που  απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία   του   ανελκυστήρα   κατά 

την  κρίση  του κατασκευαστή. 
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Προσκρουστήρας  

 

Στον   πυθµένα   του   φρέατος,   κάτω  από  τον  θάλαµο  και  το  αντίβαρο,   θα   τοποθετηθεί 

"προσκρουστήρας" µε κατασκευή σύµφωνη µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  

Η  ικανότητα  απορρόφησης ενέργειας του προσκρουστήρα θα είναι  τέτοια  ώστε  να  φέρει  σε 

κατάσταση ηρεµίας,  µε επιβράδυνση   όχι  µεγαλύτερη   από  την  επιτάχυνση  της βαρύτητας 

(9.81m/sec²)  τόσο  το  αντίβαρο, όσο και τον θάλαµο µε όλο το φορτίο του.  

 

 

∆ιατάξεις Ασφαλείας  

 

Αρπάγη  

 

Η  αρπάγη τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση χαλάρωσης ή θραύσης  συρµατόσχοινου  και 

γενικότερα,  εάν ο θάλαµος υπερβεί  το  όριο της επιτρεπόµενης ταχύτητας. Εφ όσον η αρπάγη 

λειτουργήσει,  ο  µόνος τρόπος απαγκίστρωσης του θαλάµου  είναι  η  έλξη  του  προς  τα  πάνω. Έτσι  

είναι  σίγουρο   ότι   ο   θάλαµος  µπορεί  να  ελευθερωθεί  µόνο  όταν αποκατασταθούν    τα 

συρµατόσχοινα  και  λειτουργήσει  η µηχανή.  

 

 

Ρυθµιστής Ταχύτητας  

 

Ο  ρυθµιστής  ταχύτητας  ενεργοποιεί  την  αρπάγη όταν η ταχύτητα  του θαλάµου υπερβεί κατά 40% 

την κανονική τιµή της.  

 

 

∆ιακόπτης Συσκευής Αρπάγης  

 

∆ιακόπτει το κύκλωµα χειρισµού και ακινητοποιεί τον θάλαµο όταν ενεργοποιηθεί η αρπάγη.  

 

 

Τερµατικοί ∆ιακόπτες  

 

Τοποθετείται  σύστηµα  τερµατικών  διακοπτών,  που  διακόπτουν  το κύκλωµα του 

ηλεκτροκινητήρα    και  ακινητοποιούν  τον  θάλαµο,  όταν  αυτός  ξεπεράσει  τα  ακραία  όρια  της 

διαδροµής (επάνω και κάτω) κατά 15cm.  

 

 

Κλειδαριές Ασφαλείας  

 

Αναφέρονται στην παράγραφο για τις πόρτες.  
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Κουδούνια Κινδύνου  

 

Κουδούνια  κινδύνου  θα  τοποθετηθούν  στο  ισόγειο  και  στην  τελευταία   στάση  και  θα  είναι 

συνδεδεµένα παράλληλα µε το κέντρο ελέγχου.  

 

 

Πρεσσοστάτης Ασφαλείας  

 

Θα τοποθετηθεί πρεσσοστάτης ασφαλείας.  

 

 

Συσκευές Λειτουργίας  

 

Κοµβιοδόχος Στάσης  

 

Θα  είναι  κατασκευασµένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει δύο κοµβία κλήσης (αποστολής), ένα 

για κλήση ανόδου και  ένα  για  κλήση  καθόδου µε αντίστοιχα φωτεινά βέλη ένδειξης. Στις ακραίες 

στάσεις η κοµβιοδόχος θα έχει ένα κουµπί και ένα βέλος.  

 

 

Κοµβιοδόχος Θαλάµου  

 

Θα  είναι  κατασκευασµένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα και θα φέρει   κουµπιά   όλων  των  ορόφων,  

κινδύνου,  στάσης,  φωτισµού  και  ανεµιστήρα  και  κουµπί  αντιστροφής  της κίνησης της πόρτας.  

 

Στον  θάλαµο  θα  υπάρχει πίνακας από ανοξείδωτο χάλυβα, για   την   ένδειξη   της  θέσης  του 

θαλάµου  και  της κατεύθυνσής του.  

 

 

Κοµβιοδόχος Συντήρησης  

 

Στην  οροφή  του  θαλάµου  και  στο  µηχανοστάσιο τυπου “ερµαριου BOX-LIFT”- στον πίνακα 

χειρισµού, θα τοποθετηθούν κοµβιοδόχες µε κουµπιά ανόδου  και  καθόδου, καθώς  και  διακόπτες 

στάσης και συντήρησης (αποµόνωσης των υπόλοιπων κοµβιοδόχων). Θα χρησιµοποιούνται  από τους 

συντηρητές για την κίνηση του θαλάµου κατά την συντήρηση.  

 

 

Συσκευή Καταµέτρησης Βάρους  

 

Αυτόµατη  συσκευή,  τοποθετηµένη στον θάλαµο, θα ζυγίζει µε ακρίβεια το φορτίο του. Όταν ο  

θάλαµος υπερφορτιστεί, ο ανελκυστήρας δεν θα ξεκινάει και θα δίδεται ηχητικό και φωτεινό σήµα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117  



 

Ηλεκτρική Εξάρτηση  

Προστασία Κινητήρων  

 

Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων µε θερµικά πηνία    υπερέντασης,    πηνία    έλλειψης 

τάσης  και   βραχυκυκλώµατος.  

 

 

Πίνακας Χειρισµού (Controller)  

 

Ο πίνακας  χειρισµού  θα  περιλαµβάνει όλα τα όργανα µετασχηµατισµού, ρύθµισης,   λειτουργίας, 

διακοπής, ηλεκτρονόµους αναστροφής της κίνησης του κινητήρα, τους ηλεκτρονόµους  ορόφων, 

φωτισµού,  ασφάλειας, καθώς και βοηθητικές συσκευές και  διατάξεις  και τέλος χρονοδιακόπτες και 

αντιστάσεις. Στον ίδιο πίνακα θα υπάρχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώµατα.  

Ο πίνακας θα βρίσκεται σε µεταλλικό ερµάριο, που θα κλείνει µε πόρτες και θα είναι 

κατασκευασµένος από το εργοστάσιο κατασκευής του ανελκυστήρα.  

 

 

Οροφοδιαλογέας  

 

Ο "οροφοδιαλογέας"  αποτελεί  οµοίωµα  του ανελκυστήρα. Συνίσταται από το κινητό συγκρότηµα 

επαφών, που κινείται προς  τα  επάνω  ή  κάτω,  σύµφωνα µε την κατεύθυνση του ανελκυστήρα. Η 

κίνηση του κινητού  συγκροτήµατος επιτυγχάνεται µε σύνδεση του τροχού του οροφοδιαλογέα µε τον 

θάλαµο µε οδοντωτή χαλύβδινη ταινία. Στο σταθερό  µέρος   του  οροφοδιαλογέα υπάρχουν σειρές 

επαφών. Έτσι όλες οι ρυθµίσεις ισοστάθµισης των ορόφων γίνονται στον οροφοδιαλογέα, που 

βρίσκεται στο µηχανοστάσιο.  

 

 

Κινητό Καλώδιο  

 

Με το καλώδιο αυτό ενώνεται ο θάλαµος µε το µηχανοστάσιο τυπου «ερµαριου  - BOX LIFT» που θα  

τοποθετηθει  διπλα  στο  φρεατιο  του  ανελκυστηρα.  Θα  είναι  µεταλλικο  κιβωτιο,  βαµµενο  µε 

ηλεκτροστατικη  βαφη  ειδικα  διαµορφωµενο  για  να  τοποθετηθει  ο  ηλεκτροµηχανολογικος 

εξοπλισµος του ανελκυστηρα. Θα διαθετει περσιδωτες ασφαλιζοµενες πορτες.  

 

Ρέθυµνο, Ιανουάριος 2013 

Ο Συντάξας Μηχανικός                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                          EΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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