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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

H παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών 

εγκατάστασης αυτών για την φόρτιση των  ηλεκτροκίνητων  οχημάτων του δήμου. Η 

εγκατάσταση των υλικών θα γίνει από το συνεργείο του δήμου. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 

νόρμες ΕΝ, τις ελληνικές προδιαγραφές τυποποίησης ΕΛΟΤ και  θα φέρουν σήμανση CE.  

 

Φορτιστής 11kW τύπου Wallbox 

Τριφασικός ΑC φορτιστής 11kW τύπου Wallbox επαγγελματικού τύπου με: 

• Βαθμός στεγανότητας & προστασίας από κρούση: IP 54 & IK 10. 

 Ενσωματωμένες προστασίες για μέγιστη ασφάλεια 

1. Προστασία διαρροής από ρεύματα DC  

2. Προστασία υπερφόρτισης. 

3. Προστασία υπέρτασης & υπότασης. 

4. Προστασία διαρροής προς γη. 

5. Αντικεραυνική προστασία. 

6. Προστασία σφάλματος προς γη μέσω συνεχούς επιτήρησης του αγωγού 

γείωσης. 

• Συνδεσιμότητα μέσω: 

i. Ethernet RJ45. 

ii. Bluetooth. 

iii. Wifi. 

iv. Πρωτόκολλο OCPP 1.6. 

v. Θύρα RS485/P1 για σύνδεση με εξωτερικό μετρητή ενέργειας. 

• Έλεγχος της λειτουργίας του φορτιστή μέσω εφαρμογής (App) ή κάρτα RFID. 

• Διαχείριση φορτίου καθώς θα υπάρχει: 

a. Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας. 

b. Δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης φορτίου μέσω εξωτερικού μετρητή 

ενέργειας. 

c. Έτοιμο για ενσωμάτωση σε Έξυπνο κτίριο ή κατοικία. 

Σύνδεση με το αυτοκίνητο ς με καλώδιο μήκους 5 m και φις Τύπου 2. Το καλώδιο μπορεί να 

τυλιχτεί γύρω από το σώμα του φορτιστή 

Θερμοκρασία λειτουργίας : -30ο C  εως 50ο C 

 

Καλώδια 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών 
οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών» 

ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ :  69/ 2020 
Προϋπολογισμός: 11.054,00€ με το ΦΠΑ 
CPV: 31681410-0 
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Καλώδια τύπου Ε1VV-U (ΝΥY). Kαλώδια με μονόκλωνους αγωγούς, ονομαστικής τάσης 
Uον=0,6/1 ΚV, με μόνωση και μανδύα PVC. Τδ=70οC, Τβρ=170οC. Κατά ΕΛΟΤ 843.  

Ηλεκτρικός Πίνακας  

Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να κατασκευασθεί  σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και 

Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους τις ισχύουσες οδηγίες της ΔΕΗ και τους ισχύοντες 

Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων 

Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να κατασκευασθεί  για να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο και 

πρέπει  να εξασφαλίζει  βαθμό προστασίας: ΙΡ 65 . 

Συνθήκες εγκατάστασης 

· Τοποθεσία Θεσσαλονίκη / Αμπελόκηποι 

· Μεγίστη θερμοκρασία 

  

45 oC 

· Ελάχιστη θερμοκρασία  -15 οC 

· Περιβάλλον:  

  

Διαβρωτικό  

· Κατασκευή:  

  

Τύπος ερμαρίου 

 

Ηλεκτρολογικές συνθήκες λειτουργίας: 
· Σύστημα διανομής: α) τριφασικό + γείωση + ουδέτερος 

· Τάση λειτουργίας: β)380 V 

· Τάση δοκιμής: 2500 V 

· Συχνότητα: 50 Hz – 4%+2% 

· Τάση βοηθητικών 

κυκλωμάτων: 

α) 24 VDC για τα διάφορα όργανα  

β)220 V AC για τα λοιπά κυκλώματα 

· Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο 

σημείο που δίδεται ή ηλεκτρική ενέργεια (0.5 

sec) 

25 ΚΑ 

· Υπερθέρμανση Σύμφωνα με κανονισμούς IEC 439 

 

Κιβώτιο ηλεκτρικού Πίνακα 

Ο βαθμός προστασίας του κιβωτίου του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι ΙΡ 65 . Τα κιβώτια των 

ηλεκτρικών πινάκων πρέπει να είναι γερής κατασκευής από κράμα αλουμινίου ή από 

ατσάλινη λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ., ελάχιστο πάχος 2mm – βαφή και παρυφή 

λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2mm – με πόρτες από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2mm.Το 

εσωτερικό του πίνακα όπου θα βρίσκονται τα υλικά και οι συσκευές του  (επίσης από 

λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2,5mm) πρέπει να είναι προσθαφαιρετό. Οι μετωπικές 

μεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν κλειδαριά. Οι πόρτες θα είναι παραλληλόγραμμου 

σχήματος. Στην εσωτερική άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κανάλι, εις 

τρόπον ώστε να τοποθετείται προστατευτικό λάστιχο, ελαχίστης επιφάνειας 1cm2. Η βάση 

των πινάκων θα είναι κλειστή με προσθαφαίρετες πλάκες, προσαρμοσμένες για την είσοδο 
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καλωδίων. Η είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται με κατάλληλους 

στυπιοθλήπτες. Οι πίνακες είναι σχεδιασμένοι, έτσι ώστε να προβλέπουν ελεύθερο χώρο 

για προσθήκες που θα πραγματοποιηθούν αργότερα. Για το λόγο αυτό στην μεταλλική 

μετωπική επιφάνεια των πινάκων θα παραμένει ελεύθερος χώρος ίσος με τουλάχιστον 20% 

του ολικού εμβαδού της μετωπικής επιφάνειας του πίνακα.  

Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται από κάτω προς τα πάνω και πρέπει να 
υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να διαμορφώνονται οι αναγκαίες καμπυλότητες στα 
καλώδια. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η τοποθέτηση ενός προφίλ για την υδατοστεγή 
στερέωση των προαναφερόμενων καλωδίων.  

Οι αγωγοί, βάση των κανονισμών πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε μικρά κανάλια 
από PVC τα οποία είναι άκαυστα.. Αγωγοί διαφορετικής τάσης λειτουργίας θα γίνεται 
προσπάθεια να βαδίζουν σε διαφορετικά κανάλια  

Οι κλέμμες πρέπει να είναι σε διαιρετούς ακροδέκτες, ελαχίστης διατομής 2.5mm2 
με διαφράγματα όπου είναι απαραίτητο. (π.χ για τον διαχωρισμό  τάσεων λειτουργίας). Οι 
κλέμμες πρέπει να είναι αριθμημένες όπως φαίνονται στα σχέδια .  

Όλα τα τεμάχια στον εσωτερικό χώρο του πίνακα πρέπει να είναι σημασμένα 
σύμφωνα με το λειτουργικό σχέδιο. Ο ανάδοχος απαιτείται επίσης να επισυνάψει στην 
προσφορά του ενδεικτικά σχέδια τυπικού ηλεκτρολογικού πίνακα σχέδια των 
προσφερομένων ερμαρίων και της εσωτερικής διάταξης και του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, και εξοπλισμού του Αυτοματισμού, καθώς και διαγράμματα κλεμμών με 
αρίθμηση και στοιχειοθέτηση των καλωδίων εξόδου – εισόδου. 
 

1.1.1 Υλικά πινάκων 

 

Ασφάλειοθήκες 

Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 32Α από πορσελάνη, 

συντηκτικές, κοχλιωτής βάσης και πώματος, κατά DΙΝ 49360 και 49515. 

Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. 

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.  

Η χαρακτηριστική καμπύλη αυτόματης απόζευξης θα είναι τύπου Β εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

Προδιαγραφές που 
καλύπτουν τη 
χαρακτηριστική 
τους 

Ονομαστικό 
ρεύμα 
ΙΝ 

Ελάχιστο ρεύμα 
δοκιμής 

Μέγιστο ρεύμα 
δοκιμής 

Ρεύμα στο οποίο 
επενεργούν τα 
μαγνητικά 

Τύπος Β μέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η) 
VDΕ 0641 
CEE ΡUΒL.19 

πάνω από 10Α 1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) 
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CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 εως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ 

 

Επεξηγήσεις: 

α.  Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής 

 Στο ρεύμα αυτό και για χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος δεν ανοίγει. 

β.  Μέγιστο ρεύμα δοκιμής 

 Στο ρεύμα αυτό και σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος οπωσδήποτε 

πρέπει ν' ανοίξει. 

 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" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι 

"μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH. 

 γ.  Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών  

 Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους μικροαυτόματους θα 

πρέπει μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω 

απαιτήσεις. 

(1) Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το 

μικρότερο μέρος του συστήματος. 

(2) Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος τότε αυτό το 

αναλαμβάνει το προηγούμενο στοιχείο προστασίας, η συντηκτική ασφάλεια, και μάλιστα 

με τον ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστημα. 

δ. Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτομάτων 

Στην περίπτωση που προταχθούν μικροαυτόματοι θα πρέπει μεταξύ των δύο αυτών 

στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις: 

(1) Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το 

μικρότερο μέρος του συστήματος. 

(2) 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 κινδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστημα. 

 

Αμπερόμετρα – Βολτόμετρα 

- Τύπος: στρεφόμενου σιδήρου για εναλλασσόμενο ρεύμα 15-60 ΗΖ με ορθογωνική 

πλάκα διαστάσεων 96 x  96. 
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- Κλάση: 1,5. 

- Εδραση: 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. 

Pαγοδιακόπτες (Xωνευτοί διακόπτες πινάκων)  

α.  Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γενικοί και μερικοί διακόπτες μέχρι έντασης 60Α. 

β.  Εχουν 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. 

γ.  Προς διάκριση των υπάρχει στη μετωπική πλευρά το σύμβουλο του αποζεύκτου. 

δ.  Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. 

 

Διακόπτες διαρροής 

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 

30mΑ.  

Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 40Α, 63Α, 100Α. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SZ. 

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 αποταμίευσης ενέργειας. 
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- 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. 

 

Ενδεικτικού τύπου OESA ή SR-M  της ΑΒΒ. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φορτιστής 11kW τύπου Wallbox τεμ 2 1894 3788,00 

2 Καλώδιο ΝΥΥ 4x50 mm2 m 200 21,042 4208,40 

3 Ηλεκτρολογικός Πίνακας όπως σχέδιο τεμ 1 600 600,00 

4 Διακοπτικό υλικό Γ.Π Υποσταθμού τεμ 1 250 250,00 

5 Μικροϋλικά(κως,φις…) κατ’αποκοπή  68,12 68,12 

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ 8.914,52 

      Φ.Π.Α 24% 2.139,48 

      ΣΥΝΟΛΟ 11.054,00 

 

 

 

Αμπελόκηποι 28/08/2020  

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΕΛΕΓΧΗΘΗΚΕ – 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ηλίας Ρουσσέτης 

 
Μηχανολόγος Μηχ. ΤΕ 

Αν. Προιστάμενος Τμήματος 
Κίνησης και διαχείρησης Οχημάτων 

και μηχανημάτων 

 Αικ Φωτέα 
 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών- 
Πολεοδομίας – Καθαριότητας & 

Περιβάλλοντος 
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