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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
          Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

               
 

ΕΡΓΟ:“ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ” 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 860.000,00 € 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Το παρόν κείμενο περιέχει αναφορές σε ονόματα προϊόντων που είναι εμπορικά σήματα 

(trademarks) ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση 

συγκεκριμένων ονομάτων προϊόντων δεν υποδηλώνει επίσημη ή ανεπίσημη υποστήριξη τους. Τα 

ονόματα των προϊόντων χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες αναγνώρισης των προϊόντων 

που είναι διαθέσιμα στην αγορά. Όπου στα τεύχη ή στα σχέδια γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο 

τύπο υλικού ή συσκευής, νοείται ότι γίνεται αποδεκτός και κάθε άλλος, ισοδύναμος αυτού. 

Για όσες εργασίες δεν υπάρχουν Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/2012), 

εφαρμόζονται οι προδιαγραφές που ορίστηκαν στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έργων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 

Δ17α/01/93/φν437/1-10-2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και βρίσκονται σε ισχύ. 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ελήφθησαν υπόψη κατά την εκπόνηση 

της μελέτης, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και έχουν πλήρη εφαρμογή κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου. 

Στο παράρτημα περιλαμβάνεται η ανάλυση όλων των άρθρων του Τιμολογίου της μελέτης, τα 

οποία δεν περιέχονται στα εγκεκριμένα τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

αλλά συντάχθηκαν με βάση αυτά ή από τα παλιά τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ ή από έρευνα αγοράς 

ή από τιμολόγια έργων που δημοπρατήθηκαν στο παρελθόν, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 

(Δ17α/04/103/φν437). 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Οι κανόνες / προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια υλοποίησης της μελέτης ήταν οι 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/2012) όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα, οι οποίες έχουν πλήρη αντιστοίχηση με τα αναφερόμενα στα επιμέρους άρθρα του 
Αναλυτικού Τιμολογίου της μελέτης. 
 
Σημειώνεται ότι με τις Εγκυκλίους 22/24.10.2014, 26/11.12.2014 και 17/07.09.2016 του ΥπΥΜΕΔΙ 
κοινοποιούνται αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις αναστολής υποχρεωτικής εφαρμογής 3,5 και 
59 ΕΤΕΠ, αντίστοιχα, στην θέση των οποίων το Υπουργείο συνιστά την χρήση των ανάλογων 
ΠΕΤΕΠ. 

α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

  01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

  01-01 
Παραγωγή σκυροδέματος - εργασίες 
σκυροδέτησης 

  

1 01-01-01-00  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
Concrete production and 
transportation 

  03 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ   

  03-03 Επιχρίσματα   

30 03-03-01-00  

Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου 

Coatings using in-situ mortars 

  03-07 Επενδύσεις - επιστρώσεις - ψευδοροφές   

42 03-07-01-00 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα Nail and staple hardwood flooring 

44 03-07-02-00  

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, 
εσωτερικές και εξωτερικές 

Ceramic tiles covering of indoor 
and outdoor surfaces 

45 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Natural stone paving 

46 03-07-04-00 
Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, 
γρανίτη και φυσικών λίθων 

Cladding with marble, granite and 
natural stones 

50 03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 
Gypsum boards for suspended 
ceilings 

http://www.sate.gr/data_source/2014%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A7%CE%A9%CE%94%CE%95-22.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2014%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A7%CE%A9%CE%94%CE%95-26.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2016%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A7%CE%A9%CE%94%CE%95-17.pdf
http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_efarmogis_peninta_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285
http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_efarmogis_peninta_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285
http://sate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/03-03-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/03-07-02-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/03-07-02-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/03-07-10-01.pdf
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Β.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 
 
1.1. Πλαστικοί σωλήνες δικτύων ύδρευσης από πολυπροπυλένιο ΡΡ -R ΡΝ20 SDR 7,4 
τρίτης γενιάς 
  
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο PP -R, τριστρωματικό, με το 
ενδιάμεσο στρώμα ενισχυμένο με υαλόνημα, PN20bar-SDR 7,4 κατά DIN 8077/78, 
κατάλληλοι για εγκαταστάσεις ύδρευσης και για την μεταφορά πόσιμου νερού. Θα 
ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15874 και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
καταλληλότητας που πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης της 
Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA Ολλανδίας, WRC-NSF Μεγ. Βρετανίας κλπ). 
 
 Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-01-04-01 "Συστήματα κτηριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλένιο".  
  
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από 
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 
9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
  
 
1.2. Μονώσεις  
 
Η θερμική μόνωση των σωλήνων ζεστού νερού χρήσης θα φέρει σήμανση CE και θα 
αποτελείται από αφρώδες ελαστομερές υλικό, κλειστής κυψελοειδούς δομής, μορφής 
εύκαμπτου σωλήνα, ενδεικτικού τύπου Armaflex ή ισοδύναμο, πυκνότητας 30-90kg/m3, 
με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,033-0,036w/mk σε 0°C, με συντελεστή 
αντίστασης στην εισχώρηση υδρατμών μ:7000, κατάλληλο για θερμοκρασίες από -40°C 
μέχρι και +105°C. Το κατάλληλο πάχος της θερμομόνωσης εξαρτάται από την διάμετρο 

α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

  03-08 Κουφώματα -υαλουργικά   

53 03-08-01-00  Ξύλινα κουφώματα Wooden windows and doors 

55 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου (Αναστολή) Aluminium windows and doors 

58 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό Insulated (double) glazing 

  03-10 Χρωματισμοί   

62 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος Concrete painting 

63 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων Render and plaster painting 

http://sate.gr/html/pdfDocuments/03-08-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/03-10-02-00.pdf
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του σωλήνα και την θέση εγκατάστασης σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701 -1 και 
παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα:  
 
Εσωτερική Εγκατάσταση    Εξωτερική Εγκατάσταση 
Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης(mm) Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης(mm) 
1/2" έως 3/4"   9   1/2" έως 2"  19 
1" έως 1 1/2"   11       2" έως 4"  21 
2" έως 3"   13  μεγαλύτερη από 4"  25 
μεγαλύτερη από  3"    19  
 
Η μόνωση θα φέρει σήμανση CE και θα προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες που 
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ΙSΟ 9000:2000 ή ΙSΟ 9001:2000 
όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
1.3. Δοχείο διαστολής 
 
Το δοχείο θα είναι τύπου μεμβράνης, οριζόντιο ή κατακόρυφο, με χαλύβδινο κέλυφος 
κατάλληλο για εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης και ζεστού νερού χρήσης. Θα είναι 
κατάλληλο για χρήση αντιπηκτικού έως 50%, με μεμβράνη που αντικαθίσταται κατά DIN 
4807, μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας 70 °C (η μεμβράνη) και 120 °C (το δοχείο), 
πίεσης λειτουργίας 1Obar και θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για συσκ ευές υπό 
πίεση 97/23/ΕΚ 
 
Το δοχείο διαστολής θα φέρει σήμανση CE και θα προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες 
που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 
9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
1.4. Πιεστικό δοχείο μεμβράνης 
 
Το κέλυφος του πιεστικού δοχείου θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα βαμμένο με 
εποξειδική πολυεστερική βαφή, με φλάντζα από ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων 
0780mm χ H1550mm, κατακόρυφης τοποθέτησης, χωρητικότητας 500It, μέγιστης πίεσης 
λειτουργίας 1Ο Atm, με αντικαθιστάμενη μεμβράνη από ελαστικό βουτύλιο κατάλληλη 
και για πόσιμο νερό. 
 
Το κέλυφος του πιεστικού δοχείου μεμβράνης θα είναι κατασκευασμένο από ειδικό 
χάλυβα υψηλής ποιότητας για αντοχή σε μεγάλες πιέσεις. Η μεμβράνη θα είναι 
κατασκευασμένη από butyl, μη τοξικό ελαστικό, κατάλληλο για πόσιμο, υφάλμυρο και 
θαλασσινό νερό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ANCC. Η φλάντζα θα είναι 
κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χάλυβα και οι κολλήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ANCC. 
 
Επιμέρους Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 99°C  
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1Obar 
- πίεση προφόρτισης: 2bar 
   
Το πιεστικό δοχείο θα φέρει σήμανση CE και θα προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες 
που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία  κατά τα πρότυπα ΙSΟ 9000:2000 ή ΙSΟ 
9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
1.5. Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων  
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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. Ο χρόνος μεταλλαγής από την θέση "on" στην θέση "off" δεν 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος  από 90sec. Οι κινητήρες των βαλβίδων θα είναι κατάλλη λοι 
για ρεύμα 50Hz και τάση αντίστοιχης με την τάση των αυτοματισμών. Βαθμός 
στεγανότητας κινητήρα ΙΡ54. 
 
1.6. Μειωτής πιέσεως ρευστού κοχλιωτός - διαμέτρου 1 ins 
 
Οι μειωτές πιέσεως θα είναι ορειχάλκινοι κοχλιωτοί διαμέτρου 1" κατά DIN 52218 και DIN 
1988 με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
 
Πίεση εισόδου : μέχρι 25.3 atm  
Όρια εξερχόμενης πιέσεως : 1 - 6 atm Θερμοκρασία ρευστού : έως 95°C  
 
Ο μειωτής πίεσης θα είναι εξοπλισμένος με ένδειξη πίεσης εξόδου που θα προβάλλει την 
επιθυμητή πίεση. 
Με τον μειωτή πίεσης, τοποθετείται απαραίτητα μανόμετρο και φίλτρο πριν από αυτόν.  
 
1.7. Σφαιρικός διακόπτης (ball valve)  
 
Οι σφαιρικοί διακόπτες θα είναι κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 
10bar, κατάλληλοι για θερμοκρασία ρευστού 80°C, σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυ πα 
DIN και θα αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα:  
- σώμα από φωσφορούχο ορείχαλκο επιχρωμιωμένο, αντοχής σε εφελκυσμό 
2000kg/cm2. 
- βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη.  
- στέλεχος βαλβίδας ορειχάλκινο με ενισχυμένη βάση με TFE.  
- λαβή χαλύβδινη με πλαστικοποιημένη επένδυση ή επιχρωμιωμένη στις εμφανείς 
θέσεις. 
- έδρα λαβής ενισχυμένη με TFE.  
Οι σφαιρικοί διακόπτες θα επιτυγχάνουν απόλυτα στεγανή διακοπή με κίνηση της 
χειρολαβής τους κατά 90°.  
 
Οι διακόπτες που τοποθετούνται πριν από κάθε είδος υγιεινής θα είναι ''γωνιακοί" ή 
τύπου "καμπάνας" όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν γωνιακοί. Θα είναι ορειχάλκινοι, 
επιχρωμιωμένοι , ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 1Ο atm, κατάλληλοι για θερμοκρασία 
ρευστού 80°C. 
  
1.8. Βαλβίδα αντεπιστροφής 
  
Οι βαλβίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από φωσφορούχο ορείχαλκο, αντοχής σε 
εφελκυσμό 2OOOkg/cm2, "βαρέως τύπου" με γλωττίδα από ερυθρό φωσφορούχο 
ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα και "λυομένου πώματος" για την επιθεώρηση του 
εσωτερικού μηχανισμού της σύνδεσης, κοχλιωτές για τις διαμέτρους μέχρι Φ2" και 
χυτοσιδηρές για τις πάνω από Φ2" με έδρα και εσωτερικό μηχανισμό από φωσφοριούχο 
ορείχαλκο. 
 
Στη δεύτερη περίπτωση οι βαλβίδες συνοδεύονται από τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
φλάντζες και κοχλίες. Πίεση λειτουργίας 1Obar και θερμοκρασία 12O° c . 
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1.9. Φρεάτιο επίσκεψης 
  
Τα τοιχώματα του φρεατίου θα κατασκευάζονται επί τόπου του έργου από ελαφρώς 
οπλισμένο σκυρόδεμα C16/2O, πάχους 15cm.  
Ο πυθμένας του φρεατίου θα διαστρωθεί με άοπλο σκυρόδεμα C12/16 και θα φέρει 
σωλήνα PVC 050mm για την αποστράγγιση του. 
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. 
 
1.10. Κάλυμμα φρεατίου επίσκεψης, από ελατό χυτοσίδηρο  
 
Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι στεγανού τύπου, από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης την 
ανάλογη για τη θέση τοποθέτησης .  
 
1.11. Αυτόματη βαλβίδα αερισμού σωληνώσεων νερού τύπου πλωτήρα  
 
Θα είναι διαμέτρου Φ3/8", εφοδιασμένα με βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου "ελατηρίου" 
, ώστε και μετά την αφαίρεση του εξαεριστικού από το δίκτυο, η βαλβίδα να στεγανοποιεί 
την υποδοχή του πλωτήρα .  
 
Το εξαεριστικό θα έχει κατάλληλο στόμιο, που θα επιτρέπει την έξοδο του αέρα χωρίς την  
δημιουργία αντίθλιψης, ενώ ο μεταλλικός πλωτήρας θα φράσει στεγανά το στόμιο, ευθύς 
ως η στάθμη του νερού ανέβει στο χώρο του πλωτήρα, μετά την απομάκρυνση του αέρα.  
 
Το σώμα του εξαεριστικού θα είναι ορειχάλκινο, ενώ ο μεταλλικός πλωτήρας θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα και κατάλληλα σχεδιασμένος, ώστε να αποκλείει την διαρροή νερού 
από το σύστημα. 
 
Το εξαεριστικό θα είναι κατάλληλο για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 8bar.  
 
Τα αυτόματα εξαεριστικά θα τοποθετούνται πάντα σε συνδυασμό με χειροκίνητο 
εξαεριστικό (δικλείδα), διαμέτρου Φ½", με κάλυμμα ασφάλειας.  
  
1.12. Φίλτρο νερού 
  
Τα φίλτρα νερού τοποθετούνται στις σωληνώσεις νερού για την προστασία των 
μηχανημάτων, βαλβίδων κλπ., από τα αιωρούμενα σωματίδια.  
 
Το φίλτρο αποτελείται από περίβλημα χυτοσιδηρό, μορφής "Υ" με άκρα κοχλιωτά ή από 
χυτοχάλυβα, μορφής "Υ" με φλάντζες και κυλινδρικό πλέγμα από ανοξείδωτο υλικό  με 
παρέμβυσμα και πώμα. Το πλέγμα πρέπει να έχει μέχρι 150 -οπές ανά cm2, ανάλογα με 
την διάμετρο του φίλτρου. 
 
Πίεση λειτουργίας 16bar και θερμοκρασία 200°C.  
 
 
1.13. Μανόμετρο 
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Τα μανόμετρα θα είναι τύπου γλυκερίνης, με σώμα ΙΝΟΧ, Φ63mm, ευκρινούς ανάγνωσης, 
κλίμακας Ο -16 bar, με αναμονή διατομής 1/2" και αρσενικό σπείρωμα και θα 
συνοδεύονται από κρουνό απομόνωσης και εξαερισμού. 
 
1.14. Βαφή Στηριγμάτων -Σωληνώσεων 
 
Μετά το πέρας της εγκατάστασης των μεταλλικών σωληνώσεων όλα τα στηρίγματα θα 
απολιπαίνονται και θα προστατεύονται με δύο τουλάχιστον στρώσεις αντισκωριακής 
βαφής για αντοχή (Μ) σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00. 
 
1.15. Κεντρικοί Διανομείς νερού αντλιοστασίου (Συλλέκτες)  
 
Οι κεντρικοί διανομείς νερού θα είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες πολυπροπυ λένιου 
PP-R, τριστρωματικό , με το ενδιάμεσο στρώμα ενισχυμένο με υαλόνημα, PN20bar -SDR 
7,4 κατά DIN 8077/78, κατάλληλους για εγκαταστάσεις ύδρευσης και για την μεταφορά 
πόσιμου νερού. Θα ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15874 και θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό καταλληλόλητας που πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA Ολλανδίας, WRC-NSF Μεγ. 
Βρετανίας κλπ). 
Οι αναχωρήσεις για διάμετρο σωλήνωσης μέχρι 2" θα είναι κοχλιωτές ενώ για 
μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι φλαντζωτές. Οι διανομείς θα διαθέτουν αναμονή για 
σύνδεση μανομέτρου, μία εφεδρική αναχώρηση και αδειάσματος.  
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 
9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
1.16. Είδη κρουνοποιίας 
  
Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού, νιπτήρα 
Θα είναι διαμέτρου Φ1/2" ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τύπου "εσωτερικής ανάμιξης", 
κατάλληλος για εγκατάσταση επί του νιπτήρα ή επί του τοίχου. Οι χειρολαβές των 
διακοπτών θα φέρουν ενδεικτικό σήμα του προορισμού τους. Ο αναμικτήρας θα 
συνοδεύεται από τις ροζέττες επικάλυψης των θέσεων τοποθέτησής του.  
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.  
 
Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού, νεροχύτη 
Θα είναι διαμέτρου Φ1/2" ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τύπου "εσωτερικής  ανάμιξης", 
κατάλληλος για εγκατάσταση επί του νεροχύτη . Οι χειρολαβές των διακοπτών θα φέρουν 
ενδεικτικό σήμα του προορισμού τους. Ο αναμικτήρας θα συνοδεύεται από τις  ροζέττες 
επικάλυψης των θέσεων τοποθέτησής του.  
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.  
 
Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού, νιπτήρα ΑΜΕΑ 
 Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες ΑΜΚ θα γίνουν με σταθερούς αναμίκτες κρύου και 
ζεστού νερού Φ½", ορειχάλκινους επιχρωμιωμένους, κατάλληλους για την χρήση αυτή.  
 
Κρουνοί με ρακόρ 
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Για την λήψη νερού για πλύσιμο δαπέδων κτλ, θα εγκατασταθούν βρύσες ονομαστικής 
διαμέτρου Φ3/4". Οι βρύσες θα είναι ορειχάλκινες, επιχρωμιωμένες, με ροζέττα και 
σπείρωμα για  την σύνδεση ελαστικού σωλήνα μέσω ρακόρ. Το ρακόρ θα συνοδεύει τον 
κρουνό. 
 
Κρουνοί με ρακόρ σε φρεάτια  
Θα χρησιμοποιηθούν για πότισμα ή λήψη νερού καθαριότητας.  
Θα έχουν στόμιο διαμέτρου 1/2" χ 3/4" με ταχυσύνδεσμο , κάλυμμα και διακόπτη 1/2" χ 
3/4", ανάλογα με τα σχέδια.  
Θα είναι εφοδιασμένοι με μια βάννα επιπλέον η οποία θα χειρίζεται με αφαιρούμενο 
κλειδί. 
 
1.17. Ηλεκτρική συσκευή στενώματος χεριών 
 
Μεταλλικός ηλεκτρικός στεγνωτήρας χεριών ισχύος τουλάχιστον 1,5 kW αυτόματης 
λειτουργίας με αισθητήρα. 
Θα είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Βιομηχανίας, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του ΕΛΟΤ. 
 
1.18. Πλήρωση και δοκιμή της εγκατάστασης ύδρευσης 
 
Πριν από την λειτουργία της εγκατάστασης, πρέπει όλες οι σωληνώσεις να καθαριστούν 
με επιμέλεια και να ξεπλυθούν έτσι ώστε να απομακρυνθούν μέσα από τις σωληνώσεις 
ξένα σώματα που έχουν παραμείνει κατά την διάρκεια της κατασκευής. Οι βαλβίδες 
αερισμού, τοποθετούνται στην εγκατάσταση μετά τον καθαρισμό.  
Κατά την πλήρωση της εγκατάστασης, πρέπει να ανοίγεται σταδιακά ο γενικός διακόπτης 
στον αγωγό σύνδεσης. Για να αποφευχθούν πλήγματα πίεσης και ζημιές πρέπει να γίνει 
προσεκτική και πλήρης εξαέρωση από την πλέον απομακρυσμένη λήψη της υψηλότερης 
στάθμης της εγκατάστασης. 
Η έτοιμη εγκατάσταση (ολόκληρη ή σε τμήματα) πρέπει πριν από την κάλυψη των  
σωληνώσεων να δοκιμασθεί για την στεγανότητά της με δοκιμή διάρκειας τουλάχιστον 
1Ο min και πίεση 1.5 φορές μεγαλύτερη από την υψηλότερη πίεση λειτουργίας και όχι 
μικρότερη από 1.2 MPa (12 atu) μετρημένη στις σωληνώσεις σύνδεσης. Κατά την διάρκεια 
της δοκιμής δεν επιτρέπεται να παρουσιασθεί διαρροή ή πτώση πίεσης.  
Η τελική δοκιμή στεγανότητας των σωλήνων ζεστού και κρύου νερού γίνεται αρχικά με 
κρύο νερό σε υδραυλική υπερπίεση 0.8 ΜΡα (8 atu) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 
ωρών. Στο διάστημα αυτό δεν θα πρέπει να παρουσιάσει καμία διαρροή ή πτώση της 
πίεσης. 
 
Όλα τα όργανα εκροής δοκιμάζονται ένα προς ένα για να διαπιστωθεί αν δημιουργούν 
υδραυλικό πλήγμα στην εγκατάσταση. Όσα δημιουργούν πλήγμα θεωρούνται 
ακατάλληλα και αντικαθίστανται με άλλο τύπο. Εάν παρουσιαστεί πλήγμα κατά την 
δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης που δεν οφείλεται σε όργανο εκρ οής, πρέπει 
να αποσβένεται με τοποθέτηση δοχείου με θύλακα αέρα ή άλλης ειδικής αποσβεστικής 
διάταξης. 
 
Η συντήρηση των εγκαταστάσεων υδρεύσεως γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
κεφάλαιο 16 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86. 
 
 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
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2.1. Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό uPVC/6Atm Σειρά 41 (για τοποθέτηση μέσα στο 
έδαφος) 
 
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από μη πλαστικοποιημένο uPVC/6Atm  Σειρά  41, 
κατάλληλοι για υπόγειες εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων. Οι 
σωλήνες θα ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476. 
 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-08-06-02-02 "Δίκτυα Αποχέτευσης 
από σωλήνες u-PVC". Η στρώση έδρασης των σωλήνων στο όρυγμα θα διαμορφώνεται 
από στρώμα άμμου 10cm. Η επανεπίχωση του ορύγματος θα γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-08-01-03-02 'Έπανεπίχωση ορυγμάτων Υπογείων 
Δικτύων ". 
 
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από 
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO  
9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
2.2. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP (για εγκατάσταση μέσα σε κτήρια)  
 
Οι πλαστικές σωληνώσεις με τα εξαρτήματά τους και τα σιφώνια του δικτύου 
αποχέτευσης θα είναι κατασκευασμένα από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο ΡΡ 
ενδεικτικού τύπου VALSIR ή ισοδύναμο. Το ΡΡ είναι ουδέτερο υλικό που δεν διαβρώνεται 
από μικροοργανισμούς ή χημικά απόβλητα και αποκλείει το φράξιμο των σωληνώσεων. Η 
κατασκευή του γίνεται σύμφωνα με το DIN19560 και το DIN4102 -BI. 
 
Η στεγανοποίηση των συνδέσεων του σωλήνα και των εξαρτημάτων γίνεται με τα ειδικά 
ελαστομερικά δακτυλίδια που είναι τοποθετημένα από το εργοστάσιο σε ειδικές 
υποδοχές στις άκρες του σωλήνα και των εξαρτημάτων. Τα δακτυλίδια αυτά θα είναι 
εξαιρετικής αντοχής, παραγόμενα σύμφωνα με το DIN4060.  
Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
  
- Πυκνότητα σε 23°C: +0,95gr/cn,3  
- Καταπόνηση σε εφελκυσμό: +44N/mm2 
- Σκληρότητα σε εφελκυσμό: +15N/mm2 
- Επιμήκυνση σε εφελκυσμό: +15% 
- Επιμήκυνση κατά το σπάσιμο: >48% 
- Συντελεστής ελαστικότητας: 1300N/mm2 
- Αυτοσβενότητα: >6" 
 
 
 
 
2.3. Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες uPVC  
 
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από μη πλαστικοποιημένο uPVC/6Atm, κατάλληλοι 
για εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων μέσα και έξω από κτήρια. Οι 
σωλήνες θα ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2. 
 
 Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από  
σωλήνες uPVC" 
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Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από 
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ΙSΟ 
9000:2000 ή ΙSΟ 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
2.4. Τάπες καθαρισμού 
 
Σ' όλες τις συνδέσεις λεκανών WC, κατακόρυφων και οριζοντίων δικτύων, αλλαγές 
διεύθυνσης των σωλήνων ή σε αποστάσεις ανά 20m οριζοντίων σωληνώσεων, θα 
τοποθετηθούν τάπες καθαρισμού από PVC ίσης διαμέτρου με την διάμετρο του  σωλήνα 
αποχέτευσης. 
 
Οι τάπες θα τοποθετηθούν σε προσιτά σημεία, ώστε να μπορεί να γίνεται έλεγχος και 
καθαρισμός των σωλήνων αποχέτευσης.  
 
Οι τάπες θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά  τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 
όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
2.5. Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα (σιφώνια)  
 
Τα σιφώνια δαπέδου των λουτρών και λοιπών χώρων θα είναι εξ ολοκλήρου πλαστικά, με 
σχάρα 0100mm, επιχρωμιωμένη ή από ισχυρό πλαστικό.  
 
 Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-04-04-01 "Διατάξεις 
υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα".  
 
 Τα σιφώνια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία  κατά τα πρότυπα ΙSΟ 9000:2000 ή ΙSΟ 9001:2000 
όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
  
 
2.6. Μηχανοσίφωνας 
 
Η διάμετρος του μηχανοσίφωνα θα είναι ίση με αυτήν του γενικού αποχετευτικού 
αγωγού. 
 
Ο μηχανοσίφωνας 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 αρχίζει ο σωλήνας προς την μίκα αερισμού .  
Ο μηχανοσίφωνας θα φέρει σήμανση CE και θα προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες 
που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 
9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
2.7. 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 
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στα δώματα θα γίνει κατά τρόπο που να αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών στο κτίριο 
. 
Οι κεφαλές αερισμού θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 
9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
2.8. Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης  
 
Τα τοιχώματα του φρεατίου επίσκεψης θα κατασκευασθούν από ελαφρώς οπλισμένο 
σκυρόδεμα C16/20, πάχους 15cm. 
  
Ο πυθμένας του φρεατίου θα διαστρωθεί με άοπλο σκυρόδεμα C12/16. Στον πυθμένα θα 
εγκιβωτισθεί ένα κομμάτι πλαστικού σωλήνα, ίδιας διατομής με την σωλήνωση εξόδου 
(και ως προέκταση της), κομμένο κατά μήκος δύο γενετειρών διαμετρικά αντίθετων, ώστε 
να διαμορφωθεί κοίλη επιφάνεια ροής των υγρών. Ο πυθμένας  των φρεατίων δεν θα 
πρέπει να βρίσκεται σε στάθμη χαμηλότερη από αυτήν του κάτω μέρους της σωλήνωσης 
εξόδου. 
 
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. 
 
Τα καλύμματα των φρεατίων αποχέτευσης θα είναι κατασκευασμένα από ελατό 
χυτοσίδηρο κλάσης ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης.  
 
Τα καλύμματα θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία  κατά τα πρότυπα ΙSΟ 9000:2000 ή ΙSΟ 9001:2000 
όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
  
Γενικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-04-05-01  "Φρεάτια 
δικτύων αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοιχτής ροής)".  
  
 
2.9. Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης  
 
Τα κανάλια θα διαμορφώνονται με συνθετικά υλικά με ή χωρίς ενισχύσεις (π.χ. 
πολυπροπυλένιο) ή χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα που φέρουν σχάρες συνθετικές, 
χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. Η κατηγορία φορτίου θα είναι Α15.  
 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-08-07-01-06 " Κανάλια 
αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης".  
 
Τα κανάλια και οι σχάρες θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 
9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
 
 
  
2.10. Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο    
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Οι σχάρες θα είναι κατασκευασμένες από ελατό χυτοσίδηρο, κατάλληλες για την 
κατασκευή δικτύων όμβριων, κλάσης C250.  
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ-1501-08-0701-04 “ Εσχάρες 
υδροσυλλογής  από ελατό χυτοσίδηρο”.  
Οι σχάρες θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 
όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
2.11. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ‐ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
 
2.11.1. Είδη υγιεινής και κρουνοποϊίας  

 

2.11.1.1. Γενικά 
Οι υδραυλικοί υποδοχείς (είδη υγιεινής) του κτιρίου θα είναι των τύπων που 
προδιαγράφονται στη συνέχεια και σε γενικές γραμμές ως εξής:  
α. Οι νιπτήρες, οι λεκάνες WC και οι ντουζιέρες και τα ουρητήρια θα είναι από 
"υαλώδη" πορσελάνη (vitreous china). 
β. Τα ουρητήρια θα λειτουργούν με ηλεκτρονική αυτόματη 
βαλβίδα.  
γ. Οι λεκάνες WC θα λειτουργούν με βαλβίδα πλύσης (Flush 
valve) 
δ. Οι νιπτήρες σε κοινόχρηστα WC θα λειτουργούν με ποδοκίνητη βαλβίδα.  
 
2.11.1.2. Είδη υγιεινής 

α.  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη "Ευρωπαϊκού" (καθήμενου) τύπου, 
χαμηλής πίεσης, τοίχου (κρεμαστή), λευκή, ενδεικτικού τύπου Ideal Standard GF 
3535 LIDO. 

β.  Αυτόματη δικλείδα πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου (Flush valve) Φ 3/4", 
ενδεικτικού τύπου DAL 622.03.000 με διακόπτη απομόνωσης, ενδεικτικού τύπου 
DAL 426.03.000 και σωλήνωση νερού πλύσης σε ορατή ή χωνευτή (προκειμένου 
για κρεμαστές λεκάνες) εγκατάσταση, κατάλληλη για να λειτουργήσει κανονικά σε 
πίεση 1,5 bar. Η βαλβίδα θα είναι αθόρυβης λειτουργίας (κατηγορία 2, σύμφωνα 
με τους Γερμανικούς κανονισμούς ελέγχου θορύβου).  

γ.  Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 58x46 cm ενδεικτικού τύπου Ideal Standard GF 
930 SANSAL λευκός, με βαλβίδα χρωμέ, πώμα με αλυσίδα και σιφώνι χρωμέ Φ 1 
1/4". 

δ.  Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 51x33 cm, ενδεικτικού τύπου Ideal Standard GF 
910 SANPOL λευκός, με βαλβίδα χρωμέ, πώμα με αλυσίδα και σιφώνι χρωμέ Φ 1 
1/4". 
Οι νιπτήρες αυτοί τοποθετούνται όπου, λόγω περιορισμένων διαστάσεων του 
χώρου, δεν μπορεί να εγκατασταθεί ο μεγάλος νιπτήρας, μετά όμως από έγκριση 
της επίβλεψης. 

ε.  Λεκάνη καταιονιστήρα (ντουζιέρα) από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων 70 x70 
cm, εν‐ δεικτικού τύπου Ideal Standard GF 6001, λευκή με βαλβίδα χρωμέ. 
Τοποθετούνται σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, πλην των WC των δωματίων 
νοσηλείας. 

στ.  Νεροχύτες χαλύβδινοι, ανοξείδωτοι, ένθετοι σε ξύλινο ή μαρμάρινο πάγκο, 
διαστάσεων όπως θα καθοριστεί από τη μελέτη εξοπλισμού με μια ή δύο γούρνες, 
με σιφώνια πλαστικά από πολυαιθυλένιο Φ 1 1/2".  
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ζ.  Ειδικός υποδοχέας για απόρριψη ακαθάρτων (Μπόχουμ ή Slop Hopper) 
πορσελάνης, λευκός, πλήρης, με σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα για εναπόθεση 
κουβά, στρεφόμενη, με δοχείο πλύσης επίτοιχο, χωρητικότητας 9 lit., ενδεικτικού 
τύπου TWYFORDS 35502. 

η.  Συσκευή (νεροχύτης) καθαρίστριας, πορσελάνης, λευκή, πλήρης με σχάρα από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ενδεικτικού τύπου TWYFORDS 37003. 

 
2.11.1.3. Είδη κρουνοποιϊας 

α. Κρουνός ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος κοινός, με προσθήκη και ροζέτα Φ 1/2", 
και ενσωματωμένη διάταξη για να μην "πιτσιλάει", ράμφος περιστρεφόμενο 
ενδεικτικού τύπου GROHE 20 444. 

β.  Κρουνός ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος επίτοιχος με στέλεχος μεγάλου μήκους 
(για μπόχουμ και νεροχύτες γύψου), με ενσωματωμένη διάταξη για να μην 
"πιτσιλάει" εν‐ δεικτικού τύπου GROHE 30 466. 

γ.  Αναμικτήρας ψυχρού ‐ ζεστού νερού (μπαταρία) Φ 1/2", ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος, για νιπτήρα, περιστρεφόμενο ράμφος, ενδεικτικού τύπου 
GROHE 21 242. 

δ.  Αναμικτήρας ψυχρού ‐ ζεστού νερού Φ 1/2", ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, για 
νεροχύτη, με περιστρεφόμενο ράμφος, ενδεικτικού τύπου GROHE 31 751. 

ε.  Αναμικτήρας ψυχρού ‐ ζεστού νερού Φ 1/2", ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, για 
λουτήρα, ενδεικτικού τύπου GROHE 25 308. 

στ.  Αναμικτήρας ψυχρού‐ζεστού νερού Φ 1/2", ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, για 
ντουζιέρα, με σταθερό και κινητό καταιονιστήρα, και εκροή ενδεικτικού τύπου I 
GROHE 27 099. 

ζ.  Αναμικτήρας ψυχρού‐ζεστού νερού, Φ 1/2", ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, με 
μακρύ στέλεχος χειρισμού αγκώνα (ιατρικού τύπου),επίτοιχος, προρυθμιζόμενης 
μίξεως, με δυνατότητα επιλογής κανονικής ροής ή spray, ενδ. τύπου GROHE 32 
903. 
Η μπαταρία αυτή θα χρησιμοποιηθεί στα Scrub‐up. 

η.  Αναμικτήρας ψυχρού‐ζεστού νερού Φ 1/2", ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, με ένα 
μακρύ στέλεχος χειρισμού 170mm με κεραμικό δίσκο και φίλτρο οικονομίας, 
τοποθετημένος πάνω σε νιπτήρα αναπήρων, με σύστημα γρήγορης εγκατάστασης, 
ενδεικτικού τύπου GROHE 33 093. 

θ. Αναμικτήρας ψυχρού‐ζεστού νερού Φ 1/2" εργαστηριακού τύπου, ενδεικτικού 
τύπου Waldner 221.21.024 ή 221.21.031. 

ι.  Θερμοστατική μπαταρία ψυχρού ‐ ζεστού νερού Φ 1/2”, ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη, επίτοιχη, με περιστρεφόμενο ράμφος και μακρύ στέλεχος 
χειρισμού αγκώνα (νοσοκομειακού τύπου), με κεραμικό μηχανισμό και διακόπτη 
ασφαλείας του θερμοστάτη στους 38 oC, ενσωματωμένες βαλβίδες αντεπιστροφής 
και φίλτρα, ενδεικτικού τύπου GROHE 34 903, για τα μπανάκια μικρών.  

κ.  Ποδοκίνητη βαλβίδα νιπτήρα για νιπτήρες σε κοινόχρηστα WC, αυτοκλειόμενη Φ 
1/2”, ελάχιστη πίεση δικτύου 0.5 bar, με ενσωματωμένο διακόπτη, ρύθμιση 
χρόνου ροής νερού από 10 έως 30 sec, κουτί για ενδοδαπέδια εγκατάσταση και 
πλάκα χειρισμού από ανοξείδωτο χάλυβα, ενδεικτικού τύπου GROHE 25 308. 
Ράμφος για την ποδοκίνητη βαλβίδα νιπτήρα με φίλτρο, επίτοιχο 175 ή 250 mm 
ενδεικτικού τύπου DAL 996.02.000 ή επικαθήμενο 115 mm ενδεικτικού τύπου DAL 
997.02.000. 

λ.  Εντοιχιζόμενη βαλβίδα 3/4” για τις λεκάνες των WC χαμηλού θορύβου (κάτω από 
20 dBa). Ο όγκος του νερού κάθε χρήσης θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης από 6 
έως 9 λίτρα ενώ η παροχή του θα είναι 1 lt/sec. Το σώμα της βαλβίδας θα είναι 
κατασκευασμένο από συμπαγή ορείχαλκο. Το έμβολο στο εσωτερικό θα είναι 
κατασκευασμένο από πλαστικό ΑΒS ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η δημιουργία 
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αλάτων. Το σώμα μέσα στο οποίο κινείται το έμβολο θα είναι επίσης 
κατασκευασμένο από πλαστικό ABS. Η βαλβίδα θα έχει ενσωματωμένο φίλτρο έτσι 
ώστε να προστατεύει από σκουπίδια την οπή απελευθέρωσης της πίεσης. Η 
συντήρησή του θα είναι δυνατή ξεβιδώνοντας απλά την βαλβίδα. Θα έχει επίσης 
ενσωματωμένο διακόπτη νερού. Ενδεικτικός τύπος GROHE. 

μ.  Εντοιχιζόμενη βαλβίδα ουρητηρίου αυτόματη η οποία λειτουργεί μέσω 
ηλεκτρονικού φωτοκύτταρου. Το σώμα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασμένο 
από ορείχαλκο ενώ όλα τα ηλεκτρονικά μέρη θα είναι προστατευμένα από το νερό. 
Θα τροφοδοτείται από το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος. Όλα τα λειτουργικά μέρη θα 
βρίσκονται μέσα στο σώμα της βαλβίδας. Θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης του 
χρόνου ροής από 1 έως 10 δευτερόλεπτα. Ενδεικτικός τύπος GROHE. 
 

2.11.1.4. Λοιπά εξαρτήματα χώρων υγιεινής  
α.  Καθρέπτης τοίχου μπιζουτέ πάχους 4 μμ, διαστάσεων βάσει της αρχιτεκτονικής 

μελέτης. 
β.  Καθρέπτης τοίχου WC αναπήρων, μπιζουτέ πάχους 4 mm, διαστάσεων 40Χ60 cm, 

ρυθμιζόμενης βάσης με στροφή περί οριζόντιο άξονα ή στροφείς, με εξαρτήματα 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα, ενδεικτικού τύπου Geco, 
Καθρέπτης Αναπήρων. 

γ.  Εταζέρα νιπτήρα πορσελάνης, λευκή, μήκους 0,60 μ., ενδεικτικού τύπου Ideal 
Standard GF 8550. 

δ. Σαπωνοσπογγοθήκη, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, ενδεικτικού τύπου KEUCO 
4953.01. 
00. 

ε. Συσκευή υγρού σαπουνιού, επιχρωμιωμένη με μακρύ μοχλό χειρισμού, 1000 ml, 
ενδεικτικού τύπου OPHARTD TLS 24. 

στ.  Γάντζος ανάρτησης ρούχων, διπλός, επιχρωμιωμένος ενδεικτικού τύπου KEUCO 
0815.01.00. 

ζ.  Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη με καπάκι, ενδεικτικού τύπου KEUCO 0860.01.00. 
η.  Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα, πλήρες, λευκό, ενδεικτικού τύπου Ideal 

Standard τύπος Standard. 
θ.  Νιπτήρας αίθουσας μικροεπεμβάσεων (scrub‐up) μιας θέσης (μήκος 0,80 m), δύο 

θέσεων (μήκους 1,5 m) και τριών θέσεων (μήκους 2,30 m), από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ενδεικτικού τύπου TWYFORDS 58101, με βαλβίδα χρωμέ και σιφώνι 
χρωμέ Φ 1 1/2". 

ι.  Θήκη και βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC, με ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη 
βάση, ενδεικτικού τύπου KEUCO 0864.01.01. 

ια.  Θήκη χαρτοπετσετών (χωρητικότητας 250 ‐ 900 χαρτοπετσετών), ανοξείδωτη 
επίτοιχη, διαστάσεων περίπου 27x35x13 cm ενδεικτικού τύπου OPHARTD HSA 31. 

ιβ.  Δοχείο άχρηστων χαρτοπετσετών, ανοξείδωτο, επίτοιχο, διαστάσεων περίπου 
41x48x26 cm ενδεικτικού τύπου OPHARDT AB 36. 

ιγ.  Ουρητήριο τοίχου, πορσελάνης ενδεικτικού τύπου Ideal Standard GF 5702. 
 
2.11.1.5. Εγκατάσταση ειδών υγιεινής και κρουνοποιϊας  
Στις σωληνώσεις προσαγωγής κρύου και ζεστού νερού σε κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα 
εγκατασταθούν "όργανα διακοπής», ως εξής:  

α. Νιπτήρες: Από ένας γωνιακός διακόπτης σφαιρικός, επιχρωμιωμένος, Φ 1/2", στις 
σωληνώσεις κρύου και ζεστού νερού. 

β. Νεροχύτες: Από ένας εντοιχισμένος διακόπτης, με επιχρωμιωμένο κάλυμμα 
λαβής ("καμπάνα") Φ 1/2" ή γωνιακός, σφαιρικός στις σωληνώσεις κρύου και 
ζεστού νερού. 

γ. Ντουζιέρες ‐ μπανιέρες: Δεν προβλέπονται τοπικά όργανα διακοπής.  
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δ. Λεκάνες WC: Διακόπτης απομόνωσης ενσωματωμένος στη βαλβίδα πλύσης (Flush 
valve) 

Η σύνδεση των μπαταριών των νιπτήρων και των νεροχυτών θα γίνει με κομμάτια 
χαλκοσωλήνα Φ 10/12 επιχρωμιωμένα και δύο ειδικά ρακόρ, χαλκοσωλήνα προς 
σιδηροσωλήνα Φ 1/2", επίσης επιχρωμιωμένα.  
 
2.11.1.6. Κρουνοί επίτοιχοι 
Θα είναι επιχρωμιωμένοι, ορειχάλκινοι και θα φέρουν ροζέτα για την εγκατάστασή τους 
στον τοίχο. 
Στο άκρο τους θα φέρουν σπείρωμα ή ρακόρ  για σύνδεση ελαστικού σωλήνα. Προ 
εκάστου κρουνού θα τοποθετηθεί διακόπτης καμπάνα Θα έχουν την διάμετρο που 
φαίνεται στα σχέδια. 
 
2.11.1.7. Κρουνοί σε φρεάτια 
Θα χρησιμοποιηθούν για πότισμα ή λήψη νερού καθαριότητας.  
Θα έχουν στόμιο διαμέτρου 1/2" x 3/4" με ταχυσύνδεσμο, κάλυμμα και διακόπτη 1/2" x 
3/4", ανάλογα με τα σχέδια.  
Θα είναι εφοδιασμένοι με μια βάνα επιπλέον η οποία θα χειρίζεται με αφαιρούμενο 
κλειδί. 
 
2.12. Μηχανήματα και συσκευές.  
 
2.12.1.1. Ηλεκτρικοί στεγνωτήρες χεριών.  
Οι ηλεκτρικοί στεγνωτήρες χεριών θα είναι μονοφασικοί 220 V, 50 ΗΖ με ισχύ 1500 έως 
2000 W και θα περιλαμβάνουν θερμαντική αντίσταση και ανεμιστήρα που θα είναι 
τοποθετημένοι μέσα σε κατάλληλο πλαστικό ή μεταλλικό κέλυφος. Οι ηλεκτρικοί 
στεγνωτήρες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. Η λειτου ργία τους θα 
ελέγχεται από κατάλληλο φωτοκύτταρο η διακοπή της λειτουργίας τους θα γίνεται 
αυτόματα. Οι στεγνωτήρες χεριών θα συνδεθούν με το ηλεκτρικό δίκτυο απ' ευθείας 
από τον πίνακα. Δύναται όμως να παρεμβληθεί και ρευματολήπτης τύπου SCΗUΚΟ.  
 
2.13. Υποβρύχιο Αντλητικό Συγκρότημα Ακαθάρτων και Ελαφρών λυμάτων  
 
Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα αποστράγγισης ακαθάρτων νερών και ελαφρών 
λυμάτων θα είναι ενδ. τύπου wilo rexa uni ν06/Τ15-540 ή ισοδύναμο, με βαθμό 
προστασία ΙΡ68, με ελεύθερη διέλευση στερεών 44mm, κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα 
(aisi 304), με πτερωτές από πολυμερικό υλικό, με ψυχόμενο κινητήρα , με θερμική 
παρακολούθηση του κινητήρα μέσω διμεταλλικού αισθητήρα.  
Το αντλητικό συγκρότημα θα εφοδιασθεί στην κατάθλιψη με βαλβίδα αντεπιστροφής 
κλαπ και δικλείδα. 
 
Η λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος θα γίνεται αυτόματα μέσω στεγανού πίνακα 
χειρισμού, ελέγχου, αυτοματισμού (τουλάχιστον ίρ43). Ο πίνακας θα περιλαμβά νει τα 
απαραίτητα όργανα διακοπής και προστασίας των γραμμών του κινητήρα, θερμικά 
στοιχεία προστασίας, μεταγωγικό διακόπτη 3 θέσεων, κομβία πιέσεως (on -off) για κάθε 
αντλία και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, διάταξη συναγερμού ανώτατης στάθμης που θα 
περιλαμβάνει τροφοδοτικό , μπαταρία, λυχνία συναγερμού, λυχνία φόρτισης, διακόπτη 
τύπου πλωτήρα (ανώτατη στάθμη) και οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτοματισμού 
απαραίτητη για τη λειτουργία του BMS  
 
Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα αποστράγγισης ακαθάρτων νερών και  ελαφρών 
λυμάτων καθώς και ο πίνακας λειτουργίας θα φέρει σήμανση CE και θα προέρχεται από 
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βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 
9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
2.14. Δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης 
 
Η δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης εκτελείται μετά από την επιτυχή δοκιμή 
στεγανότητας. 
Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό την εξακρίβωση της διατήρησης του απαιτούμενου ύψους 
απομόνωσης μέσα σε όλες τις οσμοπαγίδες της εγκατάστασης. Ως απαιτούμενο - επαρκές 
εναπομένον - ύψος απομόνωσης μετά τη δοκιμαστική χρήση καθορίζεται το ύψος των 
25mm. Η δοκιμή είναι πολλαπλή και εκτελείται κατά τμήματα σε σωληνώσεις σύνδεσης, 
σε κατακόρυφες στήλες και οριζόντιες συλλεκτήριες σωληνώσεις. Για την εκτέλεση της 
δοκιμής επιλέγεται αριθμός υδραυλικών υποδοχέων κατά το δυνατόν γειτονικών που 
συνδέονται στον ίδιο κλάδο οριζόντιο ή κατακόρυφο της εγκατάστασης. Οπωσδήποτε 
επιλέγονται οι πιο απομακρυσμένοι από τη στήλη (για τη περίπτωση δοκιμής οριζόντιας 
συλλεκτήριας ή σωλήνωσης σύνδεσης) και οι πλησιέστερες στην απόληξη της στήλης (για 
τη περίπτωση δοκιμής κατακόρυφης στήλης). Ο αριθμός και το είδος των επιλεγομένων 
για ταυτόχρονη εκφόρτιση υποδοχέων, γίνεται με βάση τον πίνακα 24 σελ.116 της 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86. 
 
Ο καθορισμός του είδους των προς ταυτόχρονη εκφόρτιση υποδοχέων στον εν' λόγω 
πίνακα έγινε με τα παρακάτω κριτήρια:  
 Τα ουρητήρια και οι καταιονιστήρες επειδή παράγουν μικρή παροχή λυμάτων δεν 
θεωρούνται ότι συμβάλλουν σημαντικά στην ταυτόχρονη εκφόρτιση. Οι λουτήρες δεν 
περιλαμβάνονται επειδή η χρήση τους είναι σχετικά πολύ αραιά κατανεμημένη στο χρόνο 
και κατά συνέπεια δεν συνεισφέρουν σημαντικά στον καθορισμό της πιθανής μέγιστης 
φόρτισης με βάση την οποία έχει συνταχθεί ο παραπάνω πίνακας. Εάν παρόλα αυτά μια 
στήλη εξυπηρετεί μόνον ή συγκριτικά  
  
πολλούς λουτήρες, ο αριθμός αυτών που πρέπει να εκφορτισθούν ταυτόχρονα 
λαμβάνεται με αυτόν των νεροχυτών.  
 
Ως εκφόρτιση υδραυλικού υποδοχέα νοείται:  
1. Το άνοιγμα του πώματος της απορροής του τη χρονική στιγμή έναρξης της δοκιμής  
και εφ' όσον προηγουμένως αυτός έχει πληρωθεί με νερό μέχρι την στάθμη υπερχείλισης.  
2. Η θέση σε λειτουργία (π.χ. πίεση κομβίου) του δοχείου έκπλυσης λεκανών 
αποχωρητηρίων τη χρονική στιγμή έναρξης της δοκιμής μέχρι πλήρους εκκένωσης.  
 
Μετά το πέρας των διαδοχικών (ταυτόχρονων ανά στήλη) δοκιμαστικών φορτίσεων κάθε 
στήλης, η εγκατάσταση σφραγίζεται αεροστεγώς όπως ακριβώς στη δοκιμή στεγανότητας 
με αέρα, χωρίς να εισαχθεί νερό σε καμία παγίδα της εγκατάστασης.  
Στην εγκατάσταση εισάγεται αέρας όπως ακριβώς  στη δοκιμή στεγανότητας  με αέρα αλλά 
με πίεση μέχρι 246 Pa (25 mmΣY) και κλείνεται η εισαγωγή αέρα. Η δοκιμή θεωρείται 
επιτυχής όταν επιτευχθεί η πίεση των 246 Pa και διατηρηθεί επί 3 min.  
 
Οσμοπαγίδες που δεν είναι σε θέση να συγκρατήσουν την πίεση δοκιμής, εντοπίζονται 
είτε με τρόπο αντίστοιχο προς αυτό της δοκιμής στεγανότητας ή με ακουστικά. 
 
 
  
  



 

Τ.Σ.Υ. – Ολοκλήρωση κατασκευής Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης             σελ. 17 
 

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ  
 

3.1. Αγωγοί - Καλώδια 
 

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01: Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας.  
 

Αντικείμενο της Προδιαγραφής είναι οι αγωγοί και τα καλώδια Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) με 
ονομαστική τάση μέχρι 1000 V, τα οποία χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
Χαμηλής Τάσης (230 V/400 V).  
3.1.1. Τύποι καλωδίων ισχύος 
 Γενικά χρησιμοποιούνται οι παρακάτω αγωγοί και καλώδια:  

 
3.1.1.1. Aγωγοί τύπου HO7V (ΝΥΑ) 

Αγωγοί χαλκού με μόνωση PVC χωρίς μανδύα, τύπου HO7V, ονομαστικής τάσης 
450/750 V, κατά ΕΛΟΤ 563 (HD 21.3), VDE 0281, BS 6004 (ΝΥΑ κατά VDE 0250, 
κατάλληλος για σταθερές εγκαταστάσεις σε μονωτικούς σωλήνες, ορατούς ή 
εντοιχισμένους. 
 

3.1.1.2. Καλώδια τύπου HO5VV (ΝΥΜ) 
Καλώδια χαλκού με μόνωση και μανδύα PVC, τύπου HO5VV, ονομαστικής τάσης 
300/500 V, κατά ΕΛΟΤ 563 (HD 21.4), VDE 0281, BS 6004 (ΝΥM κατά VDE 0250), 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους. 
 

3.1.1.3. Καλώδια τύπου E1W (J1VV, ΝΥΥ)  
Καλώδια χαλκού ισχύος, ισχύος με μόνωση και μάνδυα PVC, τύπου E1W, 
ονομαστικής τάσης 600/1000 V, κατά ΕΛΟΤ 843, IEC 502 (ΝΥY 0.6/1kV κατά VDE 
0271, J1VV), κατάλληλα για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους, στον 
αέρα ή στο έδαφος. 

3.1.2. Γενικές παρατηρήσεις 
Τα καλώδια θα είναι πολυπολικά. Οι αγωγοί των καλωδίων μπορούν να είναι 
μονόκλωνοι μέχρι διατομής 4 mm2, αλλά θα είναι πολύκλωνοι από 6 mm2 και άνω.  
Οι αγωγοί έχουν σε όλο το μήκος των, τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των 
φάσεων, ουδετέρου και γειώσεως.  
 
Κάθε καλώδιο ισχύος για την τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα θα έχει ελάχιστη 
ονομαστική διατομή 2,5 mm2, ενώ τα καλώδια ισχύος για την τροφοδοσία των 
φωτιστικών σωμάτων ή οργάνων δύνανται να έχουν ελάχιστη ονομαστική διατομή 
1,5 mm2. Η διατομή του ουδέτερου θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.  
 
Κάθε καλώδιο ισχύος θα συνοδεύεται από αγωγό γειώσεως καταλλήλου διατομής, 
ο οποίος θα είναι ενσωματωμένος στο καλώδιο ή θα είναι ξεχωριστό καλώδιο με 
θερμοπλαστική μόνωση (PVC), πράσινου/κίτρινου χρώματος, με διατομή 
καθορισμένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60364 και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η 
χρησιμοποίηση του χαλύβδινου οπλισμού των καλωδίων, των σωληνώσεων 
προστασίας των αγωγών των σωληνώσεων νερού  κτλ. ως μοναδικών μέσων 
γειώσεων, απαγορεύεται αυστηρά.  
 
Τα καλώδια θα είναι συνεχή, ενδιάμεση σύνδεση (μάτισμα) δεν επιτρέπεται.  
 
Η τοποθέτηση των καλωδίων μέσα σε σωληνώσεις ή εναέρια κανάλια, θα είναι 
σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ και του προτύπου IEC 60364. 
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3.2. Σχάρες διέλευσης καλωδίων 

 
Οι σχάρες και οι σκάλες καλωδίων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα είναι σύμφωνες 
με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες 
καλωδίων. 
 
Αντικείμενο της Προδιαγραφής είναι οι εσχάρες - σκάλες που χρησιμοποιούνται για 
την οριζόντια και κατακόρυφη διέλευση καλωδίων ή αγωγών σε μια ηλεκτρική 
εγκατάσταση. Η χρήση τους διευκολύνει και απλοποιεί την επισκεψιμότητα και την 
προσθήκη ή αφαίρεση καλωδίων.  
 
Κατά τις ομαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών  ρευμάτων ή γυμνών χάλκινων 
αγωγών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταλλικές σχάρες, από διάτρητη 
γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτού ή κλειστού τύπου κατά περίπτωση, με τα ειδικά 
εξαρτήματα για τη στήριξη τους. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει 
όλες τις απαιτούμενες για την όδευση των καλωδίων εσχάρες. Για την επιλογή των 
εσχαρών στηρίξεως των καλωδίων και των οδεύσεών των θα ληφθούν υπόψη τα 
ακόλουθα: 

• Ο αριθμός των καλωδίων ισχύος αυτοματισμού και ελέγχου, που θα 
τοποθετηθούν σε κάθε εσχάρα, περιλαμβανομένων και των μελλοντικών.  

• Αποφυγή περιοχών όπου θα γίνεται συντήρηση μηχανημάτων, σωλήνων 
κτλ. και περιοχών όπου προβλέπεται επέκταση των εγκαταστάσεων του έργου.  

• Αποφυγή περιττών διαδρομών. 

• Όδευση των εσχαρών σε μεγάλο ύψος με κατάλληλες καθόδους στις 
διάφορες καταναλώσεις. 

• Όδευση εσχαρών σε οριζόντιες και κάθετες διευθύνσεις κατά το μέτρο 
του δυνατού. 

 
Οι εσχάρες οδεύσεως των καλωδίων θα κατασκευασθούν από χαλυβδοελάσματα, 
θα φέρουν όμοιου τύπου στοιχεία σύνδεσης και θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής τους. Θα ακολουθούν το παρακάτω 
διαστασιολόγιο: 
 

Διαστασιολόγιο εσχαρών οδεύσεως  

Α/
Α 

Διαστάσεις [mm] Πάχος ελάσματος [mm] 

1 2 3 

1 100 x 50, 200 x 50 1,00 

2 100 x 100, 200 x 100 1,25 

3 300 x 50, 400 x 50 1,50 

4 300 x 100, 400 x 100 1,50 

5 500 x 100 2,00 

6 600 x 100 2,00 
 

Οι καμπύλες και τα τεμάχια διακλάδωσης και σύνδεσης θα έχουν τυποποιημένη 
μορφή και οι εσωτερικές ακτίνες καμπυλότητας δεν θα είναι μικρότερες από 300 
mm. Το σύστημα των εσχαρών θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο 
NEMA VE-1 και οι τιμές φόρτισης θα υπολογιστούν σύμφωνα με το DIN 4114 με 
συντελεστή ασφαλείας 1,7 κατ’ ελάχιστο. Το γαλβάνισμα θα είναι σύμφωνο με το 
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DIN EN 10412 με βάρος επικάλυψης 350 g/m2. Οι σχάρες θα είναι 
προγαλβανισμένες με τη μέθοδο SENDZIMIR Z 275 σύμφωνα με το DIN 17162.  
 
Οι εσχάρες θα έχουν επαρκές πλάτος ώστε τα καλώδια να τοποθετούνται σε ένα 
επίπεδο και στις κανονικές μεταξύ τους αποστάσεις χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται 
εξασφαλίζοντας ότι το 30% της επιφανείας του θα παραμένει κενό (εφεδρεία).  
 
Τα καλώδια θα ασφαλίζονται επάνω στις εσχάρες με τη βοήθεια μονωτικών 
ιμάντων, οι οποίοι θα βιδώνονται επάνω στην εσχάρα με πλαστικούς κοχλίες και 
ροδέλες. Θα στερεώνονται ανά διαστήματα τέτοια που θα εξασφαλίζουν μια 
καθαρή και τακτοποιημένη εγκατάσταση.  
 
Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί στις κατακόρυφα τοποθετημένες εσχάρες, όπου 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και επαρκή στοιχεία στερεώσεως των 
καλωδίων, ώστε να επιτυγχάνεται ασφάλεια και καλή κατανομή των φορτίων. Τα 
καλώδια που οδεύουν επάνω σε κατακόρυφες εσχάρες θα στερεωθούν κατά τρόπο 
ασφαλή ανά διαστήματα το πολύ 600 mm. 
 
Οι βραχίονες στηρίξεως των εσχαρών θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένο εν 
θερμώ χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 2 mm και θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 
1 cm μεγαλύτερο από το πλάτος της σχάρας που στηρίζουν και θα είναι 
υπολογισμένα για μέγιστο φορτίο 50 kg. Οι αποστάσεις μεταξύ τους θα είναι τέτοιες 
ώστε οι μεν σχάρες πλάτους 100 mm – 300 mm να δέχονται φορτίο 100 kp/m ενώ 
οι σχάρες πλάτους 400 mm – 600 mm φορτίο 200 kp/m. Σε κάθε περίπτωση, η 
μεταξύ τους απόσταση δεν θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα 1.200 mm. Η 
στερέωση των βραχιόνων αυτών θα είναι επαρκής για το μέγιστο φορτίο της 
εσχάρας.  
 
Γενικά η κατασκευή των εσχαρών θα είναι πολύ επιμελημένη και θα γίνει με τρόπο 
που θα επιτρέπει μικρή δύναμη πάνω σε αυτές χωρίς παραμορφώσεις των σχαρών, 
των βραχιόνων και των ορθοστατών.  
 
Οι ορθοστάτες θα είναι από χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο εν θερμώ πάχους 
τουλάχιστον 3 mm διπλού «π» μονοί ή διπλοί ανάλογα με τα φορτία των εσχαρών. 
Για εσχάρες πλάτους μεγαλύτερου από 200 mm μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ορθοστάτες μορφής. Οι ορθοστάτες αυτοί θα αναρτώνται από την οροφή και για 
την στήριξή τους θα χρησιμοποιηθούν κοινά βύσματα μεταλλικά με τις κατάλληλες 
βίδες. 
 
Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις των εσχαρών, των ειδικών 
τεμαχίων κτλ. θα είναι ειδικής μορφής για να μην τραυματίζονται τα καλώδια και 
πρέπει να είναι επιψευδαργυρωμένες.  
 
Σε όποιες εσχάρες οδεύουν μαζί με άλλα καλώδια σημάτων, καλώδια που 
μεταφέρουν αναλογικά σήματα (0-20mA ή 4-20mA) τότε θα τοποθετείται στην 
εσχάρα ειδικό διαχωριστικό εξάρτημα κατά μήκος έτσι ώστε να διαχωρίζει την 
σχάρα σε δυο τμήματα. Το ένα θα περιέχει τα καλώδια των αναλογικών σημάτων 
και το άλλο τα υπόλοιπα καλώδια σημάτων.  
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3.3. Κουτιά διακλάδωσης 
 
Τα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης θα είναι κατασκευασμένα από PVC, ιδίων 
προδιαγραφών κατασκευής με τους ευθύγραμμους σωλήνες, με κάλυμμα 
πρεσσαριστό ή βιδωτό που θα εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Η σύνδεσή τους 
με τους σωλήνες θα γίνεται πάντοτε μέσω των ειδικών ρα-κόρ σύνδεσης. Τα κουτιά 
θα είναι διαστάσεων 62 mm x 62 mm, 82 mm x 82 mm, 91 mm x 91 mm και 100 mm 
x 100 mm κατά περίπτωση προστασίας ΙΡ 55.  
 
Τα χαλύβδινα κουτιά θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα πάχους 3 mm 
γαλβανισμένα ή από άριστης ποιότητας χυτοσίδηρο, στεγανά προστασίας ΙΡ 55, 
τετράγωνα ή ορθογώνια, κατάλληλα για σύνδεση με χαλύβδινους σωλήνες 
καλωδίων. Οι διαστάσεις τους θα είναι επαρκείς για την άνετη σύνδεση των 
καλωδίων ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητα τσακίσματα.  
 

3.4. Σωληνώσεις 
 
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02: Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 
 
Οι σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων, σταθερές και εύκαμπτες, πρέπει να 
γίνουν σύμφωνα με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ HD 384, ΕΝ 50086, ΕΝ 60423, ΙΕC 60023, ΙΕC 
60614. 
 
Οι σταθεροί χαλυβοσωλήνες όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι γαλβανισμένοι 
εν θερμώ (εντός και εκτός) μέσου τύπου (κόκκινη ετικέτα) υδραυλικοί ή ειδικοί 
ηλεκτρολογικοί σωλήνες και θα εγκαθίστανται με πλήρη σειρά βιδωτών 
εξαρτημάτων όπως στις υδραυλικές συνδέσεις. Θα είναι σύμφωνοι με το ΙΕC 60423, 
με ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων 1,5 mm. Κουρμπάρισμα των σωλήνων επιτρέπεται 
μόνον μέσω καταλλήλου κουρμπαδόρου για γωνίες άνω των 90°. Οι γωνίες 90° θα 
γίνονται με έτοιμες καμπύλες. Η σύνδεσή τους με τα κουτιά διακλάδωσης θα γίνεται 
στεγανά με περικόχλια μέσα – έξω. Δεν θα γίνονται δεκτές άνω των δύο αλλαγών 
διεύθυνσης, χωρίς ενδιάμεσο κουτί διακλάδωσης.  
 
Σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις προστασίας θα είναι επίτοιχες 
ή χωνευτές ή θαμμένες στο πάτωμα κατά περίπτωση και θα διαταχθούν σε 
καθαρούς και απλούς σχηματισμούς, που θα εξασφαλίζουν εφεδρεία χώρου για 
μελλοντικές σωληνώσεις προς όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες. Στα σημεία που 
τελειώνουν οι τοίχοι και οι οροφές, οι σωληνώσεις θα καλυφθούν κατάλληλα.  
 
Οι ευθύγραμμοι πλαστικοί σωλήνες για εμφανή τοποθέτηση θα είναι από PVC, 
κατάλληλοι για εμφανή εγκατάσταση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC και τις 
προδιαγραφές ΕΛΟΤ 798.1 και 799. Οι σωλήνες θα είναι άκαυστοι, απρόσβλητοι 
από οξέα κτλ. και υψηλής αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία. Θα συνοδεύονται από 
πλήρη σειρά εξαρτημάτων όπως καμπύλες, μούφες, κολάρα, ρακόρ κτλ.  
 
Η πληρότητα των σωλήνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. Δεν θα γίνονται δεκτές 
άνω των δύο αλλαγών διεύθυνσης, χωρίς ενδιάμεσο κουτί διακλάδωσης ή φρεά τιο. 
 
Οι χαλυβδοσωλήνες σπιράλ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη σύνδεση 
μηχανημάτων και οργάνων με τα χαλύβδινα κουτιά διακλάδωσης. Οι σωλήνες θα 
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είναι ανοξείδωτοι, επενδεδυμένοι με μανδύα από PVC και θα συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης. 
 
Οι διάμετροι των σωληνώσεων προστασίας θα καθοριστούν με βάση τον αριθμό των 
καλωδίων που πρόκειται να διέλθουν μέσα απ’ αυτές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του προτύπου IEC 60364, ή όπως απαιτηθεί για κάποια συγκεκριμένη θέση, σε 
καμία όμως περίπτωση δεν θα υπάρξει διάμετρος σωλήνα μικρότερη από 20 mm.  
 
Οι χωνευτές σωληνώσεις καθώς και αυτές που οδεύουν μέσα σε ψευδοροφές θα 
φέρουν τα απαραίτητα στοιχεία για τις διακλαδώσεις προς τα φωτιστικά σώματα, 
τους διακόπτες, τους ρευματοδότες κτλ.  
 
Όλες οι σωληνώσεις προστασίας θα εγκατασταθούν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει 
τον εξαερισμό και την αποστράγγιση τους. Οι καμπύλες θα γίνονται από την ίδια τη 
σωλήνωση. Κυτία διακλαδώσεων ή ενώσεων, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε 
δυσπρόσιτα σημεία. 
 
Ολόκληρο το σύστημα των σωληνώσεων προστασίας θα καθαριστεί με επιμέλεια 
και θα απομακρυνθούν οποιαδήποτε άχρηστα υλικά και ρύποι, πριν από τη 
διέλευση των καλωδίων μέσα από αυτό.  
 
Στα σημεία που οι σωλήνες συνδέονται με κουτιά διακοπτών, θα φέρουν ειδική 
κοχλιοτομημένη υποδοχή, η οποία όταν σφιχτεί θα είναι πρόσωπο με την εξωτερική 
παρειά του κουτιού. Οι σωλήνες θα στερεώνονται τότε επάνω στο κουτί με τη 
βοήθεια ενός μπρούτζινου, εσωτερικώς κοχλιοτομημένου δακτυλίου, ο οποίος θα 
βιδώνεται από το εσωτερικό του κουτιού  επάνω στην κοχλιοτομημένη υποδοχή της 
σωληνώσεως. Η στερέωση των σωλήνων επάνω στο κουτί με χρήση 
κοχλιοτομημένων δακτυλίων απ’ ευθείας χωρίς χρήση της κοχλιοτομημένης 
υποδοχής επιτρέπεται.  
 
Όλα τα εκτεθειμένα στον αέρα τμήματα των σπειρωμάτων, θα υποστούν ψυχρό 
γαλβάνισμα μετά την εγκατάστασή των.  
 
Οι επίτοιχες σωληνώσεις θα στηρίζονται κατά διαστήματα σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

 Διαστήματα επίτοιχων σωληνώσεων  

Α/
Α 

Διάμετρος [mm] Διάστημα [m] 

1 2 3 

1 20  2,50  

2 25  2,00  

3 30  1,20  

 
Στα σημεία καμπυλώσεως, οι σωλήνες θα στερεώνονται αποτελεσματικά σε 
απόσταση 225 mm εκατέρωθεν της καμπύλης. Στα σημεία συνδέσεων ή απότομων 
αλλαγών κατεύθυνσης και σε πρόσθετα σημεία που θα κρίνει η Υπηρεσία, θα 
τοποθετηθούν κατάλληλα σταθερά ή αφαιρετά κουτιά συνδέσεως. Σε μεγάλου 
μήκους γραμμές θα τοποθετηθούν χαλύβδινα ή χυτοσιδηρά κουτιά με θυρίδες 
επισκέψεως για να διευκολύνουν την έλξη των καλωδίων. Οι εγκιβωτισμένες στα 
δάπεδα σωληνώσεις θα είναι συνεχείς, χωρίς ενδιάμεσα κουτιά συνδέσεως, 
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θαμμένα στο δάπεδο. Αν απαιτείται θα κατασκευαστούν φρεάτια από οπλισμένο 
σκυρόδεμα με χαλύβδινο κάλυμμα. 
 
Στα σημεία που οι σωληνώσεις διαπερνούν αρμούς διαστολής θα τοποθετηθούν 
ειδικά κουτιά σύνδεσης, που θα μπορούν να απορροφούν τις συστολές/διαστολές. 
Τα κουτιά αυτά θα φέρουν εκατέρωθεν ακροδέκτες γειώσεως μέσω των οποίων θα 
συνδέονται προς το σύστημα γειώσεως με καταλλήλου διατομής πολύκλωνο 
χάλκινο αγωγό. Τα άκρα των σωληνώσεων οι οποίες εγκιβωτίζονται σε μπετόν, θα 
ταπώνονται προσωρινά πριν πέσει το μπετόν με κατάλληλες ορειχάλκινες τάπες.  
 
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σωληνώσεων προστασίας επάνω στις εξωτερικές 
επιφάνειες του κτιρίου.  
 
Οι σωληνώσεις που οδεύουν κάτω από ψευδοπατώματα ή πάνω από ψευδοροφές 
και γενικά οι καλυμμένες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε ειδικά στοιχεία 
εγκεκριμένα από την Υπηρεσία.  
 
Τα καλύμματα των εξαρτημάτων των σωληνώσεων θα είναι επίπεδα και θα 
στερεώνονται στη μέση των με ορειχάλκινες βίδες κωνικής κεφαλής. Κάθε εξάρτημα 
θα συνοδεύεται και από ένα παρέμβυσμα από νεοπρένιο ή άλλο ισοδύναμο υλικό.  
 
Σε εξωτερικές σωληνώσεις και γενικά όπου προβλέπεται από τις Προδιαγραφές θα 
τοποθετηθούν στεγανά κουτιά συνδέσεων.  
 
Η εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων θα είναι τέτοια ώστε να 
επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση των καλωδίων, χωρίς να απαιτούνται 
επεμβάσεις στα οικοδομικά στοιχεία και μερεμέτια.  
 
Στις σωληνώσεις προστασίας μονοφασικών αγωγών φωτιστικών σωμάτων, 
ρευματοδοτών, διακοπτών κ.λπ. δεν επιτρέπεται στην ίδια σωλήνωση η συνύπαρξη 
δύο φάσεων. 
 
Μετά την εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων και μέχρι την τοποθέτηση 
των καλωδίων, οι σωληνώσεις θα ταπωθούν για να μην εισχωρήσουν σ’ αυτές ξένες 
ύλες. 
 
Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, ο Ανάδοχος θα καθαρίσει τελείως με 
κατάλληλα μέσα τους σωλήνες. Όλοι οι σωλήνες θα σφραγιστούν κατάλληλα για να 
αποφευχθεί η είσοδος υγρασίας, ποντικών και άλλων επιβλαβών ζωυφίων.  
 
Στις περιπτώσεις που η τροφοδότηση μιας κατανάλωσης απαιτεί μη σταθερή 
σύνδεση (κινητήρες κτλ), ο αγωγός θα προστατεύεται στο μεταξύ το υ πέρατος της 
σταθερής σωλήνωσης και του κιβωτίου συνδέσεως τμήμα του με εύκαμπτο 
προστατευτικό σωλήνα από PVC ή εύκαμπτο χαλυβδοσωλήνα επενδεδυμένο 
εσωτερικά με PVC. 
 
Η σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα και στα δύο άκρα θα είναι τελείως στεγανή και 
θα πραγματοποιηθεί μέσω καταλλήλων για τον σκοπό αυτό εξαρτημάτων 
προσαρμογής. Το μήκος της εύκαμπτης σωλήνωσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο από 400 mm.  
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Ο ακροδέκτης γειώσεως της εξυπηρετούμενης κατανάλωσης θα συνδέεται μέσω 
ξεχωριστού αγωγού γειώσεως με τη γείωση της σταθερής προστατευτικής 
σωλήνωσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του εύκαμπτου χαλύβδινου αγωγού, 
ως στοιχείου γειώσεως. 

 
3.4.1. Oικοδομικές εργασίες 

 
Ο Ανάδοχος θα σημειώσει όλες τις οπές και τα χαντρώματα που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση και θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτηση των στοιχείων 
στηρίξεως. Οι διανοίξεις και επαναπληρώσεις με μπετόν καθώς και η αποκατάσταση 
της τοιχοποιίας και των σοβάδων αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου.  
 
Ο Ανάδοχος γενικά είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαιτούμενες οικοδομικές 
εργασίες, π.χ. σκαψίματα και διατρήσεις στα δάπεδα και στις οροφές που 
απαιτούνται για την στερέωση των καλωδίων, των εσχαρών και των σωληνώσεων 
προστασίας των καλωδίων κατά τρόπο που δεν θα βλάπτει τη στατική επάρκεια του 
οικοδομικού μέρους του έργου. 
 

3.5. Πλαστικά κανάλια καλωδίων 
 
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06: Πλαστικά κανάλια καλωδίων.  
 

3.6. Πίνακες διανομής ισχύος χαμηλής τάσης  
 
Γενικά: 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πίνακας χαμηλής τάσης θα είναι μεταλλικοί 
κατάλληλοι για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση. Προορίζονται κυρίως για 
ηλεκτρολογικό υλικό στηριζόμενο σε ράγα DIN. Όλοι οι χειρισμοί θα γίνονται από 
την εμπρός πλευρά. Θα είναι επισκέψιμοι από την εμπρός πλευρά.  
 
Πρότυπα: 
Η κατασκευή του πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο 
ΕΝ 61439-2. 
 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 
Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης θα πρέπει να έχει τα παρακάτω ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά: 
 

Ονομαστική Ένταση λειτουργίας Ιn   (βλ. μονογραμμικά σχέδια )  

Ονομαστική τάση λειτουργίας   400 V (έως και 690 V)  

Αριθμός Φάσεων 3Ph +N +PE 

Τάση μόνωσης Ui 300 < Ui ≤ 690 V AC/DC 

Συχνότητα Λειτουργίας  50 Ηz 

Λειτουργία σε σύστημα γειώσεως  ΤΝ  

Ρεύμα Αντοχής σε βραχυκύκλωμα 
Ιcw (kA - rms/1sec 

Maximum 25 KA / 1s  

 
 Κατασκευή: 

• Το μεταλλικό μέρος του πίνακα διανομής θα είναι κατασκευασμένο από 
ηλεκτρολυτικά χαλύβδινο μεταλλικό έλασμα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με 
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επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης εποξειδικής πούδρας (ηλεκτροστατική 
βαφή). 

• Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, 
βάσεις στηρίξεις του διακοπτικού υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλύμματα κτλ) 
θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο μεταξύ τους όσο και με τον  
αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των 
σταθερών μεταλλικών μερών του. 

• Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (πχ πόρτες, ανοιγόμενες μετώπες) θα 
πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (πχ πλεξίδα γειώσεως).  

• Ο βαθμός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι σύμφωνα με το 
Πρότυπο IEC 60529 που θα δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου και η 
κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται o 
βαθμός προστασίας που αναγράφεται στα μονογραμμικά σχέδια.  

• βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι μηχανικών κρούσεων θα 
πρέπει να είναι ΙΚ07 όπως αυτός ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ50102.  

 
 Στήριξη ηλεκτρολογικού υλικού  

• Ο τρόπος στήριξης και οι αποστάσεις ασφαλείας των διαφόρων ενεργών 
μηχανισμών θα πρέπει να συμφωνούν με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, 
έτσι ώστε να διευκολύνεται η απαγωγή θερμότητας και να πληρούνται οι 
απαιτήσεις της δοκιμής ανύψωσης θερμοκρασίας που ορίζει το πρότυπο IEC 
61439-2. 

• Οι ράγες και οι πλάτες στήριξης των μηχανισμών θα πρέπει να  είναι αρκετά 
στιβαρές, να δέχονται το απαιτούμενο βάρος χωρίς να παραμορφώνονται και 
να αντέχουν σε ταλαντώσεις κατά τη λειτουργία/χειρισμό των μηχανισμών ή τη 
μεταφορά του πίνακα. 

• Όλοι οι μηχανισμοί στην πρόσοψη του πίνακα θα καλύπτονται με μεταλλικές 
μετώπες οι οποίες θα στηρίζονται με σταθερές βίδες που δεν πέφτουν.  

 
 Διανομή 

• Για τη διανομή εντός του πίνακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά 
περίπτωση οι παρακάτω λύσεις:  

- κτένες γεφύρωσης μέχρι το πολύ 90 Α 
- τυποποιημένοι διανομείς ράγας μέχρι το πολύ 250 Α  
- ακροδέκτες πολλαπλών συνδέσεων για διακόπτες ισχύος μέχρι το πολύ 
250 Α 
- τυποποιημένοι διανομείς ισχύος μέχρι το πολύ 400 Α  
- διάταξη χάλκινων ζυγών και μονωτικών στηριγμάτων για εντάσεις άνω 

των 63 Α 

• Για τις συνδέσεις μέχρι και 63 Α μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο 
κατάλληλης διατομής σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60364. Οι συνδέσεις άνω των 
63 Α θα πρέπει να γίνουν με μπάρα χαλκού ανάλογης διατομής.  

• Οι τυποποιημένοι διανομείς ράγας θα πρέπει να έχουν τάση μόνωσης 
τουλάχιστον 500 V και αντοχή σε κρουστική τάση 8 kV. Για τους τυποποιημένους 
διανομείς ισχύος καθώς και για τα μονωτικά στηρίγματα χάλκινων ζυγών η τάση 
μόνωσης θα πρέπει να είναι 1000 V και η αντοχή σε κρουστική τάση 12 kV.  

• Όλα τα μονωτικά μέρη των διατάξεων διανομής πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό σε νήμα πυράκτωσης 960 °C κατά ΕΝ 
60695-2. 

• Οι χάλκινοι ζυγοί θα πρέπει να είναι ορθογωνικής διατομής, διάτρητοι (Μ6 
έως Μ10) σε βήματα των 20 ή 25 mm ώστε να μπορούν εύκολα να γίνουν 
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αγώγιμες συνδέσεις σε όλο το μήκος τους. Η διατομή και το πλήθος των ζυγών 
ανά φάση θα είναι υπολογισμένα για το ονομαστικό ρεύμα του διακόπτη που 
τους τροφοδοτεί. 

• Κατά τον υπολογισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου ρεύματος στους ζυγούς θα 
πρέπει απαραίτητα να ληφθεί υπόψη η διάταξη των ζυγών, η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος και ο βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα. Ο 
κατασκευαστής των χάλκινων ζυγών και των μονωτικών στηριγμάτων θα πρέπει 
να διαθέτει πίνακες επιλογής για τους ζυγούς και τα αντίστοιχα στηρίγματα, οι 
οποίοι έχουν προκύψει κατόπιν εργαστηριακών δοκιμών. 

• Κατά τον υπολογισμό του απαιτούμενου πλήθους μονωτικών στηριγμάτων θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη το είδος του στηρίγματος και το μέγιστο 
αναμενόμενο πλάτος βραχυκυκλώματος ICC. Ο κατασκευαστής των μονωτικών 
στηριγμάτων θα πρέπει για κάθε τύπο στηρίγματος  να διαθέτει πίνακα επιλογής 
της ελάχιστης απόστασης μεταξύ στηριγμάτων ανάλογα με την τιμή του ICC, οι 
οποίοι έχουν προκύψει κατόπιν εργαστηριακών δοκιμών.  

• Όλες οι διατάξεις διανομής θα διαθέτουν σήμανση CE.  
 
 Όδευση και σύνδεση καλωδίων  

• Για τη στήριξη και όδευση καλωδίων στο εσωτερικό του πίνακα, ανάλογα με 
τη διατομή τους και το μήκος της καλωδίωσης θα χρησιμοποιηθούν είτε 
πλαστικά κανάλια με ανοίγματα, είτε σχάρες και τραβέρσες σε συνδυασμό με 
δεματικά καλωδίων. 

• Το πλαστικό κανάλι θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 
50085-1 και ΕΝ 50085-2-3. Οι διαστάσεις του καναλιού θα είναι υπολογισμένες 
με βάση τη διατομή και το πλήθος των καλωδίων που θα περιέχει, 
εφαρμόζοντας έναν επιπλέον συντελεστή εφεδρείας τουλάχιστον 25 %. Η 
στήριξη των καναλιών θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να εξασφαλίζει 
στιβαρότητα και ασφάλεια. Στο εσωτερικό του καναλιού δεν επιτρέπεται η 
παρουσία μεταλλικών μερών.  

• Κατά την εσωτερική συνδεσμολογία των μηχανισμών κάθε φάση θα 
εμφανίζεται πάντα στην ίδια θέση ως προς τις άλλες και θα ξεχωρίζει από το 
χρώμα του καλωδίου. 

• Όλες οι αναχωρήσεις διατομής μικρότερης των 4 mm², θα αναχωρούν από 
κλεμμοσειρά ελάχιστης διατομής 2.5 mm².  

• Όλες οι γραμμές βοηθητικών κυκλωμάτων θα καταλήγουν σε κλέμμες.  
 

 Σήμανση 

• Ο πίνακας θα φέρει πινακίδα με τα στοιχεία του κατασκευαστή και του έργου.  

• Κάθε συσκευή θα φέρει ετικέτα σήμανσης με την ονομασία του κυκλώματος 
σύμφωνα με τα μονογραμμικά σχέδια. Η ετικέτα πρέπει να είναι τοποθετημένη 
στην πρόσοψη των μηχανισμών προστατευμένη μέσα σε κατάλληλη θήκη. Θα 
εξασφαλίζεται σαφής διαχωρισμός των κυκλωμάτων ακόμη και μετά από 
αφαίρεση της μετώπης του πίνακα.  

• Θα υπάρχει ανεξάρτητη αρίθμηση των κλεμμοσειρών των κυρίων 
κυκλωμάτων (220 V) από αυτή των κλεμμοσειρών των βοηθητικών κυκλωμάτων 
(12 V ή 24 V). 

 
Οι Πίνακες θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικά δοκιμών σειράς: Ο ηλεκτρικός 
πίνακας θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των εξής δοκιμών σειράς σύμφωνα με 
το πρότυπο IEC 61439-2:2011  

Ως προς την κατασκευή:  
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- Βαθμός προστασίας 
- Διάκενα και αποστάσεις ερπυσμού 
- Προστασία από ηλεκτροπληξία και ακεραιότητα προστατευτικών 

κυκλωμάτων 
- Αποτελεσματική συνέχεια μεταξύ των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών 

του συγκροτήματος και του κυκλώματος προστασίας  
- Ενσωμάτωση υλικών 
- Ηλεκτρικά κυκλώματα και συνδέσεις  
- Τερματικά σημεία σύνδεσης εξωτερικών αγωγών  
- Τερματικά σημεία σύνδεσης εξωτερικών αγωγών  
- Μηχανικοί χειρισμοί 

Ως προς τη λειτουργία:  
- Διηλεκτρικές ιδιότητες  
- Καλωδίωση, χειρισμός και λειτουργία  

• Τα ερμάρια των ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
απαιτήσεις:  

- IEC 62208: Κενά περιβλήματα για διατάξεις διακοπής και ελέγχου 
χαμηλής τάσης - Γενικές απαιτήσεις 
- IEC 60529: Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (κωδικός 
ΙΡ) 
- IEC 62262: Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα για 
ηλεκτρικό εξοπλισμό έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων (κωδικός ΙΚ)  
 

• Οι δοκιμές σειράς θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο πρωτόκολλο δοκιμών.  
 
 Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί πίνακες οι οποίοι δεν διαθέτουν 
κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά τύπου ή δεν έχουν διενεργηθεί όλες οι 
δοκιμές σειράς. 
 

3.7. Εξαρτήματα πινάκων διανομής ισχύος χαμηλής τάσης  
 

3.7.1. Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας εως 125Α  
 

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο 
IEC 60947-2 ή IEC 60898. 
 
Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να στηρίζονται σε ράγα συμμετρική 
πλάτους 35mm και θα είναι μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί ή τετραπολικοί.  
 
Οι ικανότητες διακοπής των διακοπτών MCB θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον 
με την αναμενόμενη τιμή σφάλματος στο σημείο του συστήματος διανομής όπου 
εγκαθίστανται, εκτός εάν μεσολαβεί άλλος διακόπτης προς την άφιξη (τεχνική 
cascading-ενισχυμένης προστασίας). 
 
Οι διακόπτες MCB θα μπορούν να τροφοδοτηθούν κι αντίστροφα χωρίς μείωση της 
ικανότητας (τεχνικών χαρακτηριστικών) τους.  
 
Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή 
χειρισμού, ώστε να αποφεύγεται, οι επαφές να παραμείνουν κλειστές σε  συνθήκες 
βραχυκύκλωσης ή υπεφόρτισης, πρέπει να είναι τύπου «αυτομάτου 
επανοπλισμού». 
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Ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολύ –πολικό-μικρο-αυτόματο 
διακόπτη (MCB) πρέπει να συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό του 
διακόπτη (MCB) και όχι με τη λαβή χειρισμού. 
 
Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου «γλώσσας» (λαβής), με δυνατότητα 
κλειδώματος και χρήσης περιστροφικού χειριστηρίου.  
 
Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία κατά 
υπερφόρτισης και ένα μαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώματος. 
Για κάθε ονομαστική ένταση μικροαυτόματου διακόπτη θα πρέπει να παρέχονται 
πίνακες επιλεκτικότητας ρεύματος.  
 
Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγας (ΙΡ20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κ ίνδυνος 
άμεσης επαφής. 
 
Πρέπει να είναι δυνατή η επιτόπου προσαρμογή βοηθητικών εξαρτημάτων όπως: 
πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ΟΝ-OFF, επαφή σηματοδότησης 
ανάγκης (alarm) ή συσκευή ανίχνευσης ρεύματος διαρροής 30 ή 300mA με 
δυνατότητα ελέγχου από απόσταση (αφόπλιση από απόσταση).  
 
 Επιλογή καμπύλης για μικροαυτόματο διακόπτη (κατά ΙΕC 898):  
 

Καμπύλη Χαρακτηρισμός 
ρύθμισης 

Εφαρμογή 

B Low setting Πηγές που παράγουν χαμηλά επίπεδα 
βραχυκυκλώματος (π.χ. γεννήτριες)  
Μεγάλα μήκη καλωδίων 

C Standard setting - Προστασία κυκλωμάτων και δικτύων 
(γενική χρήση) 

D ή Κ High setting - Προστασία κυκλωμάτων που έχουν 
μεγάλο ρεύμα εκκίνησης (π.χ. 
κινητήρες, μετασχηματιστές) 

ΜΑ Type MA - Προστασία κινητήρων σε συνδυασμό 
με επαφές (επαφές με θερμική 
προστασία) 

 
3.7.2. Ασφάλειες  

 
Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 63Α από πορσελάνη, 
συντηκτικές, κοχλιωτής βάσης και πώματος, κατά DΙΝ 49360,DIN 49515και DIN 
0635. 
 
Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξης εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται.  
 
Οι ασφάλειες άνω των 80Α όπου υπάρχουν θα είναι μαχαιρωτές με αφαιρούμενη 
λαβή, με τριπολική υποδοχή ή 3 μονοπολικές, βραδείας τήξης κατά VDΕ 0660 και 
DΙΝ 43620. 
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3.7.3. Μαχαιρωτές ασφάλειες 
 
Οι μαχαιρωτές ασφάλειες χρησιμοποιούνται για την προστασία γενικά των 
ηλεκτρικών γραμμών των πινάκων σε βραχυκύκλωμα για τάση από 380V έως 1000V.  
 
Οι ασφάλειες αυτές θα προσαρμόζονται στους ασφαλειαποζεύκτες φορτίου.  
 
Οι μαχαιρωτές ασφάλειες ανταποκρίνονται κατασκευαστικά στην προδιαγραφή DIN 
43653. 
 

3.7.4. Ασφαλειοαποζεύκτες φορτίου 
 
Οι ασφαλειοαποζεύκτες φορτίου θα είναι τριπολικοί και 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. 
 

3.7.5. Ραγοδιακόπτες φορτίου 
 
Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και θα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γενικοί και μερικοί διακόπτες μέχρι έντασης 60 Α.  
 
Θα έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως οι μικροαυτόματοι, η δε τοποθέτησή 
τους θα επιτυγχάνεται δια ενός μανδάλου  επί ραγών στήριξης ή με την βοήθεια δύο 
κοχλιών επί πλακός. 
 
Το κέλυφός τους θα είναι από συνθετική ύλη.  
 
Προς διάκριση αυτών θα υπάρχει στη μετωπική πλευρά το σύμβουλο του 
αποζεύκτη. 
 

3.7.6. Αυτόματοι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρα  
 

Οι διακόπτες αέρα θα είναι τηλεχειριζόμενοι με πηνίο συγκράτησης, διατάξεις 
προστασίας από υπερφόρτιση, τάσης λειτουργίας 24V έως 660V EP σύμφωνα προς 
VDE 0660, IEC 947, DIN EN 50002, DIN 46199, θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση 
σε πίνακα, ονομαστικής έντασης 25A έως 100A και τουλάχιστον 8.000.000 
χειρισμούς. 
 
Τα πηνία συγκράτησης θα τροφοδοτούνται γενικά από ανεξάρτητο κύκλωμα Χ.Τ.  
 
 Οι αυτόματοι διακόπτες αέρα θα είναι δύο ειδών:  

• Για την απ’ ευθείας ζεύξη του κινητήρα στο δίκτυο  

• Για την εκκίνηση μέσω διακόπτη «αστέρα-τριγώνου», ώστε να περιορισθεί το 
ρεύμα εκκίνησης. 
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3.7.7. Ηλεκτρονόμοι με πηνίο ελλείψεως τάσης  

 
Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι κατασκευασμένοι όπως οι αυτόματοι διακόπτες αέρα, 
πλην όμως θα έχουν μόνο πηνίο συγκράτησης και καμία άλλη προστασία.  

 
3.7.8. Διακόπτες διαρροής  

 
Διακόπτης διαρροής με ρεύμα διαρροής από 0,03 εως 25Α  
 
 Γενικά: 

• Τα ρελέ διαρροής θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 755 ή 
αντίστοιχα πρότυπα (UTE C60 130, VDE 664, NFC 61 141).  

• Τα ρελέ θα πρέπει να προστατεύονται από τυχαία αφόπλιση λόγω οδευόντω ν 
κυμάτων ή από κρουστικά ρεύματα λόγω κεραυνών.  

• Τα ρελέ θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικού τύπου (μηχανικού τύπου δεν θα 
πρέπει να γίνονται αποδεκτά).  

• Τα ρελέ θα μπορούν να λειτουργούν και παρουσία ρευμάτων σφάλματος με 
DC συνιστώσες: θα πρέπει να είναι τύπου Α (ευαίσθητα ρελέ σε ρεύματα 
διαρροής υπό μορφή παλμών).  

 
 Λειτουργία: 

• Κάθε ρελέ θα μπορεί να δεχτεί ένα ευρύ φάσμα τάσεων τροφοδοσίας από 48 
V έως 240 V για εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και 48 V έως 300V για συνεχές ρεύμα 
(DC). 

• Τα ρελέ θα πρέπει να ρυθμίζονται σε διακριτά βήματα για ρυθμίσεις 
ευαισθησίας και χρονικής καθυστέρησης (δεν θα επιτρέπεται συνεχής ρύθμιση). 
Τα βήματα ρύθμισης θα μπορεί να είναι πλήρως επιλέξιμα.  

• H ευαισθησία από 0.03 έως 25Α, θα πρέπει να ρυθμίζεται με ένα διακόπτη 
διαφορετικών θέσεων. 

• Η χρονοκαθυστέρηση, από στιγμιαία έως 1s, θα πρέπει να ρυθμίζεται με ένα 
διακόπτη διαφορετικών θέσεων.  

 
 Κατασκευή: 

• Το μέγεθος των ρελέ θα πρέπει να είναι μικρό ( πλάτους 72 mm το μέγιστο).  

• Τα ρελέ θα μπορούν να στηρίζονται σε συμμετρικές ράγες DIN, οριζόντια ή 
κάθετα. 

• Οι συνεργαζόμενοι μετασχηματιστές έντασης (τοροειδείς) θα πρέπει να είναι 
κλειστού τύπου, με εσωτερική διάμετρο από 30 έως 200 mm.  

• Οι μικρότερων διαστάσεων μετασχηματιστές έντασης (<50 mm) θα μπορούν 
να εγκατασταθούν απευθείας στο ρελέ.  

 
 Ασφάλεια: 
 Τα ρελέ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μία μεταγωγική επαφή εξόδου.  

 
 Διακόπτης διαρροής με ρεύμα διαρροής από 0,03 εως 250Α  
 
 Γενικά: 

• Τα ρελέ διαρροής θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 755 ή 
αντίστοιχα πρότυπα (UTE C60 130, VDE 664, NFC 61 141).  
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• Τα ρελέ θα πρέπει να προστατεύονται από τυχαία αφόπλιση λόγω οδευόντων 
κυμάτων ή από κρουστικά ρεύματα λόγω κεραυνών.  

• Τα ρελέ θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικού τύπου (μηχανικού τύπου δεν θα 
πρέπει να γίνονται αποδεκτά).  

• Τα ρελέ θα μπορούν να λειτουργούν και παρουσία ρευμάτων σφάλματος με 
DC συνιστώσες. Θα πρέπει να είναι τύπου Α (ευαίσθητα ρελέ σε ρεύματα 
διαρροής υπό μορφή παλμών).  

 
 Λειτουργία: 

• Οι διαφορετικές εντάσεις ρευμάτων διαρροής σε μία συγκεκριμένη γκάμα 
ρελέ, θα ισχύουν χωρίς να είναι αναγκαία η αλλαγή του τύπου του 
μετασχηματιστή έντασης. 

• Τα ρελέ θα πρέπει να ρυθμίζονται σε διακριτά βήματα για ρυθμίσεις 
ευαισθησίας και χρονικής καθυστέρησης (δεν θα επιτρέπεται συνεχής ρύθμιση). 
Τα βήματα ρύθμισης θα μπορεί να είναι πλήρως επιλέξιμα.  

• Η ευαισθησία από 0.03 έως 250 Α, θα ρυθμίζεται με ένα διακόπτη 
διαφορετικών θέσεων. 

• Η χρονοκαθυστέρηση, από στιγμιαία έως 1s, θα ρυθμίζεται με ένα διακόπτη 
διαφορετικών θέσεων. 

• Τα ρελέ θα διαθέτουν προειδοποιητική ρύθμιση, καθορισμένη στο μισό της 
ρύθμισης του alarm. 

 
 Κατασκευή: 

• Το μέγεθος των ρελέ θα είναι μικρό ( πλάτους 72 mm το μέγιστο).  

• Τα ρελέ θα μπορούν να στηρίζονται σε συμμετρικές ράγες DIN, οριζόντια ή 
κάθετα. 

• Οι συνεργαζόμενοι μετασχηματιστές έντασης (τοροειδείς) θα είναι κλειστού 
τύπου, με εσωτερική διάμετρο 30 έως 300 mm. Επιπλέον θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμος και ανοικτός τοροειδής μετασχηματιστής. 

• Οι μικρότερων διαστάσεων μετασχηματιστές εντάσεων (<50 mm) θα μπορούν 
να εγκατασταθούν απευθείας στο ρελέ. 

 
 Ασφάλεια: 
Τα ρελέ διαρροής θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με:  

• Μία μεταγωγική επαφή σφάλματος χωρίς συγκράτηση, για την 
προειδοποιητική ρύθμιση. 

• Μία μεταγωγική επαφή κανονικής λειτουργίας, με ή χωρίς συγκράτηση, για 
την ρύθμιση alarm. 

 
Θα πρέπει να παρέχεται έλεγχος της συνέχειας του κυκλώματος, ώστε να 
επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο σημείο σύνδεσης του 
μετασχηματιστή έντασης  με το ρελέ.  
 
Τα ρελέ θα πρέπει να εφοδιασμένα με τοπικά ενδεικτικά LED:  
πράσινο= τροφοδοσία, κόκκινο =προειδοποιητικό, κόκκινο=alarm.  
 

3.7.9. Τηλεδιακόπτες χειρισμού φώτων (ωστικοί ηλεκτρονόμοι)  
 
Για τον χειρισμό κυκλωμάτων φωτισμού με τηλεχειρισμό θα χρησιμοπο ιούνται 
τηλεδιακόπτες ονομαστικής έντασης 16A μονοπολικοί ή διπολικοί, τάσης χειρισμού 
220V AC, 50Hz.  
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Η διάρκεια ζωής των επαφών τους, ανάλογα με το είδος του φορτίου, θα ανέρχεται 
σε ζεύξεις και αποζεύξεις, όπως καθορίζεται πιο κάτω:  

• Για ωμικό φορτίο ή για λαμπτήρες φθορισμού σε 75.000 

• Για λαμπτήρες φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση σε 40.000  

• Για λαμπτήρες πυράκτωσης σε 30.000  
 
Οι τηλεδιακόπτες θα είναι εγκαταστημένοι μέσα στους πίνακες, πάνω σε ειδική 
ράβδο (ράγα) ειδικής διατομής, κατά DIN 46277 όπως και οι μικροαυτόματοι.  
 
Οι τηλεδιακόπτες θα φέρουν επιπρόσθετα 2 βοηθητικές επαφές ελεύθερες τάσης, 
για τη μεταβίβαση εντολών από και προς το σύστημα κεντρικού ελέγχου του 
κτιρίου. 
 

3.7.10. Μετασχηματιστές τροφοδοσίας βοηθητικών κυκλωμάτων ελέγχου  
 
Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα προς VDE 0550 T3 για τάση δοκιμής 2,5KV, 
κλειστού τύπου.  
 
Η θερμοκρασία λειτουργίας θα φθάνει τους 80ºС, η συχνότητα 50HZ.  
 
Θα υπάρχουν λήψεις στην είσοδο τους για 5% της ονομαστικής τάσης.  
 

3.7.11. Διπλό κουμπί (ΟΝ-OFF) 
 
Θα είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστική ύλη κατάλληλο για τοποθέτηση σε 
πίνακα τάσης λειτουργίας επαφών 380V, και ονομαστικής έντασης 6A.  
 
Το κουμπί θα είναι σύμφωνο προς τις προδιαγραφές IEC 947, VDE 0113, DIN 43602.  
 

3.7.12. Ασφάλειες ενδεικτικών λυχνιών  
 

 Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι ασφάλειες μινιόν τύπου τηκτού.  
 

3.7.13. Ενδεικτικές λυχνίες 
 

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάμετρο 22mm.  
 
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 αντιθαμβωτικό 
κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι συναρμολογημένα στο κάλυμμα του 
κιβωτίου, ώστε κατά την αφαίρεση του καλύμματος να μην χρειάζεται καμία 
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 2W.  
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Τα χρώματα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύμφωνα με την λειτουργία που 
δείχνουν ως εξής: 

ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση όχι 
κανονική 

Ένδειξη ότι η μηχανή σταμάτησε από 
σφάλμα (υπερένταση, υπερτάχυνση 
κ.λ.π.) 
Εντολή σταματήματος 

ΚΙΤΡΙΝΟ Προσοχή-
Προειδοποίηση 

Ορισμένα μεγέθη πλησιάζουν τη 
μέγιστη ή ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή 
τους (ρεύμα, θερμοκρασία, στάθμη, 
πίεση κ.λ.π.) 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή  
ΑΣΠΡΟ 

Μηχανή έτοιμη προς 
λειτουργία 

Ετοιμότητα μηχανής 
Όλος ο απαραίτητος βοηθητικός 
εξοπλισμός λειτουργεί 
Τα διάφορα μεγέθη έχουν την κανονική 
τιμή τους 
Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και 
υπάρχει ετοιμότητα για 
επαναλειτουργία 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ  
ΑΣΠΡΟ 

Κύκλωμα χειρισμού 
υγιές 
Κανονική λειτουργία 

Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός  
Επιμέρους ή βοηθητικός εξοπλισμός σε 
λειτουργία 
Λειτουργία μηχανής 

ΜΠΛΕ Όλες οι υπόλοιπες 
περιπτώσεις 

 

 
Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

• Να πληρούν 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: 2Α 

• Μέση διάρκεια ζωής στην ονομαστική τάση: Τουλάχιστον 5.000 ώρες. 

• Βαθμός προστασίας μπροστινής επιφάνειας: ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144).  
 

3.7.14. Μεταγωγικοί διακόπτες (ΑΥΤΟΜΑΤΑ-Ο-ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ) 
 
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.  

 
3.7.15. Αυτόματος διακόπτης (προστασίας διανομής)  
 

Θα είναι κατασκευασμένος κατά VDE 0660, IEC947 και κατάλληλος για τοποθέτηση 
σε μεταλλικό πίνακα.  
 
Θα έχει αυτόματη απόζευξη και χειροκίνητη ζεύξη με χειρισμό από την όψη του 
πίνακα. 
 
Θα φέρει τρεις ηλεκτρονόμους με θερμικό υπερέντασης και πηνίο έλλειψης τάσης.  



 

Τ.Σ.Υ. – Ολοκλήρωση κατασκευής Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης             σελ. 33 
 

Αμφότεροι θα είναι εφοδιασμένοι με μηχανισμό χρονικής καθυστέρησης στην 
απόζευξη από υπερένταση και από έλλειψη ή πτώση τάσης. Θα φέρει επίσης τρία 
(3) ηλεκτρομαγνητικά πηνία προστασίας από βραχυκύκλωμα με ρύθμιση σε ένταση 
(9-10) φορές το ονομαστικό ρεύμα.  
 
Οι διακόπτες θα είναι αέρος και οι κύριες επαφές θα βρίσκονται σε θαλάμους 
σβέσης τόξου από πυρίμαχο υλικό.  
 
Οι διακόπτες θα είναι τριφασικοί, 500V, 50Hz με ισχύ απόζευξης έως 50ΚΑ στα 38V 
ανάλογα με το μέγεθος και με διάρκεια ζωής 2Χ104 ζεύξεις.  
  

3.7.16. Ηλεκτρικά όργανα μέτρησης 
 
Αμπερόμετρο-Βολτόμετρο 
Τύπος: στρεφόμενου σιδήρου για εναλλασσόμενο ρεύμα 15 -60Ηz με ορθογωνική 
πλάκα διαστάσεων 96 x 96. 
Κλάση: 1,5 
Έδραση: μέσω ημιαξόνων 
Ιδιοκατανάλωση: αμπερόμετρα 0.1 έως 1VΑ βολτόμετρα 1 έως 5VΑ  
Υπερφόρτιση: συνεχώς 20% του ονομαστικού ρεύματος ή τάσης αμπερόμετρα 
50πλή επί 15, 4πλή επί 2-3 min, 2πλή επί 10min  
Βολτόμετρα: 2πλή επί 1min.  
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.  
 
Βαττόμετρο 
Θα μετρούν την πραγματική ισχύ με ηλεκτροδυναμικό σύστημα μέτρησης για 
τριφασικό δίκτυο 4 αγωγών (με ουδέτερο) και ανομοιόμορφο φορτίο, για 
συχνότητα 45 - 65Ηz, διαστάσεων 96Χ96.  
 
Ιδιοκατανάλωση: πηνίο τάσης 10VΑ έντασης 1.5VΑ  
Περιοχή μέτρησης: 0,6 έως 1,2 φαινόμενης ισχύος  
Σύνδεση: σε 380/220V και 3 Μ/Σ 5/Α.  
 
Συνημιτονόμετρο (cosφ) 
Είναι όργανα με ηλεκτροδυναμικό σύστημα πηλίκου κατάλληλα για τριφασικό 
ανομοιόμορφο όμοιου φορτίου 40 - 60Ηz. 
 

 Θα φέρουν ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 Χ 96.  
 
 Έδραση: μέσω ημιαξόνων χωρίς ελατήρια  
 Τοποθέτηση: κάθετη 
 Ιδιοκατανάλωση:  πηνίο τάσης 1VΑ σε 100V 
   πηνίο έντασης 3VΑ σε 5Α και 0.8VΑ σε 1Α  
 
 Συνδεσμολογία απευθείας σε τάση 3Χ380V και μέσω 1 Μ/Σ /5Α  

 
 Συχνόμετρο 
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 Τα συχνόμετρα θα είναι κατάλληλα για σύνδεση σε δίκτυο 220V με ορθογωνική 
πλάκα διαστάσεων 96Χ96. 
 

 Θα έχουν σύστημα μέτρησης από δονούμενα 13-17 ελάσματα με διαφορετική 
ιδιοσυχνότητα το καθένα.  

 
 Τα ελάσματα θα είναι στερεωμένα σε μια κτένα και θα διεγείρονται μηχανικά μέσω 

ηλεκτρομαγνήτη και θα πάλλονται ανάλογα με την συχνότητα της συνδεδεμένης 
τάσης. 

 
 Ονομαστική συχνότητα: 50 Ηz  
 Ανοχή ένδειξης: 0,5% της ονομαστικής 
 Ιδιοκατανάλωση: 1 - 3VΑ  
 Επιτρεπτή διακύμανση τάσης +20%  
 
 Εναλλακτικά δύνανται να χρησιμοποιηθούν και όργανα με δείκτη.  
 
 Μετασχηματιστές έντασης  
 Οι μετασχηματιστές έντασης θα χρησιμοποιηθούν κατά τις μετρήσεις έντα σης 

εναλλασσόμενου ρεύματος κυρίως πάνω από 5Α και θα είναι σύμφωνοι προς τις 
προδιαγραφές DIN 42600 και VDE 0414.  
 
Τα τεχνικά στοιχεία του μετασχηματιστή έντασης θα είναι:  

• Το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονομαστικής έντασης 5A  

• Η μόνωση θα είναι ξερή για εσωτερικό χώρο σύμφωνα προς VDE 410  

• Η ονομαστική συχνότητα θα είναι 50Hz  

• Η τάση λειτουργίας έως 600V 

• Η τάση δοκιμής 3KV 

• Ο συντελεστής υπερέντασης Μ5 (-1,5% συνολικό σφάλμα σε 5 Χ ΙΝ).  

• (Σημ.: ΙΝ= ονομαστική ένταση)  

• Αντοχή βραχυκυκλώματος Ι θερμική ένταση Ιth=60 IN  

• Δυναμική ένταση Ιdyn=150 IΝ  

• Συνεχής υπερφόρτιση: 20% 

• Κρουστική υπερφόρτιση: 60 IN (για 1 sec)  
 

3.7.17. 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 δηλ. 
 
 ΚΟΚΚΙΝΟ   : κίνδυνος 
 ΚΙΤΡΙΝΟ   : προειδοποίηση 
 ΠΡΑΣΙΝΟ 'Η ΑΣΠΡΟ : ασφαλής λειτουργία 
 ΔΙΑΦΑΝΕΣ   : θέση λειτουργίας 
 ΑΣΠΡΟ   : ουδέτερο, γενική πληροφορία  
 ΜΠΛΕ   : ειδική πληροφορία 
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3.7.18. 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 μπλόκ 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 
 
SΤΟΡ ανάγκης 

Σταμάτημα ενός ή περισσότερων 
κινητήρων ή μονάδων της μηχανής.  
Σταμάτημα ενός κύκλου λειτουργίας  
Σταμάτημα της μηχανής σε περίπτωση 
ανάγκης (πινακίδα περιγραφής 
λειτουργίας κίτρινη). 

ΠΡΑΣΙΝΟ Ξεκίνημα SΤΑRΤ 
(Προετοιμασία) 

Θέση σε ετοιμότητα του κυκλώματος 
χειρισμού 
Ξεκίνημα ενός ή περισσότερων 
βοηθητικών κινητήρων. 
Ξεκίνημα διαφόρων επιμέρους μονάδων 
μιας μηχανής. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή 
ΜΑΥΡΟ 

Ξεκίνημα SΤΑRΤ 
(κύρια λειτ.) 

Ξεκίνημα ενός κύκλου ή μέρους κύκλου 
λειτουργίας ή παραγωγής 
Διακοπτόμενη λειτουργία κινητήρα 
(Inching) 

ΚΙΤΡΙΝΟ  Εντολή για 
επαναφορά στο 
αρχικό σημείο του 
κύκλου λειτουργίας 
ή εντολή 
απάλειψης μιας 
κατάστασης 
κινδύνου 

 

ΑΣΠΡΟ ή 
ΜΠΛΕ 

Άλλες λειτουργίες 
εκτός από τις 
παραπάνω 

 

   
 Σε κύκλους λειτουργίας με μπουτόν "SΤΑRΤ" και "SΤΟΡ", το μπουτόν "SΤΟΡ" να 

τοποθετείται στα αριστερά ή κάτω από το μπουτόν "SΤΑRΤ".  
 
Τα διάφορα μπουτόν θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  
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• Να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ ή ΙΕC.  

• Μηχανική διάρκεια ζωής: 10 εκατομμύρια χειρισμοί. 

• Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας: -20 C έως +40 C. 

• Ονομαστική τάση μόνωσης: 500VΑC - Κλάση μόνωσης C/VDΕ 0110.  

• Ονομαστικό ρεύμα: 10Α/ΑC11/220V.  

• Διάρκεια ζωής επαφών:  

• Για 50VΑ τουλάχιστον 10 x 10^6 χειρισμοί  

• Για 100VΑ τουλάχιστον 8 x 10^6 χειρισμοί  

• Για 250VΑ τουλάχιστον 3 x 10^6 χειρισμοί  

• Για 750VΑ τουλάχιστον 1.2 x 10^6 χειρισμοί 

• Για 1500VΑ τουλάχιστον 0.3 Χ 10^6 χειρισμοί 

• Ονομαστικό ρεύμα επαφών: τουλάχιστον 1Α/DC11/60 VDC.  

• Βαθμός προστασίας χειριστηρίου: ΙΡ54 (ή ΙΡ65), DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 
 

3.7.19. Θερμικά στοιχεία υπερεντάσεως  
 
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:  

• 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. 
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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 που περιγράφεται στο 
σχετικό σχέδιο (βραχυκύκλωση των θερμικών κατά τη φάση της 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.  
 

3.7.20. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB)  
 
Γενικά – Πρότυπα: 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα είναι σύμφωνα με τα 
Πρότυπα IEC 60947-1 και 60947-2 ή στα αντίστοιχα Πρότυπα των διαφόρων χωρών-
μελών (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60 947-1/2) και θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά:  
 
Ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (Ics) ίση με την ικανότητα διακοπής μεγίστου 
βραχυκυκλώματος (Icu)- σε όλο το εύρος τάσης λειτουργίας για ονομαστικές 
εντάσεις έως 250Α, και έως τα 500V για μεγαλύτερες ονομαστικές εντάσεις  

• Ονομαστική τάση λειτουργίας 690 V AC (50/60  Hz) 

• Ονομαστική τάση μόνωσης 750 V AC (50/60 Hz)  
Θα είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς IEC 60947 -
2, παράγραφος 7-27. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να παραδίδονται σε 
ανακυκλούμενη συσκευασία σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί διαδικασίες παραγωγής που δεν 
μολύνουν το περιβάλλον δηλαδή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται CFC’s, 
χλωριούχοι υδρογονάνθρακες, μελάνι για τις ετικέτες συσκευασιών από χαρτόνι 
κ.λ.π. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα είναι σταθερού ή βυσματωτού 
τύπου ή συρόμενοι σε φορείο, καθώς επίσης και σε τριπολικούς ή τετραπολικούς. 
Στους αυτόματους διακόπτες τύπου βυσματωτού ή συρομένου σε φορείο, μία 
ασφάλεια αφόπλισης θα πρέπει να εμποδίζει την επανασύνδεση και την 
αποσύνδεση ενός αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται στη θέση “κλειστός” (ΟΝ).  
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Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια ή κάθετη στήριξη τους, χωρίς δυσ μενείς 
συνέπειες στην απόδοση τους. Θα είναι δυνατόν να τροφοδοτούνται, είτε από την 
πλευρά της άφιξης, είτε της αναχώρησης (ανάντι/ κατάντι).  
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα έχουν κλάση μόνωσης ΙΙ 
(σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 664) μεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών 
κυκλωμάτων ισχύος. 
 
Περιγραφή: 
 
Ο μηχανισμός λειτουργίας των αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου θα 
πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης - ταχείας απόζευξης, με δυνατότητα 
αφόπλισης σε σφάλμα που θα είναι ανεξάρτητη από τη χειροκίνητη λειτουργία. 
Όλοι οι πόλοι θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά το κλείσιμο, άνοιγμα και 
αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη.  
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου ενεργοποιούνται με μία μπαρέτα ή 
μία λαβή που ευκρινώς θα δείχνει τις τρεις θέσεις: ON, OFF και TRIPPED (κλειστός, 
ανοικτός και αφόπλιση αντίστοιχα).  
 
Για την εξασφάλιση της ικανότητας απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947 -2/7-27 θα 
πρέπει ο μηχανισμός λειτουργίας να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε η μπαρέτα ή η 
λαβή να μπορεί να είναι στην θέση OFF (Ο) μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες 
ανοικτές στη θέση OFF (O), η μπαρέτα ή η λαβή θα δείχνουν την κατάσταση 
απόζευξης 
 
Η απόζευξη πρέπει να πραγματοποιείται με διπλή διακοπή στο κύκλωμα ισχύος.  
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα μπορούν να δέχονται ένα 
εξάρτημα κλειδώματος για την θέση “απόζευξης” με  έως 3 λουκέτα. 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να διαθέτουν ένα 
μπουτόν αφόπλισης ”push to trip”, στην πρόσοψή τους, για δοκιμή της λειτουργίας 
και του ανοίγματος των πόλων.  
 
Η ονομαστική ένταση του αυτόματου διακόπτη, το μπουτόν αφόπλισης, η 
αναγνώριση του κυκλώματος εξόδου καθώς και η ένδειξη θετικής απόζευξης θα 
πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές και να προσεγγίζονται από την πρόσοψη, μέσω του 
μπροστινού μέρους ή της πόρτας του πίνακα.  
 
Περιορισμός ρεύματος, επιλεκτικότητα, αντοχή:  
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν μεγάλη 
ικανότητα περιορισμού του ρεύματος. Για βραχυκυκλώματα, η μέγιστη θερμική 
καταπόνηση I2t θα πρέπει να περιορίζεται σε:  

• 106 A²s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος έως 250 Α  

• 5x106 A²s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος 400 Α έως 630 Α  
  
Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν υψηλή απόδοση για την τεχνική της 
ενισχυμένης προστασίας (cascading) με τη χρήση στην αναχώρηση αυτομάτων 
διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου ή μικροαυτόματων διακοπτών ράγας.  
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Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου συμπεριλαμβάνουν ένα εξάρτημα 
σχεδιασμένο να αφοπλίζει το διακόπτη στην περίπτωση πολύ υψηλών ρευμάτων 
βραχυκύκλωσης. Το εξάρτημα αυτό είναι ανεξάρτητο από τη θερμομαγνητική ή 
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.  
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, οι ονομαστικές εντάσεις των 
οποίων θα είναι ίσες με τις ονομαστικές εντάσεις των μονάδων ελέγχου τους, θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν την επιλεκτική συνεργασία για οποιοδήποτε ρεύμα 
σφάλματος έως τουλάχιστον 35kA RMS, με οποιοδήποτε αυτόματο διακόπτη στην 
αναχώρηση με ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με το 0.4 της ονομαστικής 
έντασης του αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη.  
 
Η ηλεκτρική αντοχή των αυτόματων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζει 
ο κανονισμός IEC 60947-2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 3 φορές την 
ελάχιστη απαιτούμενη από τους κανονισμούς.  
 
Λειτουργία: 
 
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ονομαστικές εντάσεις έως 250 Α 
θα πρέπει να διαθέτουν μία από τις δύο μονάδες ελέγχου (που μπορούν να 
εναλλάσσονται): 
 

 Θερμομαγνητική (θερμική για προστασία υπερφόρτισης, μαγνητική για προστασία 
βραχυκύκλωσης) 

 Ηλεκτρονική προστασία 
 
 Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ονομαστικές εντάσεις 

μεγαλύτερες των 250Α θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική 
προστασία. 

 
 Οι μονάδες ελέγχου δεν θα πρέπει να αυξάνουν τις διαστάσεις του αυτόματου 

διακόπτη. 
 
 Οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να συμφωνούν με τους κανονισμούς 

IEC 60947-2, παράρτημα F (μέτρηση RMS τιμών ρεύματος, ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα κ.λ.π.) 

 
 Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 

125oC. 
 
 Οι ηλεκτρονικές και θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι 

ρυθμιζόμενες και να είναι δυνατή η προσαρμογή καλυμμάτων, με σκοπό την 
αποφυγή τυχαίας επέμβασης στις ρυθμίσεις.  

 
 Οι ρυθμίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του αυτόματου 

διακόπτη. 
 
 Θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου (έως 250 Α):  

 
Έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Ρυθμιζόμενη θερμική προστασία  
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• Σταθερή μαγνητική προστασία για ονομαστικές εντάσεις έως 200 Α  

• Ρυθμιζόμενη μαγνητική προστασία (5 έως 10 φορές την ονομαστική ένταση) 
για ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες από 200 Α.  

• Πρέπει να είναι δυνατή η προστασία ουδετέρου. Η τιμή ρύθμισης της 
αφόπλισης είναι ίση με αυτή των φάσεων ή ένα ποσοστό αυτής της τιμής (γενικά 
50% της ρύθμισης των φάσεων).  

 

Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (για διακόπτες  250Α): 
 
Θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Προστασία μακρού χρόνου (LT):  

• ρυθμιζόμενη τιμή Ιr με βήματα από 40% έως 100% της ονομαστικής έντασης 
της μονάδας ελέγχου. 

• Προστασία βραχέως χρόνου (ST):  

• ρυθμιζόμενη τιμή Ιm από 2 έως 10 φορές τη θερμική ρύθμιση Ιr,  

• η χρονική καθυστέρηση θα είναι προρυθμισμένη στα 40 ms,  

• Στιγμιαία προστασία 

• η ρύθμιση θα είναι σταθερή (μεταξύ 12 έως 19 φορές το Ιn, ανάλογα της 
ονομαστικής έντασης)  

• Οι τετραπολικές συσκευές θα πρέπει να έχουν ρυθμίσεις 3 θέσεων για 
προστασία ουδετέρου: μη προστατευόμενος ουδέτερος -προστασία ουδετέρου 
ρυθμισμένη στο 50% αυτής των φάσεων - προστασία ουδετέρου με ρύθμιση ίση 
με αυτή των φάσεων. 

 
Οι ακόλουθες λειτουργίες επιτήρησης φορτίου θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες 
στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου:  

• Ένδειξη φορτίου με LED, που ανάβει πάνω από το 95% του Ιr, ενώ 
αναβοσβήνει πάνω από το 105% του Ιr 

• πρέπει να υπάρχει υποδοχή για σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, με σκοπό 
τον έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας ελέγχου και του μηχανισμού 
αφόπλισης. 
 

Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (ένταση ίση ή μεγαλύτερη από 400 Α):  
 
Θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Προστασία μακρού χρόνου: 

• ρύθμιση Ιr με βήματα από 40% έως 100% της ονομαστικής έντασης της 
μονάδας ελέγχου 

• ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση  

• η τιμή κατωφλίου διακοπής θα είναι στα 1,2Ιr και η τιμή κατωφλίου μη 
διακοπής μετά από 2 ώρες στα 1,05Ιr, 

• Προστασία βραχέως χρόνου: 

• ρύθμιση Ιm από 2 έως 10 φορές τη θερμική ρύθμιση Ιr  

• χρονική καθυστέρηση με τρεις δυνατές επιλογές, με ή χωρίς τη σταθερή 
συνάρτηση Ι2t. 

• Στιγμιαία προστασία ρυθμιζόμενη από 1.5 έως 11 φορές την ονομαστική 
ένταση Ιn του διακόπτη. 

• οι τετραπολικές συσκευές πρέπει να διαθέτουν προστασία ουδετέρου με 3 
θέσεις ρύθμισης (μη προστατευόμενος ουδέτερος, προστασία ουδετέρου με 
ρύθμιση ίση με το 50% της ρύθμισης των φάσεων, προστασία ουδετέρου με 
ρύθμιση ίση με το 100% της ρύθμισης των φάσεων), 
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Μνήμη θερμικής καταπόνησης σε εμφάνιση επαναλαμβανόμενων υπερφορτίσεων, 
η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου πρέπει να βελτιστοποιεί την προστασία των 
καλωδίων και των συσκευών που βρίσκονται στην αναχώρηση, αποθηκεύοντας στη 
μνήμη τις θερμοκρασιακές μεταβολές. 
 
Λειτουργία επιτήρησης φορτίου:  
 
Ένας μηχανισμός επίβλεψης φορτίου πρέπει να είναι ενσωματωμένος στην 
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με ενδείξεις LED για διάφορα επίπεδα φόρτισης (π.χ. 
60%, 75%, 90%, και 105%, το LED αναβοσβήνει για 105%).  
 

3.7.21. Αστρονομικός χρονοδιακόπτης 
 
Ο αστρονομικός χρονοδιακόπτης θα περιλαμβάνει ενσωματωμένες γεω -
συντεταγμένες. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακριβή αλλαγή των 
συνδεδεμένων φορτίων με βάση την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα. Θα 
περιλαμβάνει 56 θέσεις μνήμης, θα έχει αυτονομία 10 έτη, θα περιλαμβάνει 
εβδομαδιαίο και ημερήσιο πρόγραμμα, θα είναι ελεγχόμενος με εσωτερικό ρολόι 
και θα διαθέτει καθοδήγηση κειμένου σε οθόνη LCD. Η τάση τροφοδοσίας θα είναι 
230VAC και θα περιλαμβάνει μεταγωγική επαφή CΟ. 
 

3.8. Αυτόματη συστοιχία πυκνωτών 
 

Γενικά: 
Η αυτόματη συστοιχία πυκνωτών θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60439.1 – 
CEI 439.1 – UL 810 – CSA – C22.2. 
 
Η ονομαστική ισχύς της συστοιχίας θα είναι τουλάχιστον 15KVAR 400V/50Hz.  
Η συνολική τιμή των KVAR της συστοιχίας πυκνωτών είναι προσεγγιστική.  
 
Το ακριβές μέγεθος της συστοιχίας πυκνωτών θα καθοριστεί μετά από μετρήσεις 
και θα πρέπει να εξασφαλίζει διορθωμένο συντελεστή ισχύος όλης της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης όχι μικρότερο από 0,95.  
 
Περιγραφή: 
Οι μονάδες πυκνωτών θα είναι τοποθετημένες σε αυτόνομο (ξεχωριστό) χαλύβδινο 
κιβώτιο για στήριξη στο δάπεδο, με δυνατότητα προσέγγισης από την πρόσοψη και 
επαρκή αερισμό. 
 
Κάθε πυκνωτής θα περιλαμβάνει ρελέ ισχύος, ειδικό για πυκνωτές και ασφάλειες 
HRC. Ο εξοπλισμός θα συνδέεται στο ζυγό ισχύος του ΓΠΧΤ.  
 
Η μεταγωγή σε κάθε βαθμίδα θα πρέπει να ρυθμίζεται αυτόματα, έως ότου 
επιτευχθεί ο επιθυμητός συντελεστής ισχύος. Ο ρυθμιστής συντελεστή ισχύος θα 
πρέπει να δείχνει μόνιμα την τιμή του cosφ.  

 
Ρυθμιστής αέργου ισχύος: 
 
Ο ηλεκτρονικός ρυθμιστής αέργου ισχύος και επιτηρητής δικτύου, ενδεικτικού 
τύπου ABB RVT ή ισοδύναμοι της αυτής αξίας, θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω 
τεχνικά χαρακτηριστικά:  
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• Ψηφιακή τεχνολογία (ελεγχόμενος από μικροϋπολογιστή)  

• Προγραμματιζόμενος αριθμός βημάτων: από 1 έως 5  

• Δυνατότητα απόρριψης βημάτων που πλεονάζουν  

• Ψηφιακή ένδειξη συνφ 

• Δυνατότητα μέτρησης (KW, KVAR, KVA, V, A, Hz. συνφ, αρμονικών δικτύου)  

• Δυνατότητα προγραμματισμού ανώτατου ορίου (alarm) για τα παραπάνω 
μεγέθη 

• Δυνατότητα προγραμματισμού για λειτουργία σε γρήγορα μεταβαλλόμενα 
φορτία 

• Οπτική ένδειξη αριθμού ενεργοποιημένων πυκνωτών  

• Σήμανση σφάλματος 

• Δυνατότητα κυκλικού ή γραμμικού προγραμματισμού  

• Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία  

• Διαθέτει ηλεκτρονόμο έλλειψης τάσης 

• Ρύθμιση χρόνου βημάτων πυκνωτών από 1 έως 99 sec  

• Αυτόματη προσαρμογή ευαισθησίας c/k  

• Η λειτουργία του δεν επηρεάζεται από τη σωστή ή μη λήψη ρεύματος (k, Ι) 
και τάσης (L2, L3) 

• Διάστασης 144 Χ 144 Χ 80mm 
 

Πυκνωτές 
Οι πυκνωτές Χ.Τ. θα έχουν τα παρακάτω  χαρακτηριστικά: 

• ονομαστική τάση 450V/50HZ  

• κατάλληλη χωρητικότητα ανά φάση, ανάλογα με την άεργη ισχύ τους  

• ξηρού τύπου, χωρίς κίνδυνο διαρροών και μόλυνσης  

• αυτοθεραπευόμενοι με μεγάλη διάρκεια ζωής  

• χαμηλές απώλειες, λιγότερες από 0,5W/KVAR, συμπεριλαμβανομένων και των 
απωλειών των αντιστάσεων εκφάρτισης.  

• ανθεκτικό σύστημα στήριξης ακροδεκτών  

• μικρό βάρος και ελαχιστοποιημένες διαστάσεις  

• δεν θα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω:  
- απουσίας ελεύθερων υγρών 
- χρήσης στερεού άκαυστου μονωτικού υλικού πλήρωσης 
- ανεξάρτητης θερμικής ασφάλισης κάθε στοιχείου πυκνωτού  
- ανεξάρτητης διάταξης προστασίας από υπερπίεση σε κάθε στοιχείο 
πυκνωτού 

• θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των παρακάτω STANDARDS:  
- IEC 831-192, UL 810, VDE 0560-4, CSA C155, 
- BS1650, NFCS4-100 

 
3.9. Φωτιστικά σώματα 

 

3.9.1. Φωτιστικά σώματα εσωτερικών χώρων  
Τα φωτιστικά σώματα εσωτερικών χώρων θα είναι των τύπων που καθορίζονται 
στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με τα 
απαιτούμενα εξαρτήματα, όπως ηλεκτρονικά μπάλλαστ, μετασχηματιστές ή drivers, 
χαμηλής κατανάλωσης, πλήρη με τις βάσεις τους, τα καλύμματα, τα πάσης φύσης 
εξαρτήματα στερέωσης και αφής των λαμπτήρων, τους τύπους λαμπτήρων που 
καθορίζονται στην τεχνική περιγραφή και τις διατάξεις στερέωσης ή ανάρτησης 
μεμονωμένων ή σε συνεχείς σειρές.  
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Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης και αφής των λαμπτήρων καθώς και οι λαμπτήρες 
θα είναι άριστης ποιότητας και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. 

3.9.2.  Φωτιστικά σώματα εξωτερικών χώρων  
Τα φωτιστικά σώματα εξωτερικών χώρων θα είναι στεγανά, των τύπων που 
καθορίζονται στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια, υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, με τα απαιτούμενα εξαρτήματα τροφοδοσίας και έναυσης, όπως 
ηλεκτρονικά μπάλλαστ, μετασχηματιστές, drivers κλπ, χαμηλής κατανάλωσης, 
πλήρη με τις βάσεις τους, τα καλύμματα, τα πάσης φύσης εξαρτήματα στερέωσης 
και αφής των λαμπτήρων, τους τύπους λαμπτήρων που καθορίζονται στην τεχνική 
περιγραφή και τις διατάξεις στερέωσης, ανάρτησης ή εγκιβωτισμού, καθώς και τα 
κυτία σύνδεσης των εισερχομένων και εξερχομένων καλωδίων σε περίπτωση 
τοποθέτησης σε σειρά στην ίδια γραμμή.  
  

3.10. Αυτόνομο φωτιστικό σώμα εξόδου κινδύνου  
 

 Οι οδεύσεις διαφυγής (διάδρομοι & πόρτες εξόδου κινδύνου) θα πρέπει να 
διαθέτουν αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας. Φωτεινή σήμανση των εξόδων 
κινδύνου και των αλλαγών κατεύθυνσης των οδεύσεων διαφυγής, θα γίνει με 
πινακίδες που προβλέπει το Π.Δ 105/95.  

 
 Στους χώρους και στις θέσεις που φαίνονται στα εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία σχέδια πυρασφάλειας, θα εγκατασταθούν αυτόνομα φωτιστικά 
ασφαλείας συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας (non maintained), με λαμπτήρες 
LEDs φωτισμού (φωτεινή πηγή) φωτιστικής ισχύος τουλάχιστον 100 Lumens (lm), με 
ενδεικτικό LED φόρτισης μπαταρίας και πλήκτρο ελέγχου (TEST) για τη δοκιμή της 
λειτουργίας. 

 
 Θα φέρουν αυτοκόλλητα με εικονοσύμβολα για την κατεύθυνση της όδευσης 

διαφυγής, σύμφωνα με το ΠΔ 105/1995. Επιπρόσθετα θα συμπεριλαμβάνουν 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-Cd, αυτονομίας 1. ώρας (90 min) τουλάχιστον μετά 
από διακοπή της ΔΕΗ που να επαναφορτίζεται πλήρως σε 24 ώρες, κύκλωμα 
φόρτισης με προστασία της μπαταρίας από υπερφόρτιση ή πλήρης αποφόρτιση και 
κύκλωμα ελέγχου και inverter για τη λειτουργία της φωτεινής πηγής. Η μεταγωγή 
του συστήματος φωτισμού των φωτιστικών ασφαλείας από το δίκτυο της ΔΕΗ προς 
εφεδρική πηγή και αντίστροφα, γίνεται αυτόματα χωρίς ανθρώπινο χειρισμό και σε 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων.  

 
 Τα φωτιστικά ασφαλείας θα πληρούν τα πρότυπα EN 60598 -1, EN 60598-2-22 & EN 

1838. 
 
 (Ενδεικτικός τύπος GR-8/led της OLYMPIA ELECTRONICS ή αντίστοιχο-ισοδύναμο). 
 
3.11. Διακόπτες – Ρευματοδότες 
 
3.11.1. Διακόπτες 

 
 Τα υλικά των διακοπτών θα είναι σύμφωνα μα τα ΕΛΟΤ ΕΝ 61058, ΕΛΟΤ ΕΝ 557, 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50075, ΕΛΟΤ ΕΝ 60309, τον ΕΛΟΤ HD 384 και τις οδηγίες της ΔΕΗ.  
 
 Θα είναι κατάλληλα για λειτουργία σε ηλεκτρικό δίκτυο 380V/220V/50Hz, σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της ΔΕΗ.  
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 Οι κοινοί διακόπτες φωτισμού πλήκτρου θα είναι κατά DIN 42200, 10Α/250V.  
 
 Τα στεγανά υλικά θα είναι κλάσης IP44, IP55 και μηχανικής αντοχής IK07.  
 
 Οι βιομηχανικού τύπου διακόπτες θα είναι μεταλλικοί, στεγανοί IP55 και θα 

εγκατασταθούν σε χώρους μηχανοστασίων, garage κλπ.  
 
 Οι μη στεγανοί διακόπτες θα είναι διμερείς. Χωνευτού τύπου με βάση από 

πορσελάνη 10A/250V, με βάση από βακελίτη ή παρόμοιο υλικό.  
 
 Ο μηχανισμός διακοπής θα έχει ελατήρια από ειδικό κράμα που θα εγγυώνται 

μεγάλο αριθμό χρήσεων. Παρόμοιοι θα είναι οι στεγανοί διακόπτες κατάλληλα για 
ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση.  

 
3.11.2. Ρευματοδότες-Ρευματολήπτες 

 
 Τα υλικά των ρευματοδοτών θα είναι σύμφωνα με το  πρότυπο HD386, τις οδηγίες 

της ΔΕΗ και τους κανονισμούς IEC83, IEC908, VDE 620 (ρευματοδότες και 
ρευματολήπτες), IEC 309, VDE 0623, DIN 49440, DIN 49458 (ρευματοδότες και 
ρευματολήπτες βιομηχανικής χρήσης).  

 
 Θα είναι κατάλληλα για λειτουργία σε ηλεκτρικό  δίκτυο 380V/220V/50Hz, σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της ΔΕΗ.  
 
 Οι κοινοί ρευματοδότες θα είναι τύπου SCHUKO 16A/250V κατά DIN 49440.  
 
 Tα στεγανά υλικά θα είναι κλάσης ΙΡ44 και σύμφωνα με το VDE 632. Tα άλλα 

χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. 
 
 Οι βιομηχανικού τύπου ρευματοδότες θα είναι μεταλλικοί, στεγανοί ΙΡ55 και θα 

εγκατασταθούν στους χώρους μηχανοστασίων, garage, αποθήκες κ.λ.π. Οι 
ρευματοδότες θα είναι μονοφασικοί ονομαστικών χαρακτηριστικών 20Α/250V και 
3φασικοί τεσσάρων ή πέντε επαφών 32Α/380V. 

 Οι μη στεγανοί ρευματοδότες θα είναι διμερείς, χωνευτού τύπου με βάση από 
πορσελάνη 16Α/250V, με κάλυμμα τετραγωνικό, από βακελίτη ή παρόμοιο υλικό. 
Θα είναι τύπου SCHUKO, με δύο ακροδέκτες και για γείωση δυο πλευρικές επαφές.  

 
 Παρόμοιοι είναι και οι στεγανοί ρευματοδότες, κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή 

εγκατάσταση. 
 
 Οι τριφασικοί ρευματοδότες θα είναι μεταλλικοί στεγανού τύπου 32Α/380V.  
 
 Οι ρευματοδότες οι προοριζόμενοι για τροφοδότηση των οπτικοακουστικών 

συσκευών θα είναι τριπολικοί με ορθογωνικές εγκοπές τύπου ΒS.  
 

3.11.3. Πιεστικά κομβία (μπουτόν)  
 

Τα πιεστικά κομβία (μπουτόν) θα είναι έντασης λειτουργίας 6 Α, διμερή χωνευτά.  
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3.12. Σύστημα γειώσεως 
 
Τα μεταλλικά μέρη των πινάκων φωτισμού, κινήσεως και τα μεταλλικά μέρη των 
οργάνων θα αποτελέσουν ένα σώμα που θα συνδεθεί με τον χάλκινο αγωγό 
γειώσεως που είναι συνδεδεμένος με το σύστημα γειώσεως του γενικού πίνακα 
χαμηλής τάσεως. 
 
Το σύστημα γειώσεως που προβλέπεται περιλαμβάνει:  
 

α.  Τους ακροδέκτες συνδέσεως και τους αγωγούς από το προς γείωση 
μηχάνημα, συσκευές κλπ έως το κεντρικό σημείο αναφοράς του συστήματος 
(ηλεκτρικός πίνακας, συλλέκτης γειώσεως κλπ).  
 
β. Τη θεμελιακή γείωση. 
 
γ. Τον αγωγό συνδέσεως του κεντρικού σημείου αναφοράς του 
συστήματος με τα ηλεκτρόδια γειώσεως και τον γενικό πίνακα.  

 
Η γραμμή γειώσεως από τα μεταλλικά μέρη της λήψεως γης, θα είναι από γυμνό 
χαλκό, διατομής 120mm², μέσα σε σωλήνα, θα οδηγηθεί δε προς γείωση στον κόμβο 
γειώσεως των μεταλλικών μερών.  
 
Γενικά η εκτέλεση της παραπάνω γειώσεως θα είναι σύμφωνη με τους επίσημους 
Κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους.  

 

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ  
 

4.1. Καλώδια χαλκού UTP-FTP 4", Cat.6 
 
Καλώδια φωνής και δεδομένων υψηλής απόδοσης για εφαρμογές δομημένης 
καλωδίωσης χαμηλών απωλειών με συχνότητες μέχρι 300ΜΗz. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Μονόκλωνα συρματίδια καθαρού χαλκού διαμέτρου 0.5mm(24 AWG)  

• Μόνωση αγωγών από πολυαιθυλένιο(ΡΕ)  

• Αγωγοί συνεστραμμένοι σε ζεύγη  

• Εξωτερικός μανδύας από PVC, βραδύκαυστος κατά IEC 332.1  

• Αριθμός ζευγών:4 

• Μόνο για το καλώδιο FTP: θωράκιση από φύλλο αλουμινίου με συνθετική 
επικάλυψη και αγωγός από επικασσιτερωμένο χαλκό.  

• Κατασκευή κατά ΤIA/EIA 568A, TSB36 και ISO/IEC DIS 11801 Class D.  
 

4.2. Καλώδια χαλκού (LiYCY) 
 
Εύκαμπτα καλώδια μεταφοράς δεδομένων με μπλεντάζ χαλκού.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Λεπτοπολύκλωνα συρματίδια χαλκού κατά VDE 0295 Class5  

• Μόνωση αγωγών από ΡVC 

• Χρωματική κωδικοποίηση κατά DIN 47100  
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• Επικάλυψη από πλαστικό φύλλο 

• Θωράκιση από πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού  

• Εξωτερική μόνωση από PVC βραδύκαυστο κατά IEC 332.1  

• Κατασκευή κατά VDE 0812. 
 

4.3. Ομοαξονικά καλώδια 75Ω (RG59) 
 
Καλώδια υψηλών συχνοτήτων για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές και δίκτυα 
υπολογιστών. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Εσωτερικός μονόκλωνος αγωγός από ατσάλι με επιχάλκωση  

• Μόνωση από πολυαιθυλένιο (PΕ)  

• Εξωτερικός αγωγός γυμνός από πλέγμα χαλκού  

• Εξωτερική επένδυση από άσπρο PVC  

• Σύνθετη αντίσταση 75 Ω 

• Μανδύας από PVC 
 
4.4. Τηλεφωνικά καλώδια εσωτερικού χώρου με θωράκιση (J -Y(St)Y) 

 
Καλώδια κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους με ξηρή ή υγρή 
ατμόσφαιρα και μέσα σε σωλήνες για υπόγεια εγκατάσταση.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Μονόκλωνα συρματίδια ηλεκτρολυτικά καθαρού χαλκού  

• Μόνωση αγωγών από PVC 

• Aγωγοί συνεστραμμένοι σε ζεύγη (το  καλώδιο δύο ζευγών σε τετράδα)  

• Θωράκιση από φύλλο αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη  

• Εξωτερικός μανδύας από ειδικό PVC, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1  

• Διάμετρος αγωγού 0,6mm-0,8mm 

• Κατασκευή κατά VDE 0815 
 

 Επεξήγηση συντομογραφιών:  
J: καλώδιο εσωτερικών χώρων 
Y: μόνωση από PVC 
St: ατσάλι 
Y: εξωτερική επένδυση από PVC 
 

4.5. Ερμάριο κατανεμητή τηλεφώνων-Data  
 
Τα ερμάρια δομημένης καλωδίωσης (κατανεμητές) θα δέχονται τις μετώπες 
μικτονόμησης επάνω στις οποίες τερματίζονται απευθείας οι πρίζες RJ 45 κα ι οι 
λοιποί κατανεμητές της εγκατάστασης. Επιπλέον θα μπορούν να φιλοξενήσουν, 
εφόσον απαιτείται, και μέρος ή το σύνολο του ενεργού εξοπλισμού τoυ συστήματος 
(πχ hub, switch, server). 
 
Θα αποτελούν μέρος των συμπληρωματικών προϊόντων της εγκατάστασης 
δομημένης καλωδίωσης και θα καλύπτονται από εγγύηση έως 5 ετών εφόσον η 
εγκατάσταση καλύπτεται από 20ετή εγγύηση συστατικών ή επίδοσης.  
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Θα είναι μεταλλικά ερμάρια φυσικού εξαερισμού με πολυεστερική επένδυση για 
υψηλή αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.  
 
Θα διαθέτουν: 

• διάφανη, γυάλινη πόρτα ασφαλείας με δυνατότητα αντιστροφής φοράς  

• μεταλλικά αποσπώμενα πλευρικά καλύμματα χωρίς βίδες  

• μεταλλική αποσπώμενη πλήρη πίσω πόρτα ακόμα και όταν βρίσκεται κοντά 
σε τοίχο 

• διάτρητη μεταλλική αποσπώμενη πίσω πόρτα, σε περίπτωση όπου τα ερμάρια 
θα δέχονται server 

• κλειδαριές και στις τέσσερις πλευρές του ερμαρίου  

• έως 4 πλήρεις πλάκες εισόδου καλωδίων στην οροφή (ανάλογα με το βάθος 
του ερμαρίου) 

• βάση για επιδαπέδια στήριξη ύψους 100 mm με βίδες ευθυγράμμισης, για 
ρύθμιση ύψους σε περίπτωση στήριξης σε πάτωμα με κλίση  

 
Η παρτίδα παραγωγής θα αναγράφεται επάνω στη συσκευασία του προϊόντος, 
προκειμένου να είναι εφικτή η σύνδεση με την αντίστοιχη αναφορά ποιοτικού 
ελέγχου. 
Στη συσκευασία των προϊόντων θα περιέχονται τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης, για 
διευκόλυνση του εγκαταστάτη.  
Το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001.  
Ο κατασκευαστής θα διαθέτει την κατάλληλη υποδομή ώστε να παρέχει τεχνική 
υποστήριξη και εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των προϊόντων της σειράς.  
 
Εφαρμοζόμενα πρότυπα 
 
Τα ερμάρια δομημένης καλωδίωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας 
ΙSO 9001 της γραμμής παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος  
 
Επιπλέον τα ερμάρια θα φέρουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τα 
παρακάτω πρότυπα: 

• IEC 60529 

• IEC 62262 

• IEC 60950-1 

• ΕΙΑ-310-D 

• IEC 60950-1 

• IEC 60917-1  

• IEC 60917-2-1  
 
Τα ερμάρια δομημένης καλωδίωσης θα μπορούν να ενσωματωθούν σε 
εγκαταστάσεις για τις οποίες υπάρχει απαίτηση συμφωνίας με τα πρότυπα: 

• EΝ 50173-1 

• ΕΝ 50174–1&2 

• ISO IEC 11801 
 

Στήριξη υλικών 
 

Ο παθητικός και ο ενεργός εξοπλισμός θα στηρίζονται σε σασσί 19’’, ενώ κάθε 
ερμάριο θα μπορεί να δεχθεί έως 2 σασσί για την τοποθέτηση rack mounted 
συσκευών. 
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Τα σασσί θα μπορούν να μετακινηθούν:  

• οριζοντίως, παρέχοντας δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης από τη γυάλινη 
πόρτα του ερμαρίου 

• καθέτως σε ερμάρια πλάτους άνω των 800 mm, προκειμένου να στηρίξουν 
εξοπλισμό 23’’ 

 
Τα ερμάρια θα μπορούν να δεχθούν βάρος των υλικών εξοπλισμού έως 500 kg. 

 
Επεκτασιμότητα 
  
Τα ερμάρια θα διατίθενται είτε σε μεμονωμένη είτε σε επεκτάσιμη μορφή ώστε να 
σχηματίζουν συστοιχία ερμαρίων.  
  
Τα ερμάρια επέκτασης θα διαθέτουν κιτ συναρμολόγησης για την γρήγορη και 
εύκολη σύνθεση της συστοιχίας, και θα προσφέρονται χωρίς πλευρικά καλύμματα 
και με κιτ συναρμολόγησης.  
 
Στερέωση μεταλλικού ερμαρίου 
 
Το ερμάριο θα μπορεί να στερεώνεται σε 4 ροδάκια ώστε να διευκολύνεται η 
μετακίνησή του, τα οποία θα ενσωματώνονται σταθερά σε αυτό και θα μπορούν να 
δεχθούν βάρος εξοπλισμού εντός του ερμαρίου έως 210 kg.  
 
Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα στήριξης σε πρόσθετη βάση, η οποία 
σταθεροποιεί το ερμάριο κατά την εξαγωγή βαρέως εξοπλισμού από τα ράφια.  
 
Γείωση 
 
Όλα τα μεταλλικά μέρη του ερμαρίου (μεταλλικό σασί 19”, μεταλλικά πλευρικά 
καλύμματα, μεταλλική οροφή) γειώνονται εύκολα βάσει των ισχύοντων προτύπων 
και κανονισμών. 
 
Εξαερισμός 
 
Το ερμάριο θα διαθέτει στη μεταλλική οροφή έως 4 πλήρεις πλάκες εισόδου 
καλωδίων, κάθε μία από τις οποίες θα μπορεί να αντικατασταθεί με κάλυμμα 2 ή 3 
ανεμιστήρων 230 VAC. Προαιρετικά, θα μπορεί να τοποθετηθεί και θερμοστάτης ο 
οποίος θα στηρίζεται με μαγνήτη στα πλευρικά τοιχώματα του ερμαρίου.  
 
 Ο αριθμός των απαιτούμενων ανεμιστήρων εξαρτάται από τις διαστάσεις του 
ερμαρίου, την απαγόμενη θερμότητα λόγω του ενεργού εξοπλισμού και θα 
υπολογίζεται βάσει πινάκων που δίνει ο κατασκευαστής. 
 
 Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα φυσικού εξαερισμού αντικαθιστώντας ένα ή 
περισσότερα καλύμματα με κάλυμμα με περσίδες, ή χρησιμοποιώντας κιτ 
υπερύψωσης της οροφής. 
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Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειμένων  
 
 Οι πλάκες εισόδου καλωδίων της οροφής μπορούν να αντικατασταθούν με πλάκες 
με βούρτσα ή αφρώδη ελαστικό σύνδεσμό για την προστασία από την είσοδο 
σκόνης ή άλλων αντικειμένων.  
 
Συγκράτηση καλωδίων 
 
 Θα δίνεται η δυνατότητα πλευρικής (εξωτερικής) τοποθέτησης μεταλλικών 
πλαισίων για τη συγκράτηση των διερχόμενων καλωδίων.  
 
 Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα εσωτερικής τοποθέτησης σχαρών διέλευσης 
καλωδίων, με στήριξη απευθείας στο σασί ή στο πλάι για τακτοποίηση των 
καλωδίων εντός του ερμαρίου και για άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.  
 
Προστασία καλωδίων μικτονόμησης  
 
Η προστασία και η τακτοποίηση των καλωδίων μικτονόμησης εντός του ερμαρίου 
θα γίνεται με τη βοήθεια οριζόντιων και κάθετων οδηγών (μετώπες διέλευσης) οι 
οποίοι θα στηρίζονται στο σασσί 19’’ και θα διαθέτουν πλαστικούς δακτ υλίους 
μέσω των οποίων θα οδεύουν τα καλώδια.  
 
Εσωτερικός φωτισμός 
 
Θα υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης κιτ φωτισμού στο εσωτερικό του ερμαρίου με 
λαμπτήρα πυράκτωσης ΙΡ 20 – 35 W. 
 
Στήριξη ενεργού εξοπλισμού 
 
Στο ερμάριο θα μπορούν να τοποθετηθούν ράφια για  τη στήριξη ενεργού 
εξοπλισμού, τα οποία θα μπορούν να δεχθούν βάρος έως 80 kg.  
 
Στεγανότητα και αντοχή σε κρούση  
 
Τα ερμάρια θα έχουν βαθμό στεγανότητας ΙΡ 20 κατά IEC 60529 και αντοχή σε 
κρούση ΙΚ08 κατά IEC 62262. 
 

4.6. Patch Panel 
 

Το patch panel μικτονόμησης 19 θα αποτελείται από πρίζες 24 RJ45 κατηγορίας 6 
κλάσης Ε-250MHz για σύνδεση με καλώδια UTP/FTP/SFTP, θα είναι πλήρως 
συμβατό και πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ISO 11801 ed. 2.0, 
CENELEC EN 50173 και ANSI/TIA/EIA-568-B.1/B.2.1. 
 
To patch panel θα φέρει κονέκτορα RJ45 κατηγορίας 6 – 250MHz με μηχανισμό για 
γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο, με αυτόματη απογύμνωση, σύνδεση και 
συγκράτηση των ζευγών των καλωδίων με ημιπεριστρεφόμενο ενσωματωμένο 
οπίσθιο κάλυμμα. Ο μηχανισμός θα φέρει χρωματισμό ανάλογο της κατηγορίας 
(μαύρο για κατηγορία 6 – γκρί για κατηγορία 5e), δυνατότητα οπτικού ελέγχου, 
εύκολης αποσύνδεσης / επανασύνδεσης των ζευγών σε περίπτωση λάθους, είσοδο 
των καλωδίων από κάθε διεύθυνση, ευκολία στην αφαίρεση για αντικατάσταση του. 
Θα υπάρχει διπλός χρωματικός κώδικας και αρίθμηση κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α και Β, για 
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σύνδεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές θα έχει τυπωμένο κύκλωμα πλήρως 
προστατευμένο. Θα είναι του ίδιου τύπου με τους κονέκτορες των πριζών για 
ομοιομορφία και γρήγορη εγκατάσταση.  
 
Θα φέρει ειδική μεταλλική προέκταση στο πίσω μέρος της μετώπης, με σημεία 
σύσφιξης για την στερέωση των καλωδίων.  
Θα διαθέτουν διαφανείς θήκες ετικέτας στο μπροστινό μέρος τους για την 
ταυτοποίηση των θέσεων εργασίας και τη διευκόλυνση της μικτονόμησης.  
 
Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξειδωμένο αλουμίνιο μέσα/έξω με λείες άκρες.  
 
Τα patch panels θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:  
 

• Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 για το εργοστάσιο  

• Σήμα ποιότητας ευρωπαϊκού εθνικού οργανισμού πιστοποίησης  

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την προδιαγραφή ΙEC/ISO 11801, EN 50 173 
και EIA/TIA 568 κατηγορίας 6 κλάσης Ε, από ανεξάρτητο διεθνές εργαστήριο.  

 
4.7. Patch Cords 

 
Τα patch cords είναι τύπου CAT6 θωρακισμένα, πιστοποιημένα και εργοστασιακού 
τύπου σε συσκευασία με αριθμό ποιοτικού ελέγχου ISO. Το μέγιστο επιτρεπτό 
μήκος είναι 5μ σύμφωνα το πρότυπο. 
 

4.8. Οδηγοί Καλωδίων 
  

Οι οδηγοί καλωδίων είναι ύψους 1U, μαύρου χρώματος, τύπου ανοιχτού καναλιού 
με καπάκι για την προστασία των καλωδίων. Το υλικό κατασκευής είναι ABS.  
 

4.9. Πρίζα πληροφορικής RJ45 cat.6 
 
Θα είναι πρίζα RJ45 cat6 –250MHz για καλώδιο UTP/FTP/SFTP. Θα είναι πλήρως 
συμβατή και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC /ISO 11801 ed .2.0, 
CENELEC EN 50173 και ANSI/TIA/EIA-568-B.1/B.2.1. 
 
Θα φέρει χρωματισμό ανάλογα με την κατηγορία (μαύρο για κατηγορία 6 – γκρί για 
κατηγορία 5e). 
 
Θα φέρει γρήγορη σύνδεση ανά ζεύγος καλωδίων χωρίς τη χρήση εργαλείου, με 
αυτόματη απογόμωση και σύνδεση των ζευγών, με ημιπεριστρεφόμενο 
ενσωματωμένο οπίσθιο κάλυμμα που συμπιέζει και συγκρατεί το καλώδιο δίνοντας 
τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου και εύκολης αποσύνδεσης / επανασύνδεσης των 
ζευγών σε περίπτωση λάθους. 
 
Θα διαθέτει τυπωμένο κύκλωμα και θα διατίθεται σε δύο τύπους μονής και διπλής 
παροχής RJ45 αντάπτορα. 
 
Οι μηχανισμοί των τύπων FTP και SFTP θα φέρουν 9η επαφή για γείωση κάθε 
μηχανισμού και επιπλέον εξωτερική θωράκιση για τον τύπο SFTP.  
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Θα είναι συμβατή με σειρά διακοπτικού υλικού ώστε οι πρίζες στις θέσεις εργασίας 
απλές ή UPS να είναι ομοιόμορφες.  
 
Η πρίζα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:  
 

• Σήμα ποιότητας ευρωπαϊκού εθνικού οργανισμού πιστοποίησης  

• Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για την γραμμή παραγωγής του προϊόντος  

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την προδιαγραφή ISO/IEC 11801.  

• Ed.2.0, CENELEC EN50173, ANS/TIA/EIA-568-B.2, cat6 από ανεξάρτητο διεθνές 
εργαστήριο. 

 
4.10. Γενικές απαιτήσεις συστήματος δομημένης καλωδίωσης  

 

• Όλα τα υλικά θα είναι εργοστασιακής προέλευσης, αποκλείονται 
ιδιοκατασκευές. 

• Τα εργοστάσια κατασκευής να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9000  

• Όλα τα προσφερόμενα υλικά να διαθέτουν πιστοποίηση των ανεξάρτητων 
εργαστηρίων UL και να βρίσκονται με απλή αναφορά στην ιστοσελίδα 
www.ul.com/database. Τα χρησιμοποιούμενα καλώδια μπορούν εναλλακτικά να 
φέρουν πιστοποίηση του οίκου ETL.  

• Τα υλικά να παραδίδονται σε συσκευασία που διαθέτει αριθμό ποιοτικού 
ελέγχου, 

• Οι εταιρείες κατασκευής οργάνων πιστοποίησης (πχ FLUKE, MICROTEST κλπ) 
να κατασκευάζουν και να διαθέτουν τους απαιτούμενους adaptors για 
πιστοποίηση και έλεγχο CAT5e και CAT6 των υλικών του κατασκευαστικού 
οίκου. 

• Ο εγκαταστάτης / κατασκευαστής του καλωδιακού συστήματος να είναι 
πιστοποιημένος συνεργάτης του οίκου κατασκευής του καλωδιακού 
συστήματος και να προσκομίζονται γνήσια αντίγραφα πιστοποιητικών 
εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού.  

• Τα υλικά του οίκου κατασκευής να έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις 
στην Ελλάδα, άνω των 1000 πριζών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και να 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις που έχουν ολοκληρωθεί και 
καλύπτονται από προγράμματα εγγύησης.  

• Ο οίκος κατασκευής να έχει παρουσία στην Ελλάδα με μηχανικό που να 
μπορεί να ελέγχει το εγκατεστημένο σύστημα και να παρέχει υπηρεσίες 
εκπαίδευσης. 

• Ο οίκος κατασκευής να διαθέτει αναφορές στην Ελλάδα σε όλο το φάσμα 
εφαρμογών δομημένης καλωδίωσης (CAT5e UTP, CAT6 UTP. CAT5e FTP,  CAT5e 
SFTP, CAT6 SFTP, CAT7 SFTP, Fiber). 

 
4.11. Ειδικές απαιτήσεις συστήματος δομημένης καλωδίωσης  

 

• Το εργοστάσιο κατασκευής να διασφαλίζει διαρκές stock υλικών στην Ελλάδα 
καθ’ όλη τη διάρκεια εγγύησης του συστήματος.  

• Το εγκατεστημένο σύστημα να καλύπτεται με τουλάχιστον Ι5ετή εγγύηση των 
υλικών όσο των εφαρμογών που θα εξυπηρετήσει (έως GigaBit Ethernet). Τυχόν 
ξεχωριστή/επιπλέον εγγύηση του καλωδίου είναι επιθυμητή.  

• Ο εγκαταστάτης του καλωδιακού συστήματος να διαθέτει  όργανα 
πιστοποίησης τελευταίας τεχνολογίας και να είναι σε θέση να εκτελέσει 
πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων TSB 95, ΕΝ 50174, ΤΙΑ 

http://www.ul.com/database
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568 CATS Draft 9, ΤΙΑ 568 Β.1 και μετρήσεις γείωσης. Τα όργανα θα διαθέτουν 
πιστοποιητικό calibration.  

 
4.12. Παραδοτέα - Έλεγχος συστήματος δομημένης καλωδίωσης  

 

• Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης γίνεται παράδοση του συστήματος 
παρουσία εκπροσώπου του οίκου κατασκευής των υλικών.  

• Με την ολοκλήρωση παραδίδονται:  
- Κατόψεις συστήματος όπου εμφανίζονται οι οδεύσεις,  οι θέσεις των 

πριζών και η σήμανση τους κατά ΤΙΑ 606 ή ΕΝ 50174.  
- Rack Elevations όπου αποτυπώνεται η κατασκευή κάθε rack.  
- Πρωτότυπες μετρήσεις των οργάνων (αποκλείονται τα αρχεία τύπου.doc) 

σε ηλεκτρονική μορφή τόσο για το σύστημα χαλκού όσο για το σύστημ α 
οπτικών ινών. 

- Αναλυτικός Πίνακας Υλικών 
- Πιστοποιητικό μέτρησης γείωσης ασθενών ρευμάτων με γειωσόμετρο.  
- Πιστοποιητικά calibration των οργάνων πιστοποίησης, μοντέλο, αριθμό 

σειράς, έκδοση λογισμικού. 

• Η παράδοση της εγγύησης από τον οίκο κατασκευής των υλικών γίνεται εντός 
τετραμήνου. 

 
4.13. Υλικά υποδομής δομημένης καλωδίωσης - Διασφάλιση εφαρμογής προτύπων  

 

• Σε περίπτωση χρήσης καναλιών, είναι επιθυμητό αυτά να διαθέτουν 
εξαρτήματα με έλεγχο καμπυλότητας μίας ίντσας κατά ΤΙΑ 568Β. Επιπλέον, να 
διαθέτουν πιστοποίηση UL 

• Η πλήρωση των καναλιών με καλώδια να γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις 
του προτύπου ΤΙΑ 569 ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των καναλιών και 
η υποβάθμιση της ποιότητας των καλωδίων.  

• Οι εγκατεστημένες πρίζες να είναι ιδίου χρώματος με αυτό του καναλιού ώστε 
να πληρούνται όροι αισθητικής. Επιθυμητό είναι να προέρχονται από τον ίδιο 
κατασκευαστή. 

• Η πλήρωση στις σχάρες να ακολουθούν επίσης το πρότυπο ΤΙΑ 569. Οι σχάρες 
να γειώνονται με βάση τις συστάσεις του προτύπου ΕΝ 50174.  

• Περιπτώσεις γειτνίασης και παραλληλισμού καλωδίων ισχύος με καλώδια 
ασθενών ρευμάτων να αντιμετωπίζονται με βάση τις συστάσεις των προτύπων 
ΤΙΑ 569 και BS 6701 είτε με διαχωρισμό των καλωδίων είτε με διαίρεση των 
καναλιών. 

• Η τοποθέτηση των κατανεμητών ορόφων να γίνεται με βάση  τις συστάσεις του 
προτύπου ISO 11801 ώστε να διασφαλίζεται ικανοποιητική κάλυψη των χώρων 
και να τηρείται ο κανόνας των 90 μέτρων στο οριζόντιο δίκτυο.  

 
4.14. Εφαρμοζόμενα πρότυπα δομημένης καλωδίωσης  

  
Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του καλωδιακού συστήματος 
είναι: 
EIA/TIA 568 Β.1, ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β.2, ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.3 (ως έχουν στην έκδοση 12 Απριλίου 
2001), ΕΝ 50174, TSB 67 Level II, TSB 95 . 
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4.15.  Πιστοποίηση συστήματος δομημένης καλωδίωσης  
 

• Η πιστοποίηση του καλωδιακού συστήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα 
TSB 67, TSB 95 και τις νέες διατάξεις του προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.2 που ισχύει 
από τις 12 Απριλίου 2001, Η πιστοποίηση γίνεται με διακριβωμένο όργανο και 
αφορά τόσο το χαλκό όσο τις οπτικές ίνες.  

• Η πιστοποίηση χαλκού γίνεται με μετρήσεις ανά basic link ή permanent link 
όπως αυτό ορίζεται στο πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.2 για συστήματα CLASS D new 
και υλικά CAT5e ώστε να διασφαλίζεται υποστήριξη εφαρμογών GIGABIT 
ETHERNET. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει μετρήσεις NEXT, PS NEXT, 
ATTENUATION, ACR, PS ACR, ELFEXT. PSELFEXT, RETURN LOSS, DELAY SKEW κλπ  

• Η πιστοποίηση των οπτικών links γίνεται με εφαρμογή των προτύπων ΕΙΑ/ΤΙΑ 
568 Β.3 το οποίο ενσωματώνει τις διατάξεις του προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Α 
παράρτημα Η. Χρησιμοποιώντας είτε ειδικό προσαρμογέα στο όργανο 
πιστοποίησης χαλκού είτε OTDR πρέπει να υπολογιστούν τα μήκη και η 
απόσβεση σε dB. 

 
4.16. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες συστήματος δομημένης καλωδίωσης  

 

• Το πέρασμα των καλωδίων γίνεται προσοχή ώστε να αποφεύγονται 
τσακίσματα και τραβήγματα που υποβιβάζουν το NEXT του καλωδίου.  

• Τυχόν παράλληλες οδεύσεις με ισχυρά ρεύματα θα αντιμετωπιστούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΙΑ/ΤΙΑ 569 και ΕΝ 50174.  

• Προβλέπεται αναλυτική σήμανση του δικτύου σύμφωνα με τις υποχρεωτικές 
διατάξεις του ΕΝ 50174, στα καλώδια, πρίζες και Patch panels.  

• Οι ετικέτες σήμανσης είναι κατασκευασμένες από polyolefin και τυπωμένες 
σε laser εκτυπωτή. 

 
4.17. Εγκατάσταση συστήματος R-TV 

 
4.17.1. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός εγκατάστασης τηλεόρασης  

 
Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός της εγκατάστασης TV θα αποτελείται από ενισχυτή τoυ 
επίγειου σήματος (σε περίπτωση που τα σήματα είναι ασθενή, δηλαδή μέσης 
στάθμης 65-70 dbμV, θα πρέπει να τοποθετηθεί προενισχυτής στον ιστό και όσο 
γίνεται πιο κοντά στην κεραία) και τον πολυδιακόπτη (multiswitch). O ενισχυτής τoυ 
επίγειου σήματος θα είναι τύπου γραμμής, περιοχής 47 έως 862 MHz, ρυθμιζόμενος 
από 28 έως 35 dBμV, ανάλογα με τις απαιτήσεις του δικτύου. Ο πολυδιακόπτης θα 
είναι κατάλληλος για την διανομή ψηφιακού δορυφορικού σήματος από δύο 
δορυφόρους και θα έχει οκτώ (16) εξόδους. 
 

4.17.2. Πρίζα R-TV τερματική 
 

Θα είναι κατάλληλη να δεχθεί σήμα TV και Radio σύμφωνη με τις προδιαγραφές DIN 
EN 50083-1 και DIN EN 50083-2. 
 

4.17.3. Καπάκια πριζών 
 
Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση στον τοίχο, δυο εξόδων και θα έχουν λευκό 
χρώμα RAL 9001. 
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4.17.4. Ενισχυτής 
 

Ενισχυτής γραμμής κεντρικός: 
Απόσβεση:   28 dB 
Περιοχή λειτουργίας:  47-606/862 MHz 
Κατανάλωση:   14 W 
Τάση λειτουργίας:  230 V 
Κλάση προστασίας:  ΙΙ 
Βαθμός προστασίας:  ΙΡ 50 
Κατασκευή κατά:  ΕΝ 50083-1, ΕΝ 50083-2, ΕΝ 60065 

 

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)  
 

5.1. Συσκευές ελέγχου 
 
Η συγκρότηση του κεντρικού συστήματος παρακολούθησης εγκαταστάσεων θα 
περιλαμβάνει τα πιο κάτω προδιαγραφόμενα όργανα και συσκευές:  
 

5.1.1. Αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος και χώρου  
 
Αποτελείται από το στοιχείο του αισθητηρίου που θα είναι θερμοαντίσταση 

περιοχής μετρήσεων από -20 έως +50 C με ακρίβεια  1Κ, και το κατάλληλο 
περίβλημα για την εξωτερική τοποθέτηση με  στεγανούς ακροδέκτες και 
αναγνωριστική πινακίδα.  
 

5.1.2. Αισθητήριο θερμοκρασίας εμβάπτισης  
 
Το αισθητήριο διαθέτει την κατάλληλη θήκη για την εμβάπτιση σε σωλήνα.  
 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες είναι σε κιβώτιο με βαθμό προστασίας 
ΙΡ 43. 
 
Το στέλεχος του αισθητηρίου είναι μία θερμοαντίσταση. Το εύρος του είναι: - 
10...125 °C, η δε επιτρεπόμενη απόκλιση του αισθητηρίου είναι ±1%.  
 

5.1.3. Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού  
 
Το αισθητήριο διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση σε 
αεραγωγό. 

 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες είναι σε κιβώτιο με βαθμό προστασίας 
ΙΡ 43. 
 
Το στέλεχος του αισθητηρίου είναι μία θερμοαντίσταση. Το εύρος του είναι: -
50...150°C, η δε επιτρεπόμενη απόκλιση του αισθητηρίου είναι ±1%.  
 

5.1.4.  Αισθητήριο θερμοκρασίας - υγρασίας αεραγωγού 
 
Το αισθητήριο διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση σε αεραγωγό.  
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Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες είναι σε κιβώτιο με βαθμό προστασίας 
ΙΡ 42. 
 
Το αισθητήριο τροφοδοτείται με 24Vac και η έξοδός του είναι 0 -10Vdc, ανάλογα με 
το μέγεθος της μετρούμενης θερμοκρασίας και υγρασίας του αέρα.  
 

5.1.5. Διακόπτης ροής νερού 
  
Αποτελείται από το χάλκινο έλασμα ελέγχου ροής νερού που τοποθετείται σε 
μούφα R 1”, το διακόπτη εντολής του οργάνου με μεταγωγική επαφή 2A/220V AC, 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε σωλήνες μέχρι 8”, το στεγανό περίβλημα των 
ακροδεκτών προστασίας IP 54, και αναγνωριστική πινακίδα.  
  

5.1.6. Διακόπτης διαφορικής πίεσης αέρα 
 
Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών χαμηλής πίεσης και 
συνεργασία με σύστημα κεντρικού ελέγχου. 
 
Είναι κατάλληλο για επιτήρηση φίλτρων, ανεμιστήρων, ροής αέρα, υπερπίεσης 
ειδικών χώρων κ.λ.π. 
 
Έχει δυνατότητα ρύθμισης τουλάχιστον στις ακόλουθες περιοχές:  
 

20... 300 Pa 
50... 500 Pa 
100... 1000 Pa 

 
Το αισθητήριο συνοδεύεται από τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση στον 
αεραγωγό. 
 

5.1.7. Διακόπτες στάθμης υγρών 
  
Αποτελείται από το πλωτήρα τύπου "αχλάδι" με επένδυση HYPALON για νερό και 
πετρέλαιο. Μεταγωγική επαφή ισχύος 2A/220V AC.  
 

5.1.8. Αισθητήριο πίεσης υγρών 
 
Για την μέτρηση της πίεσης των υγρών θα χρησιμοποιηθούν αναλογικά αισθητήρια 
πιέσεως, τα οποία είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε σωλήνα.  
 
Δέχονται τροφοδοσία 24VAC και δίνουν έξοδο 0...10VDC για σύνδεσή τους στο 
κεντρικό σύστημα ελέγχου. 
 
Η περιοχή μέτρησής τους είναι:  

 0...100kPa 
ή 0...500kPa 
ή 0...1Mpa έως και 0..4Mpa.  
 

 Η δε ακρίβειά τους είναι της τάξεως του 0,5% της κλίμακας.  
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5.1.9. Μορφοτροπείς ηλεκτρικών μεγεθών  
 
Οι μορφοτροπείς θα είναι γαλβανικά μονωμένοι μεταξύ εισόδου - εξόδου. Κέλυφος 
από άκαυστο υλικό πλαστικό. Τάση δοκιμής 2KV / 1 λεπτό. Περιοχή μέτρησης 0 έως 

Τιμή ονομαστική. Σήμα εξόδου 4 - 20 mA Ακρίβεια  1%. 

 Θα υπάρχουν μορφοτροπείς μέτρησης των πιο κάτω μεγεθών  
 α. έντασης ρεύματος 
 β. ηλεκτρικής ενέργειας / μέγιστης ισχύος  
 γ. συχνότητος ρεύματος 
 δ. τάσης ρεύματος 
 ε. τάσης συνεχούς ρεύματος 
 

5.2. Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (ΑΚΕ)  
 
Το σύστημα βασίζεται στην τεχνολογία των απομακρυσμένων κέντρων ελέγχου ΑΚΕ, 
που είναι εγκατεστημένα κοντά στις διάφορες εγκαταστάσεις, δίπλα στους 
ηλεκτρικούς πίνακες κίνησης.  
 
Κάθε ΑΚΕ είναι ένας ελεγκτής κατασκευασμένος με βάση τους μικροεπεξεργαστές 
και συνδυάζει λειτουργείες όπως επεξεργασία, μνήμη, επικοινωνίες και 
επεξεργασία τοπικών εισόδων / εξόδων, από αισθητήρια και επαφές.  
 
Κάθε ΑΚΕ θα επιτηρεί και θα ελέγχει το ανώτερο 120 σημεία και θα είναι σε θέση 
ώστε να συνδεθεί σε ένα τοπικό δίκτυο LAN (Local Area Network) για να είναι 
δυνατή η επεκτασιμότητα του συστήματος ΚΠΕ μέχρι 10.000 σημεία ελέγχου.  
 
Οι δυνατότητες εισόδου / εξόδου των ΑΚΕ θα επιτρέπουν την σύνδεση των με 

διάφορες συσκευές ή όργανα ελέγχου με τις πιο κάτω 5 κατηγορίες  

• Αναλογική είσοδος (ΑΙ)  
 Θα είναι σήμα παρακολούθησης και μέτρησης της θερμοκρασίας, υγρασίας, 

κλπ και θα περιλαμβάνει σήματα της μορφής 0-10V DC, 4-20mA. 

• Αναλογική έξοδος (ΑΟ)  
 Θα είναι για τη μεταβολή θέσης και αμέσου ψηφιακού ελέγχου (ΑΨΕ) των 

συστημάτων ελέγχου. Θα περιλαμβάνει σήματα της μορφής 0-1V DC, 0-10V 
DC, 0-20V DC. 

• Δυαδική Είσοδος (ΒΙ)  
 Θα είναι σήμα που δημιουργείται από την αλλαγή κατάστασης μίας επαφής 
χωρίς τάση. 

• Δυαδική έξοδος (ΒΟ)  
 Θα είναι σήμα που προέρχεται από το ΑΚΕ, αλλάζοντας τη  κατάσταση μίας 
επαφής εξόδου που χρησιμοποιείται για το ξεκίνημα - σταμάτημα των 
εγκαταστάσεων. 

• Είσοδος παλμική (ΡΙ)  
 

 Θα είναι σήμα που δημιουργείται από το στιγμιαίο κλείσιμο επαφής και θα έχει την 
ίδια επίδραση με την δυαδική είσοδο. Θα χρησιμοποιείται για μέτρηση μεγεθών με 
απαρίθμηση, όπως κατανάλωση νερού, πετρελαίου.  
  
Όπου εμφανίζεται σήμα αναλογικής εξόδου (ΑΟ) εναλλακτικά είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί ένα ζεύγος δυαδικής εξόδου (ΒΟ) με έλεγχο μεταβλητών παλμών 
(PWM). 
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Η επικοινωνία του χειριστή με τα ΑΚΕ θα γίνεται από τη κεντρική θέση μέσω του 
προσωπικού υπολογιστή ή με τη βοήθεια τοπικών χειριστηρίων που θα 
βυσματώνονται σε κάθε ΑΚΕ.  
Το τοπικό χειριστήριο θα επιτρέπει στον χειριστή να εκθέτει τα μετρούμενα μεγέθη 
και να δίνει εντολές στα διάφορα συστήματα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στο 
προσωπικό να εκτελεί διάφορους χειρισμούς κοντά στις εγκαταστάσεις.  
 
Επιπλέον, φωτεινοί ενδείκτες, (LED) μέσα στα ΑΚΕ, συνεχώς θα ενημερώνουν για 
καταστάσεις συναγερμών, επικοινωνία  δικτύου LAN και κατάσταση αυτοδοκιμής 
στα ΑΚΕ. 
 
Τα σημεία ελέγχου των ΑΚΕ μέσα στο δίκτυο LAN, θα είναι " σφαιρικά", έτσι ώστε 
να συμμερίζονται τις πληροφορίες μεταξύ τους, μέσα σε όλο το συγκρότημα του 
κτιρίου. 
 
 Επιπλέον σε περίπτωση βλάβης του δικτύου LAN, κάθε AKE θα συνεχίσει να ελέγχει 

τα σημεία του με τις πιο τελευταίες πληροφορίες. Εφ  όσον η επικοινωνία 
αποκατασταθεί οι τιμές των σφαιρικών σημείων αυτομάτως θα ενημερώνονται.  
 
Τα καλώδια επικοινωνίας του δικτύου LAN θα είναι 2 αγωγών συνεστραμμένα και 
θωρακισμένα στατικά από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.  
 
Το δίκτυο LAN θα είναι δυνατόν να καλύπτει απόσταση έως και 1.000m και θα είναι 
συμβατά με ΕΙΑ RS-422, ή ΕΙΑ RS-485. Σε περίπτωση βλάβης ενός ΑΚΕ, το δίκτυο LAN 
θα είναι ικανό αυτομάτως να συνεχίσει τη λειτουργία του με το πλήθος των ΑΚΕ που 
είναι σε λειτουργία. 
 

5.3. Κεντρική συσκευή - Περιφερειακά 
 
Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων θα 
εγκατασταθεί συσκευή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και περιφερειακών Ι/Ο:  
 

5.3.1. Προγράμματα εφαρμογής 
5.3.1.1. Γενικά 

 
Το σύστημα Κ.Σ.Π θα εφοδιαστεί με προγράμματα ικανά να παρέχουν τις 
διευκολύνσεις και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται πιο κάτω.  
 
Όλα τα δεδομένα και τα μηνύματα που φανερώνονται στην οθόνη θα συνοδεύονται 
από την ημερομηνία και την ώρα που συμβαίνει το γεγονός που αναγγέλλεται.  
 
Η διαμόρφωση των προγραμμάτων και κεντρικών - περιφερειακών συσκευών θα 
είναι τέτοια ώστε η μετάδοση δεδομένων και οι διαδοχικές λειτουργίες δεν θα 
αλληλοσυγκρούονται και δεν θα προξενούν καθυστερήσεις, ή σβησίματα στη λήψη 
συναγερμών, αναλογικών μετρήσεων ή γραφικών απεικονίσεων στην οθόνη, ή στην 
εισαγωγή εντολών από το πληκτρολόγιο.  
 
Η τιμή όλων των αναλογικών εισόδων θα επανελέγχεται σε διαστήματα όχι πάνω 
από 10 δευτερόλεπτα. 
 



 

Τ.Σ.Υ. – Ολοκλήρωση κατασκευής Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης             σελ. 58 
 

Τα μενού των προγραμμάτων θα επιτρέπουν σε μη έμπειρους χειριστές να 
λειτουργούν συνηθισμένους χειρισμούς για τις εγκαταστάσεις, παρέχοντας 
μηνύματα στην οθόνη με τη μέθοδο των ερωτήσεων - απαντήσεων. 
 
Η πρόσβαση των χειριστών στα προγράμματα για τροποποίηση ή εκσυ γχρονισμό ή 
αλλαγή παραμέτρων θα γίνεται τουλάχιστον σε τρία επίπεδα πρόσβασης με 
συνθηματικά ασφαλείας. 

 
5.3.1.2. Προγράμματα συναγερμών και καταστάσεων  

 

Η προτεραιότητα των συναγερμών θα καθορίζεται ως εξής  
α. Κρίσιμος συναγερμός 
 Θα απαιτείται επείγουσα επέμβαση του χειριστή. Θα ηχεί σειρήνα η 
οποία θα μπορεί να τίθεται εκτός με το χέρι. Θα φανερώνεται στην οθόνη σαν 
μήνυμα με τη συνεργαζόμενη γραφική απεικόνιση και θα καταγράφεται στον 
εκτυπωτή. από την οθόνη δεν θα καθαρίζεται έως ότου απομακρυνθεί η αιτία 
του συναγερμού. 
 
β. Γενικός συναγερμός 
 Μη επείγων συναγερμός που μπορεί να γίνει επέμβαση κάτω από μία 
προγραμματισμένη συντήρηση. Θα ηχεί σειρήνα η οποία θα μπορεί να τίθεται 
εκτός με το χέρι. Θα φαίνεται στην οθόνη και θα καταγράφεται στον 
εκτυπωτή. Το μήνυμα της οθόνης θα καθαρίζει όταν η σειρήνα τεθεί εκτός.  
 

5.3.1.3. Πρόγραμμα αναλογικών εισόδων  
 
Οι είσοδοι από αναλογικές μετρήσεις θα λαμβάνονται από τα ΑΚΕ, με σκοπό τον 
άμεσο ψηφιακό έλεγχο αλλά και τη σύγκριση με ορισμένες ρυθμίσεις επιθυμητών 
τιμών και ορίων συναγερμού. 
 
Η τελευταία τιμή κάθε αναλογικής εισόδου πάντοτε θα αποθηκεύεται στη βάση 
δεδομένων, μετατρεπόμενη σε τεχνικές μονάδες μέτρησης.  
 
Οποιαδήποτε αναλογική είσοδος μπορεί να επιλεχθεί για ένδειξη ή εκτύπωση από 
τον χειριστή οποιαδήποτε ώρα και το σημείο θα προσδιορίζεται με γράμματα και 
αριθμούς σε καθαρά Αγγλικά.  

 
5.3.1.4. Πρόγραμμα απαγόρευσης συναγερμών  

 
Το πρόγραμμα θα μπορεί να απαγορεύει διαδοχικούς συναγερμούς από αναλογικά 
σήματα για μία χρονική περίοδο μετά το ξεκίνημα μιας εγκατάστασης ώστε να 
αποκλείονται ενοχλητικοί συναγερμοί.  
 

5.3.1.5. Πρόγραμμα έναρξης - παύσης εγκαταστάσεων 
 
Το πρόγραμμα θα επιτρέπει σε κάθε φορτίο ή εγκατάσταση να λαμβάνει ορισμένους 
χρόνους έναρξης και παύσης. Σε απαίτηση του χειριστή μπορεί να λαμβά νεται ένα 
πρωτόκολλο του συστήματος με όλα τα προγραμματισμένα σημεία και τις 
τρέχουσες καταστάσεις. 
 
Θα είναι δυνατόν να λαμβάνονται πρωτόκολλα για συγκεκριμένα συστήματα ή για 
όλα και ή θα φαίνονται στην οθόνη ή θα εκτυπώνονται.  
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Όλες οι εξασφαλίσεις των εγκαταστάσεων με εξαίρεση αυτές που είναι υψηλού 
κινδύνου, θα επιτυγχάνονται με τη βοήθεια του προγράμματος.  
 
Οι εξασφαλίσεις υψηλού κινδύνου θα γίνονται με καλωδιώσεις και επίσης με 
πρόγραμμα ώστε να αποφεύγονται άσκοποι συναγερμοί.  
 
Θα είναι δυνατόν να αλλάζονται οι διατάξεις εξασφάλισης μέσω του πληκτρολογίου 
του χειριστή με χρήση συνθηματικού πρόσβασης.  
 

5.3.1.6. Πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας  
 
Θα λαμβάνονται αυτόματα εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, και ετήσιες 
καταγραφές ηλεκτρικών καταναλώσεων  σε Kwh. 
 
Ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα εκλογής, ή να αποθηκεύσει δεδομένα για 
συγκεκριμένες περιόδους και να τα ζητήσει προς εκτύπωση ή να ζητήσει αυτόματη 

εκτύπωση στις 0000 πμ καθημερινά, μηνιαία, ετήσια.  
 

5.3.1.7. Πρόγραμμα ωρών λειτουργίας. 
 
Θα προβλέπεται ένα πρόγραμμα καταμέτρησης ωρών λειτουργίας που θα 
εφαρμόζεται στα δυαδικά σημεία του συστήματος.  
 
Το σύστημα θα ενεργοποιεί ένα μήνυμα συναγερμού όταν το προκαθορισμένο όριο 
ξεπεραστεί για το συγκεκριμένο σημείο.  
 
Ο χειριστής θα έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα με το πληκτρολόγιο και θα μπορεί να 
αλλάζει τα όρια ή να μηδενίσει τη μέτρηση για κάθε σημείο ελέγχου με κατάλληλο 
συνθηματικό πρόσβασης. 
 

5.3.1.8. Πρόγραμμα αρχείου δεδομένων  
 
Το πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης ορισμένων ιστο ρικών 
στοιχείων στο αρχείο. 
 
Η αποθήκη των δεδομένων θα είναι ικανή να κρατεί τις πληροφορίες για πρόσβαση 
όταν απαιτείται και θα σβήνει τα παλαιά καθώς φορτώνονται νέα στοιχεία.  
 
Ο χειριστής θα μπορεί να απαιτεί έκθεση στην οθόνη ή στον εκτυπωτή ορισμένων  ή 
όλων των αποθηκευμένων δεδομένων.  
 

5.3.1.9. Πρόγραμμα επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος  
 
Το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινά διαδοχικά όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις σε 
αποκατάσταση παροχής ρεύματος παίρνοντας σήμα από επιτηρητή ασυμμετρίας 
φάσεων, ώστε να εμποδίζει υψηλά ρεύματα εκκίνησης στους πίνακες διανομής.  
 
Το πρόγραμμα ακόμη, θα παρέχει παρόμοιο διαδοχικό ξεκίνημα υπό κανονικές 
συνθήκες παροχής. Θα ελέγχονται τα κανονικά ή τα φορτία ανάγκης που 
τροφοδοτούνται από Η/Ζ και θα ξεκινούν σε περίπτωση διακοπής παροχής 
ρεύματος. 
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5.3.1.10. Πρόγραμμα κύκλου λειτουργίας φορτίων  
 
Το πρόγραμμα θα σταματά ορισμένα φορτία σε κανονικές ώρες λειτουργίας των 
τμημάτων σαν ένα μέρος των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενεργείας.  
 
Τα φορτία θα έχουν ένα κύκλο χρονικών εντολών ΕΚΤΟΣ - ΕΝΤΟΣ και με βάση μία 
κατάσταση προτεραιοτήτων.  
 
Όταν οι συνθήκες (πχ Θερμοκρασίας) επηρεάζονται από σταμάτημα ενός φορτίου, 
τότε μέσω των αναλογικών μετρήσεων και ορίων θα ακυρώνεται το πρόγραμμα 
αυτό. 
 

5.3.1.11. Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης  
 
Όταν συγκεκριμένα σημεία ελέγχου εισέρχονται σε κατάσταση γενικού συναγερμού 
(πχ ώρες λειτουργίας, κλπ) τότε αυτόματα θα μπαίνουν σε ένα πρωτόκολλο 
απαιτούμενων συντήρηση, που μπορεί να φαίνεται στην οθόνη ή να εκτυπώνεται 
σε χαρτί. 
 

5.3.1.12. Πρόγραμμα αμέσου ψηφιακού ελέγχου 
 
Βρόχοι αυτομάτου ελέγχου ή αμέσου ψηφιακού ελέγχου θα χρησιμοποιούνται με 
τη βοήθεια λειτουργικών μονάδων ελέγχου που θα φέρουν εισόδους, εξόδους, 
επιθυμητές ρυθμίσεις, κλπ. 
 
Οι μονάδες αυτές θα διαλέγονται από τη βιβλιοθήκη του προγράμματος και θα 
συνδέονται σαν να αποτελούν ένα τυπικό σύστημα ελέγχου που χρησιμοποιεί 
πραγματικά εξαρτήματα. 
 

Η βιβλιοθήκη του προγράμματος αμέσου ψηφιακού ελέγχου θα περιλαμβάνει  

• Ελεγκτή PID  Θα λειτουργεί σαν Δέκτης - Ελεγκτής αυτομάτου ελέγχου με 
δυνατότητα έως 3 αναλογικών εισόδων και έως 4 αναλογικών εξόδων. Η δράση 
ελέγχου θα είναι επιλέξιμη μεταξύ 3 δράσεων: Proportional - Integral - 
Derivative. Επι πλέον ο ελεγκτής PID, θα παρέχει φιλτράρισμα για σύντομες 
διακυμάνσεις θερμοκρασίας χώρου, ρυθμιζόμενο εύρος αναλογίας, έλεγχο 
ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης και εξόδους συνεχείς (V dc ή mA) ή 
μεταβλητού πλάτους παλμών (PWM). 

• Μονάδα ελέγχου επαναρύθμισης Θα παρέχει στον χειριστή τη δυνατότητα να 
επαναρυθμίζει ή να μεταθέτει σταδιακά τη ρύθμιση επάνω στη μονάδα ελέγχου 
PID. 

• Μονάδα ελέγχου 2 θέσεων Θα λειτουργεί σαν θερμοστάτης 2 θέσεων ώστε 
να παρέχει εντολές 2 θέσεων σε απλές εφαρμογές. Θα είναι δυνατό να 
ρυθμίζεται το διαφορικό και ο τρόπος δράσης (άμεσος ή αντίστροφος).  

• Επιλογέα υψηλοτέρου ή χαμηλοτέρου σήματος  Θα διαλέγει το υψηλότερο ή 
το χαμηλότερο από μια ομάδα αναλογικών σημάτων εισόδου.  

• Μονάδα μεταγωγικής επαφής SPDT: Θα χρησιμοποιείται για διάφορες 

λειτουργίες όπως  
- Κανονική επαφή ρελέ. 
- Με καθυστέρηση κατά την ηρεμία.  
- Με καθυστέρηση κατά την λειτουργία.  
- Χρονοδιακόπτης. 
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Η ρύθμιση του συστήματος θα επιτυγχάνεται ON LINE, αλλάζοντας μεταβλητές και 
παρατηρώντας πως μεταβάλλονται οι τιμές των σημείων. Θα είναι δυνατόν να 
σχεδιάζονται οι τιμές εξόδου του ελεγκτή και οι τιμές ανάδρασης ώστε να φανεί 

πως το σύστημα ανταποκρίνεται στις αλλαγές των μεταβλητών όπως  
α. Επιθυμητή θερμοκρασία. 
β. Εύρος αναλογίας. 
γ. Χρόνος ολοκλήρωσης και διαφόρησης.  

 
Το γράφημα μπορεί να φαίνεται στην οθόνη ή στον εκτυπωτή για περαιτέρω 
επεξεργασία αργότερα. 
 

5.3.2. Δίκτυο 
 

Οι περιφερειακοί πίνακες (ΑΚΕ) συνδέονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας Ethernet.  
 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                       
 

6.1. Αερισμός 

 
Για την σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες από τον Κανονισμό Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων, η οδηγία ΕΝ1745, το πρότυπο ΕΝ 378 -1: 2008 και τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα. 
Αντικείμενο αυτού του μέρους της Τεχνικής Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των 
τεχνικών στοιχείων των συσκευών και μηχανημάτων των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του έργου καθώς επίσης και των υλικών των επιμέρους δικτύων.  
 
Κανονισμοί 
 
Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των 
μηχανημάτων , συσκευών και υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται 
παρακάτω: 
 
ΓΟΚ 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 μέρος I και 11  
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86 DIN 470/1959 ΕΛΟΤ 447  
ASHRAE HANDBOOKS 
 
Ποιότητα υλικών 
 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, θα πρέπει να είναι καινούρια και 
τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την 
παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη 
που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.  
 
Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών σημειώνονται τα εξής:  
Υλικά των αναφερόμενων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
δε θα γίνονται δεκτά. 
Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση των 
υλικών και μηχανημάτων αλλά να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, 
αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών .  
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Υλικά άλλων κατασκευαστών που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο έργο εφόσον εγκριθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό.  
 
Διαδικασία προσκομίσεως - εγκρίσεων υλικών 
 
Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και του επιβλέποντα 
μηχανικού, που έχει το δικαίωμα  απορρίψεως  οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή 
τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση 
της εγκαταστάσεως . 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία και στον 
επιβλέποντα μηχανικό εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών , 
διαγράμματα λειτουργίας και αποδόσεως , διαστασιολόγια και λοιπά στοιχεία των 
κατασκευαστών για όλα τα μηχανήματα και συσκευές των διαφόρων εγκαταστάσεων , 
πριν από την παραγγελία ή προσκόμιση οποιουδήποτε μηχανήματος ή συσκευής.  
 
Προδιαγραφές υλικών 
Στις επόμενες σελίδες προδιαγράφονται τα υλικά των διαφόρων δικτύων και τα τεχνικά 
στοιχεία των μηχανημάτων και συσκευών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
του έργου. 
Παρατήρηση 
Όταν οι οριζόντιοι αγωγοί και σωλήνες συναντούν τοιχώματα ή διαφράγματα πυροστε γή 
και περιβάλλονται από αναφλέξιμη μόνωση, αυτή πρέπει να διακοπεί κατά το πάχος του 
τοιχώματος και τα κενά μεταξύ του αγωγού και της οπής του τοιχώματος να γεμίσουν με 
κατάλληλο άκαυστο υλικό (π.χ. λιθοβάμβακα).  
 
Σε ότι αφορά τον τρόπο εγκατάστασης και δοκιμών του δικτύου ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-01-04-02 "Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες".  
 
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από 
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ΙSΟ 
9000:2000 ή ΙSΟ 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
6.2. Κλιματισμός χώρων 
 
Για την θέρμανση και ψύξη του κτιρίου επιλέχθηκε η χρήση συστημάτων άμεσης 
εκτόνωσης με αντλίες θερμότητας τύπου VRV/VRF. Το σύστημα VRV/VRF επιλέχθηκε 
έναντι άλλων λόγω του ότι συνδυάζει υψηλή ενεργειακή απόδοση (C.0.P > 6.0), προσιτή 
τιμή, χαμηλό κόστος εγκατάστασης και ανεξαρτησία σε επίπεδο χώρου καθώς.  Επίσης το 
VRV/VRF σύστημα δεν χρειάζεται επιπλέον ενεργοβόρα μηχανήματα όπως κυκλοφορητές 
για την εξαναγκασμένη κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου αλλά και ούτε ηλεκτροβάνες 
ανεβάζοντας σημαντικά την ενεργειακή αποδοτικότητα του όλου συστήματος . Σχεδόν  στο  
σύνολο  του  κτηρίου  εγκαθίστανται  εσωτερικές  τοπικές  κλιματιστικές μονάδες VRV/VRF 
τύπου τοίχου, εκτός από τους  χώρους των διαδρόμων και των WC, στους οποίους θα 
εγκατασταθούν μονάδες καναλάτες. Οι εξωτερικές μονάδες των συστημάτων που  
εξυπηρετούν τους χώρους τοποθετούνται στην απόληξη του κλιμακοστασίου του κτηρίου, 
στο βορειοανατολικό τμήμα, επί ειδικά διαμορφωμένης βάσης από μπετόν.  
Για την εξασφάλιση του εξαερισμού των χώρων τοποθετούνται τοπικές μονάδες 
ανάκτησης θερμότητας (73%) παροχών όπως φαίνονται  στα σχέδια. Οι μονάδες 
ανάκτησης θα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα με τα τοπικά κλιματιστικά ή 
αυτόνομα υλοποιώντας μέσω BMS διάφορα σενάρια ανάλογα με τις απαιτήσεις των 
χώρων σε νωπό αέρα, τα φορτία ανά λειτουργική ενότητα, την  εξωτερική θερμοκρασία 



 

Τ.Σ.Υ. – Ολοκλήρωση κατασκευής Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης             σελ. 63 
 

και όπου απαιτείται την επιθυμητή υγρασία.  
Ο ανάδοχος ανάλογα με την εταιρία προμήθειας του  συστήματος  θα  είναι υπεύθυνος 
να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο ΕΝ 378-1: 2008 ώστε σε κανένα χώρο να μην προκύπτει 
συγκέντρωση αερίου μεγαλύτερη από 0,44 kg/ m3. 
 
6.3. Δίκτυο σωληνώσεων 
 
Τα δίκτυο τροφοδοσίας του κτιρίου είναι δισωλήνιο, ο ένας σωλήνας χρησιμοποιείται για 
την προσαγωγή του αέριου ψυκτικού μέσου και η άλλη για την επιστροφή του ίδιου σε 
υγρή μορφή. Όλο το δίκτυο είναι κατασκευασμένο  από χαλκοσωλήνα. Όλο το δίκτυο θα 
έχει μόνωση από armaflex και ψυχρή μόνωση εξωτερικά ενώ για το  εξωτερικό  τμήμα  
του δικτύου στο δώμα θα γίνει τελική επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου πάχους 1mm 
(cladding). 
 
6.4. VRV/VRF 
 
Το σύστημα κλιματισμού θα είναι αερόψυκτο, απ' ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, 
πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών, μεταβλητού ψυκτικού όγκου (Variable Refrigerant 
Volume Inverter Type) με το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο 
τελευταίας γενιάς R-410a.Οι μονάδες που θα εγκατασταθούν θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό από τον φορέα  Eurovent από το οποίο και θα προκύπτουν  οι συντελεστές 
COP, EER, SCOP, SEER. 
 
Η μονάδα θα έχει μεταβλητή θερμοκρασία παροχής μέσου  προς  το  δίκτυο  διανομής 
ανάλογα με το θερμικό/ ψυκτικό φορτίο των επιμέρους χώρων και την εξωτερική 
θερμοκρασία. 
Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες είναι προ συγκροτημένες και λειτουργικά 
ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιημένες για την ασφάλεια 
τους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος 
κατασκευής τους θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 για το σύστημα 
διασφάλισης της ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
Το σύστημα θα αποτελείται από μία ή περισσότερες εξωτερικές  μονάδες  (αντλία 
θερμότητας) πλήρως - ψυκτικά και ηλεκτρολογικά - διασυνδεδεμένες μεταξύ τους για 
ενιαίο έλεγχο και λειτουργία τους.  
 
Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι ψυκτικών αποδόσεων από 8,0kW έως και 20 kW σε ένα 
κέλυφος και οι οποίες θα μπορούν να συνδεθούν ψυκτικά  και ηλεκτρολογικά ανά δύο 
ή/και ανά τρεις και να προκύπτουν ενιαία συστήματα ψυκτικής απόδοσης έως και 75 kW 
με διαφορετικά μοντέλα, έτσι ώστε να επιλέγεται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια το 
καταλληλότερο ενεργειακά σύστημα. Οι παραπάνω ψυκτικές αποδόσεις θα δίνονται στις 
εξής συνθήκες: 

• Θερμοκρασία αέρα χώρου: 27°C DB / 19°C WB.  

• Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35°C DB.  

• Ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,Sm.  

• Υψομετρική διαφορά: 0m. 
Οι επιλεγμένες μονάδες στο έργο θα έχουν  τα χαρακτηριστικά  του πίνακα  που 
ακολουθεί. Οι  μονάδες που θα εγκατασταθούν  στο έργο θα είναι ισοδύναμων τεχνικών 
προδιαγραφών με τις ενδεικτικού τύπου που αναφέρονται στους πίνακες που 
ακολουθούν της εταιρίας. 
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Όλες οι εσωτερικές μονάδες που θα συνδέονται στο κάθε σύστημα, θα έχουν τη 
δυνατότητα αυτόνομης και ανεξάρτητης λειτουργίας και ελέγχου ανάλογα με τις 
απαιτήσεις των χώρων.  
Θα συνδέονται στην εξωτερική μονάδα μέσω δικτύου ψυκτικών σωληνώσεων και 
καλωδίου αυτοματισμού. Το καλώδιο αυτοματισμού απαιτείται να είναι θωρακισμένο, 
και θα διασφαλίζεται ότι καθ' όλη τη «διαδρομή» του δεν θα οδεύει πλησίον καλωδίων 
ισχυρών ρευμάτων (ελάχιστη απόσταση 5 εκ).  
 
Η λειτουργία του συστήματος θα στηρίζεται σε πιεσοστάτες και θερμοστάτες που μέσω 
ενός ειδικά εξελιγμένου ολοκληρωμένου κυκλώματος, θα ελέγχεται η συχνότητα του 
κινητήρα (Inverter)  ενός συμπιεστή  ψυκτικού  μέσου ο οποίος με τη σειρά του θα 
μεταβάλλει  τις στροφές και κατ' επέκταση την παροχή του ψυκτικού μέσου σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του κάθε εσωτερικού χώρου.  
Κάθε σύστημα εξωτερικών μονάδων θα μπορεί να συνδεθεί με εσωτερικές μονάδες (έως 
και 64) διαφορετικών τύπων και αποδόσεων, οι οποίες θα μπορούν να συνδεθούν σε ένα 
ψυκτικό κύκλωμα και να ελέγχονται ανεξάρτητα, με στόχο να εκμεταλλευτούμε με αυτόν 
τον τρόπο φαινόμενα ετεροχρονισμού και να έτσι να μειώσουμε κατά το αντίστοιχο 
ποσοστό την συνολική εγκατεστημένη ισχύ των εξωτερικών μονάδων και την κατανάλωση 
ενέργειας. 
 
Το σύνολο των ονομαστικών αποδόσεων των  εσωτερικών μονάδων συνδεδεμένων σε ένα  
εξωτερικό σύστημα θα μπορεί να φτάσει έως και το 130% της ονομαστικής απόδοσής του. 
Για μεγαλύτερη οικονομία σε μερικά φορτία και για την απόκριση ακόμη και σε 
λειτουργία μιας μόνο εσωτερικής μονάδας κάθε εξωτερική μονάδα έχει την δυνατότητα 
ελέγχου απόδοσης από 3% έως και 100%.  
 
Η επιθυμητή θερμοκρασία για κάθε χώρο θα ελέγχεται και να επιτυγχάνεται μέσω 
μικροεπεξεργαστή, όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραμέτρων (θερμοκρασία αέρα 
επιστροφής και επιθυμητή θερμοκρασία χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και οι 
θερμοκρασίες αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρμανσης) και οι 
διορθωτικές ρυθμίσεις (άνοιγμα - κλείσιμο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα  
ανεμιστήρα) γίνονται αναλογικά με την μέθοδο της ολοκληρωτικής -  διαφορικής 
ρύθμισης. Το συνολικό πραγματικό μήκος των ψυκτικών σωληνώσεων θα έχει την 
δυνατότητα να φτάσει μέχρι και τα 1.000 μέτρα, η μέγιστη απόσταση μεταξύ εξωτερικής 
μονάδας και πιο απομακρυσμένης εσωτερικής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 160 μέτρα 
(ισοδύναμο μήκος  μεγαλύτερο από 190 μέτρα) και η υψομετρική απόσταση  μεταξύ  της 
εξωτερικής  μονάδας και της «δυσμενέστερης» εσωτερικής να είναι τουλάχιστον 90 μέτρα 
χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση ελαιοπαγίδων.  
 
Τα εξωτερικά μηχανήματα θα έχουν την δυνατότητα απρόσκοπτης και συνεχούς 
λειτουργίας  σε θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος μέχρι και -5 °CDB στην ψύξη και 
έως και -20 °CWB στη θέρμανση. 
 
Τα συστήματα θα πρέπει  να διατηρούν  υψηλό βαθμό απόδοσης τόσο στην λειτουργία  
τους σε ψύξη, όσο και σε θέρμανση σε όλο το εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος. 
Ενδεικτικά αναφέρεται βαθμός απόδοσης των συστημάτων στην θέρμανση (COP) 
μεγαλύτερος από 3,0 σε: 

• -15oC WB θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος  

• +20 oC WB θερμοκρασία εσωτερικού χώρου και  

• Συνδεσιμότητα 120% 
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Επίσης το COP σε θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος +5oC θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο του 6.0 για +20 oDWB θερμοκρασία εσωτερικού χώρου.  
 
 
6.4.1. Εξωτερική μονάδα 
 
Οι εξωτερικές μονάδες θα έχουν κατασκευαστεί για λειτουργία με τριφασική 
ηλεκτρολογική παροχή 400V/50Hz.  
 
Η ηχητική ισχύς των μονάδων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 88 dBA στην ψύξη και 68.5 
dBA στη θέρμανση. Η ηχητική ισχύς των μονάδων αναφέρεται στον πίνακα δεδομένων του 
Ecodesign σύμφωνα με τον κανονισμό 2281/2016.  
 
Η ηχητική στάθμη (ηχητική πίεση)  θα είναι μετρημένη σε εργαστηριακές συνθήκες ημί -
κλειστου ανηχοϊκού θαλάμου, σε οριζόντια απόσταση 1 m  από την μονάδα και 1,5 m από 
τη βάση της μονάδας. 
 
Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση. Το κ έλυφος 
της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από φύλλο επισμαλτωμένου ανοξείδωτου χάλυβα, 
με ειδική πολυεστερική βαφή για υψηλή προστασία σε έντονο διαβρωτικό περιβάλλον 
(πάχος στρώματος βαφής 0,070 mm). Ο αερόψυκτος εναλλάκτης της εξωτερικής μονάδας 
θα έχει υποστεί ειδική κατεργασία για την διασφάλιση μακρόχρονης αντοχής  και 
μέγιστης απόδοσης. Συγκεκριμένα , τα πτερύγια αλουμινίου θα επικαλύπτονται από ένα 
στρώμα ακρυλικής ρητίνης και ένα λεπτό υδρόφιλο στρώμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό το 
οποίο εξασφαλίζει 5 έως 6 φορές μεγαλύτερη αντίσταση στην όξινη βροχή και στην 
διάβρωση από αλάτι (π.χ. αέρας δίπλα σε παραθαλάσσιες περιοχές).  
 
Το κάτω μέρος της μονάδας (βάση) θα είναι κατασκευασμένο από φύλλο ανοξείδωτου 
χάλυβα για αντιοξειδωτική προστασία.  
 
Στην εξωτερική μονάδα θα υπάρχει: ένας ή δύο συμπιεστές σε ξεχωριστό κέλυφος, έτσι 
ώστε σε περίπτωση αστοχίας του ενός να μην απαιτείται αντικατάσταση και των δύο, 
αξονικό ανεμιστήρα (ες) οδηγούμενο από κινητήρα μεταβλητών στροφών (DC Inverter), 
αερόψυκτο εναλλάκτη θερμότητας, ηλεκτρολογικό και ψυκτικό δίκτυο και αυτοματισμοί. 
Η εξωτερική μονάδα θα έχει εργοστασιακά προ-εγκατεστημένα : ηλεκτρονική εκτονωτική 
βαλβίδα, διαχωριστή λαδιού, συσσωρευτής (accumulator) στην πλευρά της αναρρόφησης 
του συμπιεστή, αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης, θερμοστάτες προστασίας, 
ασφάλειες, προστασία από υπέρταση, προστασία από υπέρταση του Inverter, βάνες 
διακοπής υγρού και αερίου, χρονοδιακόπτες και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τους 
αισθητήρες που διασφαλίζουν την ασφαλή, απρόσκοπτη, και ομαλή λειτουργία του 
συστήματος. 
 
Η εξωτερική μονάδα (επομένως και όλο το σύστημα) θα έχει την δυνατότητα  να συνεχίζει 
λειτουργεί ακόμα και με ένα συμπιεστή σε περίπτωση που άλλος συμπιεστής είναι 
απενεργοποιημένος (λειτουργία έκτακτης ανάγκης).  
 
Σε περίπτωση που το σύστημα αποτελείται από περισσότερες από μία εξωτερικές 
μονάδες  θα υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης της μιας εξωτερικής μονάδας ενώ το 
υπόλοιπο σύστημα θα λειτουργεί κανονικά με μειωμένη απόδοση. Με αυτό τον τρόπο 
επιτυγχάνεται η λειτουργία του κλιματισμού στο κτίριο ώσπου να  αποκατασταθεί η 
βλάβη. 
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Όλες οι συνδέσεις στο ψυκτικό δίκτυο θα πρέπει να είναι συγκολλητές. Μηχανικές 
συνδέσεις όπως φλάντζες, σύνδεσμοι και παρεμβύσματα δεν επιτρέπονται.  
 
Οι εξωτερικές μονάδες θα έχουν τεχνολογία «ομαλής έναρξης – soft start», έτσι ώστε να 
απορροφούν λιγότερο ρεύμα κατά την εκκίνηση, να μειώνετε το μέγεθος του 
απαιτούμενου ηλεκτρολογικού πίνακα, και να μειώνεται η καταπόνηση στα επιμέρους 
μέρη της εξωτερικής μονάδας (π.χ. συμπιεστής, κινητήρες).  
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία (χτίσιμο) πάγου παρατηρείται σε  εξωτερικές 
θερμοκρασίες από - 7º C έως +7ºC (εξαρτάται από τα επίπεδα σχετικής υγρασίας), η 
εξωτερική μονάδα θα πρέπει να έχει ειδική αντιπαγωτική λειτουργία σύμφωνα με την 
οποία θα εξασφαλίζεται συνεχής άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου καθ΄ όλη την διάρκεια 
της αντιπαγωτικής λειτουργίας. Η αντιπαγωτική λειτουργία θα πρέπει να γίνεται τακτικά 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των εναλλακτών της εξωτερικής μονάδας.  
 
Η αντιπαγωτική λειτουργία στην εξωτερική μονάδα θα επιτυγχάνεται με αντιστροφή του 
ψυκτικού κύκλου. Κατά την διάρκεια της αντιπαγωτικής λειτουργίας ο εναλλάκτης της 
εξωτερικής μονάδας γίνεται συμπυκνωτής, έτσι το υπέρθερμο αέριο από τον συμπιεστή 
θα χρησιμοποιηθεί για το λιώσιμο του πάγου στον εναλλάκτη. Για την αποφυγή κρύων 
ρευμάτων αέρα αλλά και την απορρόφηση θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο, οι 
εσωτερικές μονάδες δεν θα χρησιμοποιούνται ως εξατμιστές κατά την διάρκεια της 
αντιπαγωτικής λειτουργίας.  
 
Η εξωτερική μονάδα θα έχει έναν ειδικό εναλλάκτη ο οποίος θα χρησιμοποιείται σα ν 
εξατμιστής κατά την αντιπαγωτική λειτουργία. Σε  περίπτωση συστήματος με παραπάνω 
από μια εξωτερικές μονάδες η αντιπαγωτική λειτουργία θα γίνεται με τα τέτοιο τρόπο 
ώστε να ξεπαγώνουν η μια εξωτερική μετά την άλλη και όχι ταυτόχρονα. Η προτεινόμενη 
τεχνολογία για τον ειδικό εναλλάκτη θερμότητας  θα χρησιμοποιεί ειδικό υλικό αλλαγής 
φάσης. Αυτό το υλικό θα παρέχει την απαιτούμενη θερμότητα για την αντιπαγωτική 
λειτουργία του συστήματος, ενώ θα διασφαλίζει την παροχή της υπολειπόμενης 
θερμότητας στις εσωτερικές μονάδες για συνεχόμενη θέρμανση του χώρου. Ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να εγγυάται αδιάκοπη λειτουργία και συνεχόμενη άνεση καθ’ 
όλη την διάρκεια της αντιπαγωτικής λειτουργίας σε όλες της συνθήκες του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η τεχνολογία της αντιπαγωτικής λειτουργίας θα αποφέρει 
μεγαλύτερη εποχιακή απόδοση καθώς τα στοιχεία των εσωτερικών μονάδων δεν θα 
πρέπει να ξαναζεσταθούν πρώτου το σύστημα ξεκινήσει ξανά να αποδίδει την ζητούμενη 
θερμότητα.  
 
Το σύστημα θα έχει λειτουργία «Hot Start» στην θέρμανση για την αποφυγή κρύων 
ρευμάτων αέρα στις εσωτερικές μονάδες κατά την εκκίνηση του συστήματος.  
Στην λειτουργία αυτή τα πτερύγια των εσωτερικών μονάδων θα οδηγούνται σε ο ριζόντια 
θέση καθώς οι ανεμιστήρες θα λειτουργούν σε πολύ χαμηλή ταχύτητα (Η ταχύτητα του 
ανεμιστήρα κατά την λειτουργία του Hot Start θα είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη 
ταχύτητα λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.).  
 
Η ανάκτηση του λαδιού από το δίκτυο και τις εσωτερικές μονάδες θα γίνεται με την χρήση 
μικροεπεξεργαστή. Για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συμπιεστών, το λάδι 
θα πρέπει να ανακτάται  τουλάχιστον μια φορά κάθε οχτώ ώρες, μέσω ειδικής λειτουργίας 
ανάκτησης λαδιού. 
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Για την αποφυγή υψηλής ζήτησης ρεύματος κατά την εκκίνηση των συστημάτων με 
παραπάνω από μια εξωτερικές μονάδες, οι εξωτερικές μονάδες θα ξεκινούν 
ετεροχρονισμένα και με διαφορετική σειρά έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο επιμερισμός 
ίσου χρόνου λειτουργίας σε όλες τις εξωτερικές μονάδες καθώς και η σωστή λίπανση σε 
όλους τους συμπιεστές.  
Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως, λειτουργία και διατάξεις που θα 
διασφαλίζουν την αποφυγή επιστροφής υγρού στο συμπιεστή, έτσι ώστε να διατηρείται 
η σωστή πυκνότητα λαδιού και η  λίπανση του συμπιεστή. Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει 
τόσο την μέγιστη απόδοση του συστήματος όσο και το προσδόκιμο ζωής του συμπιεστή.  
 
Όλες οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να έχουν λειτουργία αυτόματης πλήρωσης 
ψυκτικού υγρού, έτσι ώστε να προστίθεται αυτόματα η επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού 
υγρού. Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει την λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τα 
δεδομένα και τα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή. Επιπρόσθετα, μέσω αυτής της 
διαδικασίας ο εγκαταστάτης θα μπορεί πολύ γρήγορα στο μέλλον να κάνει έλεγχο 
διαρροής στο σύστημα. Η λειτουργία του συστήματος με την σωστή ποσότητα ψυκτικού 
υγρού διασφαλίζει την αποδοτική και οικονομική λειτουργία του συστήματος, την 
προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ικανοποίηση  της οδηγία F -Gas. 
 
Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτόματου ελέγχου, όλων το συνδέσεων (ψυκτικών 
και ηλεκτρολογικών), αισθητήρων και βανών μειώνοντας έτσι την πιθανότητα 
ανθρωπίνου λάθους. 
 
Προτείνεται η ύπαρξη οθόνης 7 ψηφίων έτσι ώστε να απεικονίζεται ο κωδικός σφάλματο ς, 
στάδιο της διαδικασίας και δεδομένα λειτουργίας του συστήματος. Αυτό θα έχει σαν 
αποτέλεσμα το περιορισμό του ανθρώπινου λάθους.  
 
Για την εκκίνηση του συστήματος προτείνεται η χρήση ειδικού λογισμικού που θα 
επιτρέπει την παραμετροποίηση για την βέλτιστη λειτουργίας. Η παραμετροποίηση και ο 
προγραμματισμός του συστήματος θα μπορεί να γίνει και εκτός σύνδεσης.  
 
6.4.2. Συμπιεστής 
 
Για μεγαλύτερη αξιοπιστία, οι συμπιεστές θα πρέπει να είναι σπειροειδείς ερμητικά 
κλειστοί με ενσωματωμένο κινητήρα και ηχοαπορροφητικό μανδύα. Θα οδηγούνται από 
κινητήρα μεταβλητών στροφών “DC INVERTER” δίνοντας έτσι την δυνατότητα αλλαγής της 
συχνότητας και επομένως μεταβολή της παροχής ψυκτικού όγκου στο κύκλωμα. Έτσι θα 
ανταποκρίνονται άμεσα και σύμφωνα με το φορτίο ζήτησης. Η συχνότητα θα αλλάζει 
αυξητικά με αρκετά βήματα έτσι ώστε η αλλαγή στην αποδιδόμενη ισχύ να προσεγγίζεται 
γραμμικά. Ο ελάχιστος αριθμός των βημάτων απόδοσης δεν θα πρέπει να είναι κάτω από 
100. 
 
Τα τυλίγματα του κινητήρα θα πρέπει να είναι προσεκτικά κατασκευασμένα έτσι ώστε, να 
επιτυγχάνεται η ασφαλής και ομαλή λειτουργία αποφεύγοντας τον κίνδυνο βλάβης λόγω 
της συνεχούς αλλαγής της συχνότητας και της τάσης. Για την προστασία συμπύκνωσης 
του λαδιού σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίας ο συμπιεστής θα πρέπει να 
προφυλάσσεται με την ύπαρξη ηλεκτρικού θερμαντήρα στο δοχείο αποθήκευσης λαδιού.  
 
Για την καλύτερη λίπανση όλων των κινούμενων  μερών του συμπιεστή, η παροχή λαδιού 
θα πρέπει να γίνεται από την πλευρά της υψηλής πίεσης. Με αυτό τον τρόπο δεν 
απαιτείται ξεχωριστό σύστημα λίπανσης των κινητών μερών καθώς ο αγωγός του λαδιού 
είναι στο κέντρο του εκκεντροφόρου διαχέοντας το λάδι σε όλα τα κινητά μέρη. Αυτή η 
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τεχνολογία βελτιώνει την απόδοση του συμπιεστή και μειώνει την καταπόνηση και την 
φθορά του.  
 
Για την αποφυγή ξαφνικών μεταπτώσεων στην θερμοκρασία του κινητήρα οι οποίες 
αποφέρουν σημαντικές πιέσεις στα τυλίγματα και τα ρουλεμάν,  ο κινητήρας θα ψύχεται 
με πεπιεσμένο αέρα.  
 
Οι συμπιεστές θα επιβραδύνουν την ταχύτητα περιστροφής τους γραμμικά και ανάλογα 
με την ζήτηση του φορτίου σε ψύξη και θέρμανση, διασφαλίζοντας έτσι την αυτόνομη 
λειτουργία και τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε κάθε εσωτερικό χώρο. Οι δύο συμπιεστές 
μεταβλητών στροφών θα μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα με ανεξάρτητη λειτουργία, 
ελέγχοντας έτσι με μεγαλύτερη ακρίβεια την παροχή του ψυκτικού μέσου, έχοντας 
χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση, ανεξαρτήτου 
φορτίου ζήτησης ή ποσοστού συνδεσιμότητας.  
Για προστασία του συμπιεστή από συχνές εκκινήσεις, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος 
χρονοδιακόπτης.   
 
6.4.3. Ανεμιστήρας 
 
Ο κινητήρας των ανεμιστήρων της εξωτερικής μονάδας θα είναι DC inverter με στόχο την 
περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, την ακριβέστερη ρύθμιση  της  ταχύτητας  του 
ανεμιστήρα και τη μείωση της στάθμης θορύβου. Η ακριβής ρύθμιση της ταχύτητας των 
ανεμιστήρων θα έχει ως αποτέλεσμα τον ακριβή έλεγχο της απόδοσης του συστήματος 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. 
Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι DC inverter κινητήρες των ανεμιστήρων να ρυθμίζουν 
αυτόματα τις στροφές τους -  και κατά  συνέπεια  την παροχή  του αέρα -  σε τουλάχιστον 
οκτώ (8) διαφορετικά βήματα.  
 
Οι φτερωτές των ανεμιστήρων θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό και θα είναι 
ειδικής διαμόρφωσης για την επίτευξη αυξημένης ροής αέρα με πολύ χαμηλή στά θμη 
θορύβου. Θα υπάρχει κάλυμμα προστασίας από ατυχήματα και αποφυγής εισχώρησης 
ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό χώρο των μονάδων, το οποίο θα είναι κατάλληλα 
κατασκευασμένο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πτώση της εξωτερικής στατικής 
πίεσης του ανεμιστήρα. 
Οι ανεμιστήρες θα είναι υψηλής εξωτερικής στατικής πίεσης με δυνατότητα επίτευξης 
τιμής 78 Pa. Έτσι θα είναι δυνατή η τοποθέτηση, κατόπιν μελέτης, της εξωτερικής μονάδας 
σε εσωτερικό χώρο και/ή σύνδεση αεραγωγού απόρριψης ή αλλαγής της ροής του αέρ α. 
 
6.4.4. Εσωτερικές μονάδες 
 
Οι εσωτερικές μονάδες που εμφανίζονται στο κτήριο είναι δύο τύπων.  

• κασέτα 

• ψευδοροφής υψηλής στατικής  
Οι εσωτερικές μονάδες θα περιλαμβάνουν περίβλημα από γαλβανισμένο 
χαλυβδοέλασμα, εναλλάκτη θερμότητας, ανεμιστήρα, λεκάνη συμπυκνωμάτων, και θα 
είναι έτοιμες για σύνδεση με τα δίκτυα ψυκτικού μέσου, αποχέτευσης συμπυκνωμάτων 
και ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
Κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για τροφοδοσία από δίκτυο 220V, SOHz και 
η στάθμη θορύβου της δεν θα ξεπερνά τα 39 dB(A) στην υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα 
και τα 34  dB(A)  στην χαμηλή  ταχύτητα, μετρημένες σε 1.5 μέτρο απόσταση  από την 
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μονάδα και 1.5 μέτρο ύψος για τις μονάδες ψευδοροφής. Ο τύπος  και  οι  
ψυκτικές/θερμικές αποδόσεις των εσωτερικών μονάδων αναφέρονται στα σχέδια της 
μελέτης. 
Κάθε μονάδα θα έχει δυνατότητα  σύνδεσης με επίτοιχο χειριστήριο  (remote controller) 
και με κεντρικό πίνακα ελέγχου. 
Κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, για 
τον έλεγχο της ροής του ψυκτικού μέσου ανεξάρτητα. Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής 
εκτονωτικής βαλβίδας θα γίνεται με microcomputer μέσω αισθητηρίου επιστροφής του 
αέρα και αισθητηρίων ελέγχου της υπερθέρμανσης.  
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επαναφοράς πρέπει οι μονάδες να επανέρχονται 
αυτόματα στις αρχικές ρυθμίσεις.  
 
Οι εσωτερικές μονάδες θα έχουν τα χαρακτηριστικά του πίνακα που ακολουθεί και θα 
είναι ισοδύναμων χαρακτηριστικών και προδιαγραφών με τις ενδεικτικού τύπου που 
αναφέρονται στην πρώτη στήλη της εταιρίας daikin ή ισοδυνάμου.  
 
Οι μονάδες τύπου κασέτας θα διαθέτουν αισθητήρα παρουσίας ώστε να μεταβάλλει κατά 
το επιθυμητό η ροή του αέρα και να κλείνουν σε περίπτωση απουσίας χρηστών. Επίσης 
Θα διαθέτουν αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου για ρύθμιση της ροής αέρα κατά την 
περίοδο θέρμανσης. Οι μονάδες μπορεί να μην διαθέτουν αισθητήρα παρουσίας, τότε 
όμως θα εγκαθίστανται εξωτερικοί αισθητήρες παρουσίας συνδεδεμένοι με το BMS του 
κτηρίου μέσω του οποίου θα ελέγχουν την λειτουργία των εσωτερικών μονάδων. Για τους 
διαδρόμους και τους χώρους όπου υπάρχει  συνεχής παρουσία χρηστών ήτοι γραφεία 
εξυπηρέτησης στο ισόγειο δεν θα εγκατασταθεί σύστημα ελέγχου παρουσίας.  
 
6.4.5. Τοπικό χειριστήριο 
 
Κάθε σύστημα θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης των εσωτερικών μονάδων  με επίτοιχο 
τοπικό χειριστήριο σε απόσταση μέχρι και 500 μέτρα. Κατά  αυτόν  τον  τρόπο θα είναι 
δυνατή η συγκέντρωση όλων των τοπικών χειριστηρίων σε μία επιλεγμένη θέση.  
Το χειριστήριο θα διαθέτει οθόνη υψηλής ευκρίνειας υγρών κρυστάλλων, όπου θα 
αναγράφονται οι διάφοροι παράμετροι λειτουργίας των ελεγχόμενων εσωτερικών 
μονάδων, όπως επίσης και ο κωδικός πιθανού σφάλματος. Αυτή η δυνατότητα 
εξασφαλίζει την αμεσότερη και καλύτερη αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος 
και αν εμφανιστεί. Επίσης στο τοπικό χειριστήριο θα είναι δυνατή η αποθήκευση και 
μελλοντική ανάγνωση ιστορικού βλαβών με τους 9 τουλάχιστον τελευταίους κωδικούς, 
ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για την λειτουργία της μονάδας όσο 
και για πιθανές μελλοντικές επεμβάσεις που μπορεί να απαιτηθούν.  
 
Σε ένα τοπικό χειριστήριο θα μπορούν να συνδεθούν και ελεγχθούν τουλάχιστον δεκαέξι 
(16) εσωτερικές μονάδες κλιματισμού και αερισμού.  
Για τα συστήματα αντλίας θερμότητας θα πρέπει στο χειριστήριο να φαίνεται ξεκάθαρα 
και ευκρινώς αν είναι αυτό με τη δυνατότητα αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του 
συστήματος ή όχι (master / slave). Η επιλογή του χειριστηρίου που  θα  αποτελεί  το  
master  για  το σύστημα θα μπορεί να καθοριστεί με ρύθμιση από το χειριστήριο 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή - ακόμα και μετά την πρώτη εκκίνηση του συστήματος - 
χωρίς  να απαιτείται επέμβαση είτε στην εξωτερική είτε στην εξωτερική μονάδα  ή και 
παύση  της λειτουργίας όλου του συστήματος. 
 
Το χειριστήριο θα διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήριο της θερμοκρασίας του χώρου. Για 
το αισθητήριο θα υπάρχει κατάλληλη ρύθμιση με την οποία θα μπορεί να γίνεται έλεγχος 
της θερμοκρασίας είτε αποκλειστικά από το αισθητήριο θερμοκρασίας αέρα επιστροφής 
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στην εσωτερική μονάδα, είτε αποκλειστικά από το αισθητήριο της θερμοκρασίας στο 
χειριστήριο είτε συνδυαστικά.  
Για τον καλύτερο έλεγχο, αλλά και την πιο αποδοτική λειτουργία των συστημάτων το 
χειριστήριο θα διαθέτει τη δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού του κλιματισμού σε 
εβδομαδιαία βάση. Θα είναι δυνατός ο προγραμματισμός πέντε (5) διαφορετικών 
ενεργειών για κάθε ημέρα.  
Σε κάθε χώρο θα υπάρχει έλεγχος παρουσίας για την αυτόματη έναυση ή σβέση  των 
μονάδων. Επίσης οι μονάδες θα είναι συνδεδεμένες με μαγνητικές επαφές στα 
κουφώματα ώστε να σβαίνουν σε περίπτωση που τα τελευταία ανοίγουν.  
 
6.5. ΔΙΚΤΥΑ 
 

6.5.1. VRV 

 
Σωληνώσεις VRV 
 
Τα δίκτυο τροφοδοσίας του κτιρίου είναι δισωλήνιο, η μία σωλήνα χρησιμοποιείται για 
την προσαγωγή του αέριου ψυκτικού μέσου και η άλλη για την επιστροφή του ίδιου σε 
υγρή μορφή. Όλο το δίκτυο είναι κατασκευασμένο από χαλκοσωλήνα και θα 
κατασκευαστεί σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 «Συστήματα κτηριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες» και τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.  
 
Μόνωση σωληνώσεων 
 
Οι μονώσεις των σωληνώσεων του κλιματισμού θα γίνουν με μόνωση τύπου armaflex, 
πάχους 25mm για τα τμήματα που οδεύει εκτός κτηρίου και 13mm για το τμήμα που 
οδεύει εντός με λ<Ο,04W /mΚ. Πριν από την εφαρμογή της μονώσεως, οι σωληνώσεις θα 
έχουν υποστεί δοκιμές πιέσεως, στα δε σημεία αναρτήσεως ή στηρίξεως τους θα έχουν 
τοποθετηθεί δακτύλιοι πάχους ίσου προς το  πάχος της μονώσεως μήκους 60 mm περίπου, 
από κατάλληλο υλικό. Πριν από την μόνωση οι σωλήνες πρέπει να καθαριστούν με 
βούρτσα, να απολυμανθούν επιμελώς. Η μόνωση θα πρέπει να έχει αρίστη εφαρμογή 
ιδιαίτερα στον διαμήκη αρμό ο οποίος πρέπει να στεγανοποιηθεί με συγκόλληση με κόλλα 
της υπεύθυνης υποδείξεως του κατασκευαστή του υλικού. Πρέπει να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια για τον περιορισμό των αρμών. Στους εγκάρσιους αρμούς θα τοποθετηθεί 
αυτοκόλλητη ταινία από κατάλληλο συνθετικό υλικό που θα τύχει της εγκρίσεως της 
επιβλέψεως. Η μόνωση των καμπύλων λοιπών εξαρτημάτων, δικλείδων κ.λ.π., θα γίνει με 
τεμάχια armaflex, κομμένων κατάλληλα και εφαρμοζόμενων με στεγανό και καλαίσθητο 
τρόπο στα εξαρτήματα, με κόλλα ή και με ταινία, ανάλογα με την περίπτωση.  
 
Όλο το δίκτυο θα έχει μόνωση από armaflex ενώ στο εξωτερικό τμήμα του δικτύου θα 
γίνει και τελική επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου πάχους 0.4mm τουλάχιστον(CLΑDDΙΝG). 
Η επικάλυψη θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια η ομοιομορφία 
και να αποτρέπεται η είσοδος υγρασίας-νερού. Τα σημεία που υπάρχουν επικαλύψεις-
ενώματα θα καλύπτονται με σιλικόνη. Επίσης στα κάθετα σημεία σε τοποθέτηση 
συνεχόμενων φύλλων αλουμινίου αυτό που βρίσκεται υψηλότερα 0α καλύπτει το 
χαμηλότερο. 
 
Μόνωση Σωληνώσεων εντός κτιρίου 
Η θερμική μόνωση των σωλήνων κλιματισμού (προσαγωγή - επιστροφή), θα αποτελείται 
από αφρώδες ελαστομερές υλικό, κλειστής κυψελοειδούς δομής, μορφής εύκαμπτου 
σωλήνα, ενδεικτικού τύπου Armaflex ή ισοδύναμο, πυκνότητας 30 -90kg/m3, με 
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συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,040/mk σε 0°C, με συντελεστή αντίστασης στην 
εισχώρηση υδρατμών μ 7000, κατάλληλο για θερμοκρασίες από -40°C μέχρι και +105°C. 
Το κατάλληλο πάχος της θερμομόνωσης εξαρτάται από την διάμετρο του σωλήνα και την 
θέση εγκατάστασης σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1 και παρουσιάζεται στον επόμενο 
πίνακα:  
 

Εσωτερική Εγκατάσταση Εξωτερική Εγκατάσταση 

Διάμετρος σωλήνα 
Πάχος μόνωσης 
(mm) 

Διάμετρος σωλήνα 
Πάχος μόνωσης 
(mm) 

1/2" έως 3/4" 9 1/2" έως 2" 19 

1" έως 1 1/2" 11 2" έως 4" 21 

2" έως 3" 13 μεγαλύτερη από 4" 25 

μεγαλύτερη από
 3" 

19   

 
Οι ψυκτικές σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής, θα μονωθούν για την αποφυγή 
απωλειών θερμότητας ή ψύχους καθώς και συμπύκνωσης υδρατμών πάνω στις ψυχρές 
πλευρές τους. 
  
Οι ενώσεις (διαμήκεις και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά με ειδική  πλαστική 
αυτοκόλλητη ταινία. 
 
Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων θα μονωθούν ξεχωριστά. Γειτονικοί ή παράλληλοι σωλήνες 
δεν θα μονωθούν μαζί. 
 
Η μόνωση θα είναι συνεχής διαμέσου αναρτήσεων σωλήνων.  
Η μόνωση θα περιλαμβάνει και όλα τα ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και συσκευές, με 
χρήση τεμαχίων μονώσεων σωλήνων μεγαλύτερης διαμέτρου και μονωτικών φύλλων του 
ίδιου υλικού. 
 
Οι μονώσεις των δικτύων θα είναι σύμφωνα με το ΕΝ 13501 (Σύστημα ευρωπαϊκών 
κλάσεων) 
 
Μόνωση Σωληνώσεων εκτός κτιρίου  
Δίκτυα που εγκαθίστανται σε εξωτερικούς χώρους εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον 
(δώμα του κτιρίου) θα αποτελούνται από σωλήνες εργοστασιακά προ-μονωμένους με 
μόνωση από αφρό συμπαγούς πολυουρεθάνης (Rigid PUR) και εξωτερικό περίβλημα 
προστασίας από M-PVC ή HDPE. Τα περιγραφόμενα προμονωμένα συστήματα μπορούν 
να αντικαταστήσουν όλα τα κοινά συστήματα μόνωσης (που αποτελούνται από εύκαμπτο  
ελαστομερές ή ορυκτοβάμβακα) για το σύνολο της εγκατάστασης .  
Ο μονωτικός αφρός θα πρέπει να είναι ομοιογενής με  ποσοστό κλειστών κυψελίδων>90%, 
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,021W/m·K στους 20°C και πυκνότητα>60kgr/m3  
Το περίβλημα προστασίας θα αποτελείται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE), σταθεροποιημένου από την ηλιακή ακτινοβολία, με συντελεστή θερμικής 
αγωγιμότητας  0,38 W/m·Κ ή πολυβυνιλοχλωρίδιο (Modified -PVC) λευκού χρώματος, 
σταθεροποιημένου από την ηλιακή ακτινοβολία, ελεύθερου μολύβδου, με συντελεστή 
θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,17W/m·K (σύμφωνα με το DIN 52612) σε θερμικές συνθήκες 
από -40°C έως + 80°C. Ο συντελεστής γραμμικής διαστολής (α) του προ -μονωμένου 
συστήματος πρέπει να είναι: α s 0,016 mm/m·K.σ  
Οι μονώσεις στα σημεία ένωσης σωλήνων και εξαρτημάτων θα πρέπει να 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις μεθόδους εγκατάστασης του κατασκευαστή, 
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χρησιμοποιώντας ειδικό περίβλημα ΡΕ ή M-PVC και άκαμπτο αφρό PUR. 
 

6.5.2. Εξαερισμού 
 
Αεραγωγοί 
 
Δίκτυα Αεραγωγών Ορθογωνικής Διατομής  
 
Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένα 
χαλυβδόφυλλα. 
 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-07-01-01 "Δίκτυα αεραγωγών με  
μεταλλικά φύλλα". 
  
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δικτύων αεραγωγών απ ό 
μεταλλικά φύλλα θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες 
που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ΙSΟ 9000:2000 ή ΙSΟ 
9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
Δίκτυα Αεραγωγών Κυκλικής Διατομής  
 
Οι αεραγωγοί κυκλικής διατομής, θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα.  
Οι αεραγωγοί κυκλικής διατομής που είναι εμφανείς θα είναι διπλού τοιχώματος. Οι 
αεραγωγοί κυκλικής διατομής θα είναι εξελιγμένης βιομηχανοποιημένης Η ραφή των 
φύλλων λαμαρίνας για την κατασκευή των αεραγωγών θα γίνεται με αναδίπλωση 
(θηλύκωμα) κατά ελικοειδή γενέτειρα κυλίνδρου.  
 
Οι διακλαδώσεις αεραγωγών θα γίνονται με ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
(όπως διακλαδώσεις 45°, γωνίες 90°, 60°, 45°, συστολές, διαστολές κλπ). Κατά την 
σύνδεση στηλών και διακλαδώσεων τα προς σύνδεση δύο τεμάχια θα σφηνώνονται 
φορετά, αφού προηγουμένως καθαρισθούν καλά και στη συνέχεια επαλειφθούν (οι προς 
επαφή επιφάνειες) με ομοιόμορφο στρώμα από κόλλα και περαιτέρω συγκολληθούν.  
 
Οι εγκάρσιες συνδέσεις σε οριζόντιους αεραγωγούς καθώς και οι διακλαδώσεις με ειδικά 
τεμάχια, θα γίνονται πάλι με ενσφήνωση. Όλα τα εξαρτήματα των αεραγωγών θα 
κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm. Η αλλαγή διεύθυνσης (π.χ. 
καμπύλες) θα γίνεται με τρεις ή πέντε τομείς. Απαγορεύεται η αλλαγή διεύθυνσης 
αεραγωγού με χρήση γωνίας 90°.  
Οι διακλαδώσεις θα γίνονται υπό γωνία 90°, το δε αρχικό τμήμα της διακλάδωσης από 
τον κυρίως αεραγωγό θα είναι κωνικό. Όλα τα ειδικά εξαρτήματα, ταυ, καμπύλες, 
σύνδεσμοι κλπ., θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της SMACNA (Sheet metal 
and airconditioning national contractors association) και των εταιριών κατασκευής 
μηχανημάτων κλιματισμού. 
 
Όλα τα ειδικά τεμάχια θα είναι βιομηχανοποιημένης κατασκευής (όχι στο εργοτά ξιο) και, 
εφ' όσον είναι συγκολλητά θα έχουν υποστεί ειδική αντιοξειδωτική επεξεργασία στα 
σημεία των συγκολλήσεων, ώστε να αποφευχθούν οι διαβρώσεις.  
 
Η όλη κατασκευή των αεραγωγών κυκλικής διατομής θα είναι αεροστεγής.  
  
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-07-01-01 "Δίκτυα αεραγωγών με 
μεταλλικά φύλλα". 
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 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δικτύων αεραγωγών από 
μεταλλικά φύλλα θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες 
που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ΙSΟ 9000:2000 ή ΙSΟ 
9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο που θα φέρονται σε 
σκελετό από χαλύβδινο σπειροειδές σύρμα, με εξωτερικό στεγανό περίβλημα αλουμινίου 
και θερμοηχομονωτική επένδυση ισοδύναμη με υαλοβάμβακα πάχους 30mm 
τουλάχιστον. 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δικτύων από εύκαμπτους 
αεραγωγούς θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ΙSΟ 9000:2000 ή ΙSΟ 9001:2000 
όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
Το δίκτυο αεραγωγών καλύπτει τις απαιτήσεις μόνο για τον εξαερισμό. Είναι 
κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με μόνωση όπως περιγράφεται στην 
συνέχεια. Το δίκτυο αεραγωγών διέρχεται από εσωτερικούς χώρους και σε ποσοστό 
μικρότερο του 20% από εξωτερικούς και η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 04 - 
07-01-01 1 «Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα». Η διαδρομή που απεικονίζεται στα 
σχέδια είναι ενδεικτική , η ακριβής θέση των σωληνώσεων θα καθοριστεί επί τόπου . 
 
Μόνωση αεραγωγών 
 
Το δίκτυο αεραγωγών που διέρχεται από εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θα 
θερμομονωθεί με πλάκες ή πάπλωμα πετροβάμβακα πάχους 30mm, με συντελεστή 
θερμικής αγωγιμότητας λ τουλάχιστον 0,041W /(m2K). Όπου το δίκτυο είναι σε εσωτερικό 
χώρο, μη εμφανές, θα χρησιμοποιείται πετροβάμβακας που η εξωτερική πλευρά της 
μόνωσης Θα φέρει εργοστασιακά επικάλυψη αλουμινόχαρτου οπλισμένου με 
υαλόπλεγμα.  Στα σημεία που είναι εμφανείς οι αεραγωγοί, εκεί θα καλύ πτονται από 
φύλλο αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 0,4mm(CLADDING).  
 
Στόμια 
 
Οροφής με καμπύλα πτερύγια μίας έως τεσσάρων κατευθύνσεων Στόμιο προσαγωγής 
οροφής με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια τα οποία έχουν την δυνατότητα να 
μεταβάλουν την μορφή της δέσμης του αέρα. Μίας (ΟΚ1), δύο (ΟΚ2), τριών (ΟΚ3), ή 
τεσσάρων (ΟΚ4) κατευθύνσεων. Τετραγωνικού ή ορθογώνιου σχήματος. Κατασκευασμένο 
από ανοδιωμέvο αλουμίνιο. Με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL και γεφύρωση των 
πτερυγίων ώστε να περιστρέφονται ταυτόχρονα.  
 
Στόμια εγκατάστασης απευθείας σε αεραγωγό κυκλικής διατομής Στόμια προσαγωγής ή 
απαγωγής με καμπύλο πλαίσιο για προσαρμογή στο πλάι κυκλικού αεραγωγού. Το 
πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ή από χαλυβδοέλασμα 
βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL. Διατίθεται στις παρακάτω εκδόσεις:  
T2Π-SR: Με δύο σειρές ρυθμιζόμενοι πτερύγια από αλουμίνιο ανοδιωμένο ή  βαμμένο 
ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL.  
TEΠ-SR: Με μία σειρά σταθερά πτερύγια σε γωνία 450 από αλουμίνιο ανοδιωμένο ή 
βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL.  
AMB-ΚSR: Ακροφύσιο μεγάλου βεληνεκούς (τζετ), κυκλικό, από αλουμίνιο βαμμένο 
ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL. Με ρυθμιζόμενη κεφαλή, με ηλεκτροκινητήρα (on -off 
220V ή αναλογικό 24V) πάνω κάτω, για ρύθμιση της δέσμης του αέρα.  
 
Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου  
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Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή απαγωγής, οροφής, από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο. Τα πτερύγια του στομίου είναι σταθερά και τοποθετούνται μs βήμα 12111111. 
Τα πτερύγια είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε ο αέρας να βγαίνει κάθετα από την επιφάνεια 
του στομίου. Με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL. Τα πτερύγια είναι παράλληλα στην 
πρώτη αναφερόμενη διάσταση.  
 
Στόμιο βροχής-νωπού 
 
Στόμιο βροχής-νωπού για τοποθέτηση σε εξωτερικό τοίχο από ανοδιωμένο αλουμίνιο με 
σταθερά πτερύγια κλίσης 450 και πλέγμα γαλβανισμένο (6Χ6 mm) στο πίσω μέρος που 
εμποδίζει την είσοδο ξένων σωμάτων. Κατάλληλο για τη λήψη ή την απόρριψη αέρ ος από 
ή σε εξωτερικούς χώρους. Τα πτερύγια είναι παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη 
διάσταση. 
Με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL.  
 
6.5.3. Αποχέτευσης συμπυκνωμάτων 
 
Όλες οι εσωτερικές μονάδες VRV θα διαθέτουν λεκάνη συμπυκνωμάτων και αντλία 
ανύψωσης 500mm. Η σύνδεση της αντλίας θα γίνει με ευθύγραμμους πλαστικούς 
σωλήνες ελεύθερης ροής οι οποίο θα οδηγούν τα συμπυκνώματα μέσω κατάλληλου 
δικτύου στην πλησιέστερη αποχέτευση αφού πρώτα εγκατασταθείς σιφώνι. Το δίκτυο θα 
έχει κλίση τουλάχιστον 2% και ο συλλεκτήριος οριζόντιος αγωγός που θα οδεύει στην 
ψευδοροφή των διαδρόμων θα έχει διατομή Φ5Ο. Όταν λόγω δοκαριών είναι αδύνατη η 
σύνδεση εσωτερικής μονάδας με το οριζόντιο συλλεκτήριο δίκτυο τότε η αποχέτευση των 
συμπυκνωμάτων θα γίνεται στην πλησιέστερη απορροή του υφιστάμενου συστήματος 
ψύξης. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 04-02-01-01 «Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς 
σωλήνες ελεύθερης ροής». Η διαδρομή που απεικονίζεται στα σχέδια είναι ενδεικτική , η 
ακριβής θέση των σωληνώσεων θα καθορισθεί επί τόπου . 
 

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 
Προβλέπεται η εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης που θα λειτουργούν με νερό 
στο κτίριο. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η κατασκευή ανεξάρτητων πυροσβεστικών 
υδροδοτικών δικτύων που θα καταλήγουν σε πυροσβεστικές φωλιές και sprinklers. Τα 
δίκτυα θα συνδεθούν με τα αυτόματα πυροσβεστικά υδροδοτικά αντλητικά 
συγκροτήματα. 
Προβλέπεται επίσης η προστασία με αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με CO2 και σύστη μα 
NOVEC καθώς επίσης και η εγκατάσταση φορητών μέσων πυρόσβεσης.  
 
7.1. Εξασφάλιση ποιότητας 
 
Απαιτήσεις αρμόδιων 
Η εγκατάσταση πυροσβεστικών φωλιών και των άλλων μέσων θα γίνει με τις ισχύουσες 
πυροσβεστικές διατάξεις και τους παρακάτω ισχύοντες κανονισμούς: 
Π.Δ. 41/2018 
Τ.Ο.Τ.Τ.Ε. 2454/86 
National fire protection association NFPA 13&14 Προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
Πρότυπο ΕΝ 671-1,2,3 
Πρότυπο ΕΝ 12845 
Πρότυπο ΕΝ 12259 
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7.2. Υποβαλλόμενα στοιχεία 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από οποιαδήποτε παραγγελία  του εξοπλισμού να 
προσκομίσει στην Επίβλεψη για προέγκριση πλήρεις τεχνικούς καταλόγους και σχέδια 
ώστε κατ' αρχήν να διαπιστωθεί η συμφωνία του προτεινόμενου εξοπλισμού με τα 
προδιαγραφές και  το ότι έχει υποστεί τα προβλεπόμενα τεστ και ελέγχους.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να προσκομίσει και τα σχετικά πιστοποιητικά τεστ και 
ελέγχους εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο από την επίβλεψη.  
 
Η κατ' αρχήν συμφωνία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη του για την 
ποιότητα του εξοπλισμού και για την άριστη λειτουργία της εγκατάστασης. 
 
7.3. Γαλβανισμένοι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής για δίκτυα πυρόσβεσης  
 
Οι σωλήνες θα είναι από χάλυβα(πράσινη ετικέτα), επιψευδαργυρωμένοι, κατάλληλοι για 
την κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης για διατομές από 2" και πάνω.  
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-01-06-00  " Συστήματα κτηριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής".  
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από 
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 
9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
7.4. Γαλβανισμένοι χαλυβδοσωλήνες με ραφή για δίκτυα πυρόσβεσης  
 
Οι σωλήνες θα είναι από χάλυβα(πράσινη ετικέτα), επιψευδαργυρωμένοι , κατάλληλοι για 
την κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης για διατομές έως 2".  
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-01-05-00 " Συστήματα κτηριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή".  
 
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από 
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 
9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
7.5. Συνδέσεις ευθύγραμμων σωλήνων  
 
Οι συνδέσεις των γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων θα γίνεται ως εξής: 
Για διαμέτρους έως και τις 2" με κοχλιωτές συνδέσει, δηλαδή είτε συνδέσμους δεξιάς και 
αριστερής κοχλίωσης (μούφες) ή με λυόμενους συνδέσμους (ρακόρ).  
Για διαμέτρους μεγαλύτερες των 2 ", με χρήση αυλακωτού συστήματος VICTAULIC.  
Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου σύνδεσης των σωληνώσεων, 
όπως ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση .  
Τα παραπάνω αποτελούν τον κορμό σχεδιασμού και κατασκευής του δικτύου. Δεδομένου 
ότι για διατομές έως και 4" οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα φέρουν  σπείρωμα, είναι 
επιτρεπτή, σε περιπτώσεις που κριθεί αναγκαίο, η κοχλιωτή σύνδεση.  
 
7.6. Σύστημα Συνδέσεων Σωλήνων Πυρόσβεσης (Victaulic)  
 
Το δίκτυο σωληνώσεων αποτελείται από σωλήνες γαλβανισμένους ISO -MEDIUM 
(πράσινος) με σύνδεση μέσω ειδικών μεταλλικών Flexible Coupling που εξασφαλίζουν 
αντισεισμική προστασία και έχουν έγκριση FM/UL.  
Λόγω της εύκαμπτης ελαστικής σχεδίασης τους επιτρέπουν τη διαστολή και συστολή των 
σωληνώσεων, η οποία δημιουργείται λόγω αλλαγών της θερμοκρασίας (είτε εξωτερικά, 
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είτε εσωτερικά της σωλήνας). Η ανάγκη τοποθέτησης συστολικών εξαρτημάτων 
εξαλείφεται. 
Το ελαστικό εσωτερικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι από συνθετικό 
ελαστικό EPDM με ανοχές θερμοκρασίας (-340°C έως 115°C) και επιτυγχάνει πρόσθετα 
την απομόνωση και απορρόφηση των θορύβων και των μεταδόσεων των δονήσεων.  
Οι σύνδεσμοι είναι σχεδιασμένοι για αυλακωτούς σωλήνες έτσι ώστε να παρέχουν μία 
αυτορυθμιζόμενη σύνδεση η οποία εξομαλύνει την εγκατάσταση από πιέσεις, κενά και 
άλλες εξωτερικές δυνάμεις, ενώ ταυτόχρονα  μειώνουν την ενοχλητική ανάγκη χρήσης 
ειδικών στηριγμάτων, διαστολικών κλπ.  
 Τα εξαρτήματα «κατεύθυνσης» είναι ειδικού τύπου με αυλάκωση στα άκρα από 
χυτοσίδηρο (durable ductile iron) ενδεικτικού τύπου S/10 -S/11-S/12-S/13 (Γωνίες 90°-
450-22 ½ 0-11 1/4°) S/20 Ταυ-S/25 Ταυ συστολικά S/35 Ταυ Σταυροί αυλακωτοί S/50 
Συστολές- S/60 τάπες του ίδιου κατασκευαστή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές UL/FM 
ή ισάξιες. 
 
7.7. Κοχλιωτές συνδέσεις (δίκτυα έως 2 ")  
 
Τα εξαρτήματα των κοχλιωτών συνδέσεων (μούφες, ρακόρ), θα είναι από 
μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο (MALLEABLE), γαλβανισμένα εν θερμώ, με ενισχυμένα 
χείλη (κορδονάτα) στην περιοχή της εσωτερικής κοχλίωσης κατά DIN 2950. Τα ρακ όρ θα 
είναι κωνικά. 
Η σύνδεση θα γίνεται με διάνοιξη κωνικού σπειρώματος στων σωλήνα, σε μήκ ος τόσο 
ώστε το πολύ 3 σπείρες να παραμείνουν ακάλυπτες.  
 
Στο αρσενικό σπείρωμα θα τοποθετείται στεγανοποιητικό μίγμα αποτελούμενο από 
γραφίτη και ορυκτέλαιο ή άλλο ισοδύναμο υλικό- της έγκρισης της Επίβλεψης- που να 
μην προσβάλλει το μέταλλο. 
Το μίγμα πρέπει να είναι αδιάλυτο στο ρευστό της σωλήνωσης.  
Η περιτύλιξη των σπειρών θα γίνεται με κανάβι. Σε συνδέσεις ορειχάλκινων εξαρτημάτων 
επιτρέπεται, μετά από έγκριση της Επίβλεψης, η χρησιμοποίηση ταινίας TEFLON.  
 
7.8. Αυλακωτές συνδέσεις (δίκτυα πάνω από 2 ") 
 
Για την κατασκευή του δικτύου θα εφαρμοστεί το αυλακωτό σύστημα (ενδεικτικός τύπος 
VICTAULIC-GROOVED PIPING SYSTEM FRINNELL-GRUVLOK). 
Για τη σύνδεση των σωλήνων θα χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι με μηχανικού τύπου 
κλείδωμα (μανδάλωμα) και κεντρικού κοιλώματος ανταπόκρισης-πίεσης ελαστικά 
παρεμβύσματα. 
Οι σωλήνες στα άκρα θα προ-αυλακωθούν με χρήση κατάλληλου εργαλείου της 
προμηθεύτριας εταιρείας έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του μηχανικού 
συνδέσμου. 
Η κατεργασία του σωλήνα σε καμία περίπτωση δεν τραυματίζει το γαλβάνισμα και 
εξασφαλίζει την απόλυτη στεγανότητα του δικτύου στα σημεία συναρμογής για πιέσεις 
έως και 35 bar. 
 
7.9. Διακλαδώσεις 
 
Αυτές θα γίνονται με ειδικά τεμάχια γαλβανισμένα . Αυτά θα είναι από μαλακτοποιημένο 
γαλβανισμένο σίδηρο με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα) κατά DIN 2950.  
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα των διακλαδώσεων (ταυ, σταυροί κλπ), για διατομές 
μικρότερες ή ίσες των 2 " θα είναι κοχλιοτομημένα.  
Για μεγαλύτερες διατομές θα ακολουθούν το πρότυπο κατασκευής αυλακωτής σύνδεσης.  
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 Όπου απαιτηθεί οπή παροχής θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο εργαλείο της 
προμηθεύτριας εταιρείας για διάνοιξη οπής σε μία προκαθορισμένη θέση σε μέγεθος 
τέτοιο ώστε να υποδέχεται την τοποθέτηση του κολλάρου παροχής (μηχανικό ταυ) με 
ελαστικό παρέμβυσμα. Ενδεικτικός τύπος VICTAULIC S920.  
Οι διακλαδώσεις πρέπει να κατασκευάζονται με προσοχή ώστε να αποφεύγεται η 
παρεμβολή πρόσθετης αντίστασης στη ροή και ο σχηματισμός θυλάκων αέρα, να 
επιτυγχάνεται δε κανονική εκκένωση του δικτύου.  
 
7.10. Λυόμενοι σύνδεσμοι 
 
Λυόμενοι σύνδεσμοι θα τοποθετηθούν:  
Στα σημεία σύνδεσης των σωλήνων προς τα μηχανήματα Εκατέρωθεν των αποφρακτικών 
δικλείδων (βανών). 
Σε ορισμένα σημεία του δικτύου που καθορίζονται από τον Ανάδοχο με τη σύμφωνη  
γνώμη του Επιβλέποντα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποσυναρμολόγησης. 
Οι λυόμενες συνδέσεις απαγορεύεται ρητά να γίνονται μέσα σε τοίχους ή οροφές, αλλά 
σε σημεία φανερά και επισκέψιμα.  
Για διατομές έως 2 " προβλέπονται ρακόρ.  
Για τις μεγαλύτερες διατομές σημειώνεται ότι η χρήση του αυλακωτού συστήματος 
επιτρέπει την αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε σημείου του δικτύου.  
Για τη σύνδεση των αποφρακτικών οργάνων προβλέπονται φλάντζες (εάν τα όργανα είναι 
φλαντζωτά) κατάλληλες για την πίεση λειτουργίας του δικτύου, κατά DIN 2576, ΝΡ 10, 
κατασκευασμένες από χάλυβα. 
Οι φλάντζες θα είναι γαλβανισμένες  και θα συνδέονται με τους σωλήνες με κοχλίωση. 
Ανάμεσα στις φλάντζες θα τοποθετείται παρέμβυσμα από περμανίτη ή συνδετικό 
ελαστικό, πάχους 2mm για σωλήνες έως 8".  
Εάν επιλεγεί η σύνδεση των αποφρακτικών οργάνων με το αυλακωτό σύστημα, θα 
ακολουθηθούν οι προδιαγραφές κατασκευής του δικτύου και οι βάνες θα φέρουν 
προαυλακωμένα άκρα αντί φλάντζας. 
 
7.11. Πυροσβεστική Φωλιά 
 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-05-01-01 "Πυροσβεστικές 
Φωλιές". 
Οι πυροσβεστικές φωλιές που είναι αποδεκτές για εγκατάσταση θα φέρουν σήμανση CE 
και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία 
κατά  τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
7.12. Πυροσβεστήρες 
 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-05-06-01  
"Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα".  
Οι πυροσβεστήρες που είναι αποδεκτοί για εγκατάσταση θα φέρουν σήμανση CE και θα 
προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά  
τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
7.13. Δίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου  
 
Το πυροσβεστικό δίκρουνο  θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διατάξεις των 
γερμανικών κανονισμών DIN 3222 για πίεση λειτουργίας 1Ο atm και θα είναι διαμέτρου 
σωλήνα συνδέσεως προς το δίκτυο 100mm και θα φέρει δύο λήψεις, διαμέτρου 65mm.  
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Το σώμα του δίκρουνου θα είναι από χυτοσίδηρο, η έδρα της βαλβίδας και τα πώματα  
των λήψεων από ορείχαλκο και ο άξονας της βαλβίδας από χάλυβα.  
Το δίκρουνο θα έχει αποφρακτική δικλείδα τελείως στεγανή για πιέσεις μέχρι 10atm. Οι 
λήψεις θα φέρουν πώματα (τάπες) τύπου «ταχείας συνδέσεως», τελείως στεγανά που θα 
συγκρατούνται με αλυσίδα . Το υδροστόμιο θα στηριχθεί πάνω σε βάση σε βάση από 
μπετόν, χωρίς οπλισμό, για την παραλαβή των υδροδυναμικών δυνάμεων που 
αναπτύσσονται στη λειτουργία του και θα συνδεθεί στην τροφοδοτική σωλήνωση με 
φλάντζες απ' ευθείας χωρίς παρεμβολή άλλης αποφρακτικής διατάξεως. Μετά την 
εγκατάσταση του, το πυροσβεστικό υδροστόμιο θα βαφτεί με δυο στρώσεις γραφιτούχου 
μινίου  και  δύο στρώσεις ελαιοχρώματος , κατάλληλου για το ύπαιθρο, του οποίου την 
απόχρωση θα υποδείξει η επίβλεψη. 
 
7.14. Σταθμός Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ) τύπου Α  
 
Ο Πυροσβεστικός Σταθμός (Σταθμός Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων & Μέσων), 
(τύπου Α), πλήρης, θα είναι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981, όπως αυτή 
ισχύει σήμερα και θα αποτελείται από τα κατωτέρω: 
Μεταλλικό ερμάριο, χρώματος κόκκινου (PAL 3000), διαστάσεων = 1200Χ630Χ180 mm,  
κατάλληλη για εξωτερική, επίτοιχη, τοποθέτηση. Κατασκευασμένο από 2/2 έλασμα 
λαμαρίνας DKP απλό ή γαλβανισμένο. Πάχος ελάσματος 0,8 mm. Βαφή φούρνου με 
αντισκωριακή προστασία. Στην πλάτη του ερμαρίου, θα υπάρχουν διαμορφωμένα 
κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα για την στήριξη και τοποθέτηση τ ου εξοπλισμού. 
Επιπλέον, είναι επιθυμητό (όχι υποχρεωτικό) να υπάρχουν διαμορφωμένα κατάλληλα 
μεταλλικά χωρίσματα εντός του ερμαρίου, για την τοποθέτηση του εξοπλισμού.  
Πόρτα με άκαμπτο πλαίσιο, με εσωτερικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου, με δυνατότητα 
ανοίγματος 170° , με μάνδαλο και αρθρωτή περιστρεφόμενη χειρολαβή. Στην εξωτερική 
πλευρά της πόρτας, θα υπάρχουν ανάγλυφες ή τυπωμένες οι ενδείξεις, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ και FIRE STATION (ή FIRE ΡΟΙΝΤ), με ευανάγνωστους μεγάλους χαρακτήρες, 
λευκού χρώματος . 
Κλειδαριά ασφαλείας, εσωτερική, με τρία κλειδιά, τύπου pass partout, ίδιο για όλες τις 
κλειδαριές (και για τους 10 Π.Σ.).  
Ειδικά εργαλεία και ειδικός εξοπλισμός, χρώματος κόκκινου, ως κατωτέρω:  
1. Λοστός διαρρήξεως (τεμ. 1) 
2. Πέλεκυς μεγάλος (τεμ. 1)  
3. Φτυάρι (τεμ. 1) 
4. Αξίνα (τεμ. 1) 
5. Σκεπάρνι (τεμ. 1) 
6. Κουβέρτα διασώσεως, δύσφλεκτη (τεμ. 1)  
7. Ηλεκτρικός φακός χειρός (τεμ. 2)  
8. Αναπνευστική συσκευή οξυγόνου διάρκειας 1Ο min (τεμ. 1)  
9. Ατομική προσωπίδα (ολοπρόσωπη) , από σιλικόνη, με φίλτρο, (τεμ. 2 ) κατάλληλη 

για σκόνη, καπνό, aerosol, inergen, FM 200 κλπ.  
1Ο. Κράνος πλαστικό προστατευτικό (τεμ. 2)  
  
7.15. Πίνακας πυρανίχνευσης 
 
Ο πίνακας πυρανίχνευσης - κατάσβεσης θα λειτουργεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ12094-1 (fixed fire fighting systems -  components for gas extinguishing 
systems). Θα φέρει τρεις ζώνες ανίχνευσης, δύο εκ των οποίων θα σχετίζονται με την 
ενεργοποίηση της εντολής κατάσβεσης, ενώ η τρίτη θα επιτηρεί βοηθητικά κυκλώματα. Η 
ενεργοποίηση της εντολής κατάσβεσης θα βασίζεται σε οποιοδήποτε συνδυασμό 
ενεργοποίησης των ζωνών πυρανίχνευσης, ενώ θα επιτρέπει τη λειτουργία συναγερμού 
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δύο σταδίων, π.χ. προσυναγερμού  όταν ενεργοποιείται μία ζώνη πυρανίχνευσης και 
τελικού συναγερμού όταν ενεργοποιείται και δεύτερη ζώνη.  
Ο πίνακας θα επιτρέπει προγραμματισμό χρονοκαθυστέρησης της εντολής κατάσβεσης 
(στη περιοχή Ο - 60 sec) και δυνατότητα διακοπής - επανεκκίνησης της 
χρονοκαθυστέρησης μέσω εξωτερικής εντολής. Η τρέχουσα χρονοκαθυστέρηση θα 
εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα. Θα επιτρέπει επίσης προγραμματιζόμενο χρόνο 
ενεργοποίησης της εντολής (στη περιοχή 60 - 300 sec), ώστε να προστατεύεται ο 
εξοπλισμός ηλεκτρικής ενεργοποίησης  της φιάλης από υπέρταση.  
Ο πίνακας θα φέρει εξοπλισμό για χειροκίνητη εντολή κατάσβεσης με κομβία διπλής 
κίνησης, διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειροκίνητο - αυτόματο και πλήκτρο εκκίνησης 
του εξαερισμού . 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα θα είναι κατ' ελάχιστο: 
• Τρεις επιτηρούμενες ζώνες ανίχνευσης.  
• Μία επιτηρούμενη είσοδο από διακόπτη ελέγχου πίεσης φιάλης.  
• Μία επιτηρούμενη είσοδο από επαφή επιβεβαίωσης κατάσβεσης.  
• Μία επιτηρούμενη είσοδο από κομβία  χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης.  
• Μία επιτηρούμενη είσοδο από μπουτόν ή διακόπτη αναστολής κατάσβεσης.  
• Μία επιτηρούμενη είσοδο από διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειροκίνητο - 

αυτόματο. 
• Δύο επιτηρούμενο κυκλώματα αναγγελίας συναγερμού πρώτου σταδίου 

(προσυναγερμού), έκαστο 24 Vdc / 500 mA.  
• Ένα επιτηρούμενο κύκλωμα αναγγελίας συναγερμού τελικού σταδίου, 24 Vdc / 500 

mA. 
• Ένα κύκλωμα εντολής κατάσβεσης, 30 Vdc /1 Amp, προστατευόμενο από δίοδο.  
• Ένα κύκλωμα βοηθητικών επαφών ρελαί που ενεργοποιείται στο προσυναγερμό, 30 

Vdc /1 Amp. 
• Ένα κύκλωμα βοηθητικών επαφών ρελαί που ενεργοποιείται στο τελικό συναγερμό, 

30 Vdc/1 Amp. 
• Ένα κύκλωμα βοηθητικών επαφών ρελαί για την εκκίνηση του εξαερισμού 

(απομάκρυνση του κατασβεστικού υλικού), 30 Vdc /1 Amp.  
• Δύο κυκλώματα βοηθητικών επαφών ρελαί γενικού συναγερμού πυρκαγιάς, 30 Vdc 

/1 Amp. 
• Ένα κύκλωμα βοηθητικών επαφών ρελαί γενικής βλάβης του πίνακα κατάσβεσης και 

των επιτηρούμενων κυκλωμάτων, 30 Vdc /1 Amp.  
• Ενσωματωμένο κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης δύο κινήσεων.  
• Διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειροκίνητο - αυτόματο στη πρόσοψη του πίνακα.  
• Δυνατότητα σύνδεσης επαναληπτικού πίνακα χειρισμών και ενδείξεων.  
• Τροφοδοσία 230 Vac, κατανάλωση έως 100 Watt.  
• Τροφοδοτικό 24 Vdc / 3 Amp, εκ των οποίων μέχρι 750 mA για αποκλειστική χρήση 

του φορτιστή συσσωρευτών.  
Κομβίο Ακύρωσης: 
Ο διακόπτης αναστολής κατάσβεσης θα συνδεθεί στο τοπικό πίνακα κατάσβεσης ή στο 
κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης μέσω κατάλληλης συσκευής interface. Σκοπός του είναι 
η διακοπή της διαδικασίας αυτόματης κατάσβεσης και ο χειρισμός του προβλέπεται μόνο 
από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
Ο διακόπτης θα είναι κίτρινου χρώματος, επίτοιχης εγκατάστασης, προστασίας ΙΡ240 και 
θα φέρει ειδική επιγραφή Extinguishing Hold Off ή άλλη παρεμφερή. Θα μπορεί να 
λειτουργεί στη περιοχή θερμοκρασίας από -30° έως +70°C. 
Για την ενεργοποίησή του θα υπάρχει ενσωματωμένος κλειδοδιακόπτης. Κατά την 
ενεργοποίηση θα κλείνει μία επαφή ΝΟ με δυνατότητα έως 3 Amp στα 230 Vac ή στα 24 
Vdc. 
Φωτεινός επαναλήπτης:  
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Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την οπτική ένδειξη σε περίπτωση ενεργοποίησης 
κάποιου πυρανίχνευση συμβατικής ή διευθυνσιοδοτούμενης τεχνολογίας. Επίσης θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες εφαρμογές που απαιτούν μια τοπική οπτική ένδειξη. 
Η συσκευή θα φέρει ενσωματωμένο LED.  
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των μηχανισμών θα είναι :  
• Τροφοδοσία 5 - 28 Vdc 
• Κατανάλωση 23mA 
• Έγκριση: LPCB  
 
7.16. Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου  
 
Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου συμβατικής τεχνολογίας θα είναι 
εγκεκριμένος από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σημάνσεις CE, 
LPCB και VdS. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα 
βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από  μη-
εξουσιοδοτημένο προσωπικό.  
Ο ανιχνευτής θα είναι χαμηλού προφίλ και θα λειτουργεί με βάση το φαινόμενο τη ς 
μείωσης φωτεινότητας λόγω παρουσίας καπνού . Θα συνδέεται στο κεντρικό πίνακα μέσω 
καλωδίου δύο αγωγών. Η ευαισθησία του θα είναι προκαθορισμένη στο επίπεδο που 
προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, θα μπορεί όμως ταυτόχρονα να 
μεταβάλλεται αντισταθμίζοντας τη σταδιακή μείωση ορατότητας που επιφέρει σκόνη ή 
άλλοι ρύποι. Ο ανιχνευτής θα μπορεί να επανατάσσεται μετά από στιγμιαία διακοπή της 
τροφοδοσίας του, όταν η πυκνότητα καπνού πέσει κάτω των ορίων συναγερμού.  
Ο ανιχνευτής θα φέρει ενδείκτη LED,  ώστε τυχόν συναγερμός ή βλάβη να είναι εύκολα 
ορατά από απομακρυσμένη θέση. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης 
απομακρυσμένου φωτεινού επαναλήπτη, καθώς και θέση δοκιμής για την ενεργοποίηση 
των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.  
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ανιχνευτών θα είναι :  
• Τροφοδοσία 8 - 30 Vdc, μέγιστη κατανάλωση (στα 24 V dc) ηρεμίας έως 60 μΑ, 

συναγερμού έως 80 mA. 
• Υλικό κατασκευής: Πλαστικό ABS.  
• Χρώμα: RAL 9016. 
• Διαστάσεις 102χ42 mm (διάμετρος χ ύψος), περιλαμβανομένης της βάσης.  
• Θερμοκρασία λειτουργίας -30 έως +70°C. 
• Μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία 95%, μη-συμπυκνούμενη 
 
7.17. Θερμικός-Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής 
 
Ο θερμικός - θερμοδιαφορικός ανιχνευτής συμβατικής τεχνολογίας θα είναι εγκεκριμένος 
από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σημάνσεις CE, LPCB και VdS. 
Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο 
πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό. 
Ο ανιχνευτής θα είναι χαμηλού προφίλ, ηλεκτρονικού τύπου και θα φέρει διπλό 
αισθητήριο θερμότητας. Το πρώτο αισθητήριο θα είναι σταθερού ορίου, ώστε να 
σημανθεί συναγερμός όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 58°C. Το δεύτερο αισθητήριο 
ανιχνεύει τον ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας του χώρου και θα σημάνει συναγερμό 
όταν ο ρυθμός αυτός υπερβεί το προκαθορισμένο όριο που προβλέπεται από τους 
κανονισμούς. Ο ανιχνευτής θα μπορεί να επανατάσσεται μετά από στιγμιαία δια κοπή της 
τροφοδοσίας, όταν η θερμοκρασία ή ο ρυθμός αύξησής της πέσει κάτω των ορίων 
συναγερμού. 
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Ο ανιχνευτής θα φέρει ενδείκτη LED, ώστε τυχόν συναγερμός ή βλάβη να είναι εύκολα 
ορατά από απομακρυσμένη θέση. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης 
απομακρυσμένου φωτεινού επαναλήπτη, καθώς και θέση δοκιμής για την ενεργοποίηση 
των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.  
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ανιχνευτών θα είναι :  
 • Τροφοδοσία 8 - 30 Vdc, μέγιστη κατανάλωση (στα 24 V dc) ηρεμίας έως 70 μΑ , 

συναγερμού έως 80 mA. 
• Υλικό κατασκευής: Πλαστικό ABS.  
• Χρώμα: RAL 9016. 
• Διαστάσεις 102χ50 mm (διάμετρος χ ύψος), περιλαμβανομένης της βάσης.  
• Θερμοκρασία λειτουργίας -30 έως +70°C. 
• Μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία 95%, μη-συμπυκνούμενη. 
 
7.18. Ηχητική συσκευή αναγγελίας συναγερμού 
 
Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την ηχητική αναγγελία συναγερμού πυρκαγιάς 
συστημάτων πυρανίχνευσης συμβατικής τεχνολογίας.  
Η σειρήνα θα είναι προγραμματιζόμενη μέσω μικροδιακοπτών για την επιλογή τόνου 
συναγερμού ανάμεσα σε 32 δυνατούς συνδυασμούς κατ' ελάχιστο, ενώ παράλληλα θα 
επιτρέπεται η επιλογή έντασης ανάμεσα από τρία δυνατά επίπεδα (high -  medium -  low). 
Η ισχύς της σειρήνας θα μπορεί να φτάνει και τα 106 dBA, αναλόγως του επιλεγόμενου 
τόνου συναγερμού. 
Η συσκευή θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών ΕΝ54 - Pt.3. 
Η συσκευή θα μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο με προστασία ΙΡ65. Οι ελάχιστες 
τεχνικές προδιαγραφές των μηχανισμών θα είναι :  
• Τροφοδοσία: 9 - 60 Vdc, 
• Κατανάλωση : 4-41mA 
• Θερμοκρασία λειτουργίας -25° έως 70°C. 
• Εγκρίσεις: ΕΝ54, LPCB, VDS 
 
7.19. Οπτικοηχητική συσκευή αναγγελίας συναγερμού  
 
Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την οπτική και ηχητική αναγγελία συναγερμού 
πυρκαγιάς συστημάτων πυρανίχνευσης συμβατικής τεχνολογίας .  
Η συσκευή θα φέρει ενσωματωμένη σειρήνα και φανό οπτικής αναγγελίας σε μία ενιαία 
μονάδα. Η σειρήνα θα είναι προγραμματιζόμενη μέσω μικροδιακοπτών για την επιλογή 
τόνου συναγερμού ανάμεσα σε 32 δυνατούς συνδυασμούς κατ' ελάχιστο, ενώ παράλληλα 
θα επιτρέπεται η επιλογή έντασης ανάμεσα από τρία δυνατά επίπεδα (high -  medium -  
low). Η ισχύς της σειρήνας θα μπορεί να φτάνει και τα 97 dBA, αναλόγως του 
επιλεγόμενου τόνου συναγερμού.  
Η συσκευή θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών ΕΝ54 - 
Pt.23. 
Η προσφερόμενη προστασία θα είναι IΡ21.  
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των μηχανισμών θα είναι :  
 • Τροφοδοσία 17 - 60 Vdc 
• Κατανάλωση 25mA 
• Θερμοκρασία λειτουργίας -25° έως 70°C. 
 
7.20. Σωληνώσεις 
 
Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένους   χαλύβδινους σωλήνες 
χωρίς ραφές (Schedule 40), οι οποίοι θα βαφτούν με κόκκινο χρώμα μετά την 
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εγκατάσταση και τις δοκιμές του συστήματος. Ο εγκαταστάτης θα προσκομίσει μελέτη 
διαστασιολόγησης σωληνώσεων του συστήματος κατάσβεσης, η οποία θα προκύπτει α πό 
πρόγραμμα υπολογισμών του κατασκευαστή του συστήματος.  
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-01-06-00 " Συστήματα κτηριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής".  
Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από 
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 
9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
 
7.21. Καλωδιώσεις 
 
Ισχύουν οι προδιαγραφές των καλωδιώσεων του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης 
και του χειροκίνητου συστήματος συναγερμού.  
 
7.22. Πιστοποιήσεις 
 
Πέραν των πιστοποιητικών των επιμέρους υλικών του συστήματος ο ανάδοχος έχει 
υποχρέωση στην πιστοποίηση του συνόλου της εγκατάστασης δηλαδή στην τοποθέτηση 
και συγκρότηση του συστήματος ως ενιαίο σύνολο του οποίου η λειτουργία θα 
ανταποκρίνεται στους σκοπούς της εγκατάστασης του . 
 
 
7.23.  Φωτιστικό σήμανσης: 
 
Φωτιστικό σήμανσης κινδύνου με τάση λειτουργίας 12 -24V DC για σύνδεση σε  πίνακα 
κατάσβεσης. Διαθέτει 4 LEDs ως φωτεινή πηγή, προσφέροντας υψηλή φωτεινή απόδοση 
με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση. Περιλαμβάνει αυτοκόλλητη πινακίδα σήμανσης "STOP 
GAS". Στεγανή έκδοση με βαθμό προστασίας ΙΡ65. Συνοδεύεται από δήλωση 
συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ54. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Τάση τροφοδοσίας: 12-24 Vdc 
• Κατανάλωση ρεύματος: 70 mA 
• Βαθμός προστασίας: ΙΡ 42 
• Υλικό κατασκευής: PC/ABS 
Καλωδιώσεις 
Ισχύουν οι προδιαγραφές των καλωδιώσεων του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης 
και το χειροκίνητου συστήματος συναγερμού.  
 
7.24. Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας - σήματα διάσωσης 
 
Για την επίτευξη στάθμης φωτισμού 1Olux στις οδεύσεις διαφυγής του κτηρίου και για 
τον φωτισμό των εξόδων κινδύνου θα τοποθετηθούν αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 
επίτοιχα ή οροφής με λαμπτήρες φθορισμού.  
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα για εμφανή τοποθέτηση, με κέλυφος από 
polycarbonate, ανακλαστήρα από λευκό polycarbonate , κάλυμμα/ανταυγαστήρα από 
αδιαφανές polycarbonate, αντοχή σε βανδαλισμούς και στην υπεριώδη ακτινοβολία, με 
λυχνιολαβή από polycarbonate και επαφές από φωσφορούχο ορείχαλκο, με λαμπτήρες 
φθορισμού 1x11W, προστασίας ΙΡ65.  
Φωτιστικό ασφαλείας με προβολείς 2x21W, 180 λεπτών, μη συνεχούς λειτουργίας, 
μπαταρίες Pb, τύπος ΒΕΝ3 του οίκου MENVIER COOPER, Αγγλίας, μετά των υλικών και 
μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
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Τα σήματα οδεύσεων διαφυγής θα είναι κατάλληλα για απ' ευθείας τοποθέτηση πάνω 
στα αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας και θα έχουν τις ανάλογες διαστάσεις και την 
κατάλληλη διαμόρφωση για το σκοπό αυτό. 
Τα φωτιστικά σώματα θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ΙSΟ 9000:2000 ή ΙSΟ 
9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά. 
 
7.25. Εγκατάσταση - Συνθήκες εργασίας 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει τις τοπικές συνθήκες εργασίας, δηλαδή τις 
πραγματικές διαδρομές των σωληνώσεων, τις θέσεις των διαφόρων οργάνων, φωλιών 
κλπ. 
 
7.26. Έλεγχος και δοκιμές 
 
Μετά το πέρας των εργασιών της εγκαταστάσεως πυροσβεστικών φωλιών θα γίνουν όλα 
τα τεστ και οι έλεγχοι που προβλέπονται από τους κανονισμούς NFPA 14, την ΤΟ.ΤΕΕ και 
τα ΕΝ. 
 
7.27.  Εγκαταστάσεις πυρασφάλειας 
 
Πυροφραγμοί 
Για όλες τις διαβάσεις καλωδίων, σιδηροσωλήνων, αεραγωγών, εσχαρών, που διέρχονται 
διαμέσου των ορίων των Πυροδιαμερισμάτων, προβλέπεται η κατασκευή πυροφραγμών 
που περιλαμβάνει τα παρακάτω:  
Πλάκα ορυκτοβάμβακα πάχους τουλάχιστον 5 cm και ειδικού βάρους 120kg/cm 3 που 
φράσσει όλα τα κενά μεταξύ τοίχων, καλωδίων, σωλήνων, αγωγών κτλ.  
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 5 mm και από τις δύο πλευρές 
του πυροφραγμού τα καλώδια σε μήκος 50 cm ω και οι σωληνώσεις σε μήκος 25 cm αφού 
περιβληθούν πρώτα με κοχύλι ορυκτοβάμβακα . 
Πλαστικοί σωλήνες που διέρχονται διαμέσου των ορίων των Πυροδιαμερισμάτων, θα 
επενδυθούν με ταινία από βερνικουλίτη (υλικό αυτόδιογκούμενο) σε μήκος ίσο προς αυτό 
του δομικού στοιχείου Το πάχος της ταινίας καθορίζεται από την ονομαστική διάμετρο 
του σωλήνα. Το κενό μεταξύ σωλήνων και δομικού στοιχείου  θα γεμίσει με ειδικό κονίαμα 
κατάλληλης πυραντοχής. 
Για μεμονωμένες διελεύσεις πλαστικών σωλήνων είναι δυνατή η χρήση πυροφραγμού 
τύπου χιτώνιου. 
Τα υλικά των πυροφραγμών θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο, τις πιο κάτω απαιτήσεις:  
- Να έχουν την ίδια αντοχή στη φωτιά όσο και το χώρισμα στο οποίο τοποθετούνται  
- Να μη μειώνουν την ικανότητα φορτίσεως των καλωδίων . 
- Να είναι ελεύθερα από κάθε είδους οργανικής ενώσεως  
- Να μην είναι τοξικά 
- Να είναι εύκαμπτα και να επιτρέπουν την εύκολη προσθήκη ή απομάκρυ νση 
καλωδίων --Να είναι ανθεκτικά στην υγρασία και να μην επηρεάζονται από καιρικές 
συνθήκες 
- Να παρουσιάζουν ικανοποιητική μηχανική αντοχή Να μην παρουσιάζουν το 
φαινόμενο της γήρανσης. 
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7.28. Πινακίδες Πυρασφάλειας 
 
Οι πινακίδες πυρασφάλειας θα περιέχουν σχέδια κατόψεων όπου φαίνονται οι έξοδοι 
κινδύνου, η ακολουθητέα διαδρομή εξόδου, και τα υπάρχοντα μέσα πυρασφάλειας και οι 
λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται στα σχέδια . 
Τα σχέδια είναι μεγέθους Α4 ή Α3 και οι κλίμακες σχεδιάσεως θα είναι 1:200  
Τα σχέδια θα σχεδιαστούν σε χαρτί με κάνναβο 10X10m , για ευκολία  αναγνωρίσεως 
αποστάσεων, θα απεικονίζουν τη διεύθυνση του βορρά, θα έχουν την κύρια είσοδο του 
κτιρίου στο κάτω μέρος και γενικά η σύνταξή τους θα γίνει σύμφωνα με τους Γερμανικούς 
κανονισμούς Brandschutzplan vds 030-11/81. 
Οι πινακίδες προβλέπονται μεταλλικές με κινητό υαλοπίνακα πάχους 4 mm, με 
ενσωματωμένο φωτιστικό με λαμπτήρα φθορισμού και κατάλληλες για επίτοιχη 
τοποθέτηση. 
Οι θέσεις αναρτήσεως τους θα καθοριστούν επιτόπου από την Επίβλεψη. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Επίβλεψη για έγκριση πλήρη σειρά 
κατασκευαστικών σχεδίων πριν την κατασκευή των πινακίδων . 
 
7.29. Πινακίδες πληροφόρησης 
 
Η εγκατάσταση των πινακίδων αυτών έχει σκοπό την πληροφόρηση της θέσης  των 
πυροσβεστικών μέσων 
Οι πινακίδες προβλέπονται μόνο με εικόνες (pictograms) από πλαστικό υψηλής αντοχής 
ή ανοδειωμένο αλουμίνιο πάχους 2mm και κατάλληλες για επίτοιχη τοποθέτηση ή 
ανάρτηση με βραχίονες από την οροφή  
Οι πινακίδες προβλέπονται διαστάσεων 200X200mm, ενώ οι θέσεις αναρτήσεως των 
πινακίδων και η επιλογή των εικόνων θα καθοριστούν από την επίβλεψη  
Η όλη εμφάνιση θα είναι πολυτελής και ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην 
Επίβλεψη για έγκριση δείγματα των πινακίδων που πρόκειται να εγκαταστήσει.  
 

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
 

Όλα τα υλικά του χειροκίνητου συστήματος συναγερμού και του αυτόματου συστήματος 
πυρανίχνευσης θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες 
που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 
9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά.  
  
8.1. Καλωδιώσεις 
 
Τα καλώδια, θα είναι θωρακισμένα, χάλκινων αγωγών , βραδύκαυστα, ελεύθερα 
αλογόνων, FE180 Ε30/Ε90 κατάλληλα για την κατασκευή του ηλεκτρικού δικτύου του 
χειροκίνητου συστήματος συναγερμού και του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, 
με αγωγούς από χαλκό. Τα καλώδια θα φέρουν σήμανση CE και θα έχουν τα παρακάτω 
κύρια χαρακτηριστικά 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- Αγωγός: Εύκαμπτα καλώδια χαλκού, IEC 60228 Κλάση 5, TS / DIN ΕΝ 60228 Κλάση 5  
- Μόνωση: Σύστημα ελαστομερούς χωρίς αλογόνο, ΕΝ 50290 -2-26 
- Πρότυπο: VDE 0812 & VDE 0814 & VDE 0245  
- Αντοχή μόνωσης: min 200 MΩ.km  
- Δοκιμή πυκνότητας καπνού: IEC 61034-2 & TS / DIN ΕΝ 61034-2 
- Δοκιμή ιδιοτήτων χωρίς αλογόνα : IEC60754-1 / 2 & TS / DIN ΕΝ 50267-2 
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- Δοκιμή με φλόγα: IEC 60332-3 & TS / DIN ΕΝ 50266-2-4 
- Ακεραιότητα μόνωσης: IEC 60331, VDE 0472-814 
- Πυραντίσταση με μοχ. Σοκ DIN ΕΝ 50200; ΡΗ30-ΡΗ60-ΡΗ 90 
- Ακεραιότητα κυκλώματος συστήματος: DIN 4102-12. Ε30 & Ε90 
 
Θα γίνονται αποδεκτά και καλώδια με αντίστοιχες αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.  
 
Η διατομή των καλωδίων θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
 
Είδος Κυκλώματος Καλώδιο-Διατομή 
Ανιχνευτές               2χ1,5m2 
Σειρήνα Συναγερμού 2χ1,5m2 
Κομβία συναγερμού 2χ1,5m2 
Τροφοδοσία Πίνακα A05VV-U 2χ1,5mm2 
 
Επιπλέον τα καλώδια:  
- στο Ισόγειο, Α, Β και Γ όροφο του κτηρίου γραφείων θα είναι ευρωκλάσης Ε  
- στο Α και Β υπόγειο θα είναι ευρωκλάσης Dca-s2,d2,a2 
- στα κλιμακοστάσια (πυρ/νες οδεύσεις διαφυγής) θα είναι ευρωκλάσης B2ca -
s1,d1,a1 
- στην Αίθουσα συνεδριάσεων θα είναι ευρωκλάσης Dca-s2,d2,a2 
- στο αναψυκτήριο θα είναι ευρωκλάσης Dca-s2,d2,a2 
 σύμφωνα με το EN 13501-6 που αφορά στην αντίδραση του υλικού στην φωτιά.  
 
Γενικά τα καλώδια ασθενών ρευμάτων θα εγκαθίστανται λαμβάνοντας υπόψη και τα 
παρακάτω: 
 
- Τοποθέτηση με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι βλάβης εξαιτίας 

μηχανικών καταπονήσεων 
  
Κατά την εγκατάσταση, χρήση ή συντήρηση θα αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης στους 
μανδύες και τις μονώσεις τους 
- Η ακτίνα καμπυλότητας των καλωδίων θα είναι τέτοια, ώστε να αποφεύγεται  
 οποιαδήποτε βλάβη 
- Τα στηρίγματα τους δεν επιτρέπεται να έχουν κοφτερές ακμές  
 
8.2. Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης  
 
Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι έξι (6) βρόχων κατ' ελάχιστο, Ο κάθε βρόχος 
θα μπορεί να δεχθεί 250 συσκευές και θα μπορεί να χωριστεί σε περισσότερες από 
ενενήντα (90) ζώνες. Θα διαθέτει touch screen με δυνατότητα περιγραφής για το κάθε 
υλικό έως σαράντα (40) σύμβολα, όλες οι λειτουργίες τόσο του προγραμματισμού όσο και 
του χειρισμού θα γίνονται από το display, λειτουργία day -night, είσοδο ethernet, 
δυνατότητα δικτύωσης μέσω TCP/IP, δυνατότητα χρήσης με επαναλήπτη, δυνατότητα 
ανίχνευσης διπλής διεύθυνσης συσκευής, δυνατότητα ανίχνευσης και εντοπισμού 
βραχυκυκλώματος, μνήμη 10.000 συμβάντων.  Το μεταλλικό κουτί θα δέχεται 2 μπαταρίες 
7Ah/12V. Ο Πίνακας θα διαθέτει ιστοποίηση κατά ΕΝ 54 2/4 CPD.  
 
Ερμάρια 
Ο κεντρικός πίνακας θα είναι εντός ερμαρίου κατάλληλου για επίτοιχη  τοποθέτηση. Το 
πίσω μέρος του ερμαρίου και η πόρτα θα είναι χαλύβδινα, με υποδομή για ηλεκτρικές 
συνδέσεις αγωγών στα πλάγια και στο πάνω μέρος. Η πόρτα θα φέρει κλειδαριά. Ο 
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κεντρικός πίνακας θα είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτη ση 
του, η συντήρησή του και η μελλοντική επέκτασή του.  
 
Χωρητικότητα συστήματος 
Ο κεντρικός πίνακας θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες:  
- 6-8 η περισσότεροι βρόχοι 
- 250 συσκευές ανά βρόχο  
- 2 ενσωματωμένους μονωτές ανά βρόχο  
- 250 προγραμματιζόμενες είσοδοι  -έξοδοι (ελευθέρα προγραμματιζόμενες)  
- 200 ζώνες 
- 48 group ζωνών 
 
Κύκλωμα βρόχου (Loop) 
Ένα κύκλωμα βρόχου θα παρέχεται για την παρακολούθηση και έλεγχο κάθε βρόχου 
ανιχνευτών και πλακετών. Το κύκλωμα αυτό θα περιλαμβάνει τον δικό του 
μικροεπεξεργαστή. 
 
Το κύκλωμα βρόχου θα επικοινωνεί και θα τροφοδοτεί όλες τις συσκευές του βρόχου 
μέσω ενός 2πολικού θωρακισμένου καλωδίου. 
 
Το μήκος του βρόχου θα είναι μέχρι 3km. Το μέγεθος του καλωδίου θα είναι από 2 χ 1 
έως 2 χ 2,5 ανάλογα με την απόσταση.  
 
Οι συσκευές ήχησης συναγερμού απαιτούν ξεχωριστή τροφοδοσία που θα παρέχεται από 
την κύρια μονάδα τροφοδοσίας στον κύριο πίνακα. Το κύκλωμα βρόχου θα δέχεται 
αναλογικές πληροφορίες από όλους τους ανιχνευτές σημειακής αναγνώρισης και θα 
επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές για να διαπιστώσει καταστάσεις κανονικές, 
συναγερμού η βλάβης. 
  
Οι αναλογικές πληροφορίες θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για αυτόματο έλεγχο 
και προσδιορισμό των απαιτήσεων συντήρησης.  
 
Το κύκλωμα βρόχου θα επικοινωνεί με κάθε ανιχνευτή σημειακής αναγνώρισης και κάθε 
πλακέτα με διεύθυνση στον αντίστοιχο βρόγχο και θα επιβεβαιώνει την κανονική 
λειτουργία και κατάσταση.  
Το δίκτυο καλωδιώσεων των βρόγχων του συστήματος θα κατασκευασθεί με 
θωρακισμένα εύκαμπτα καλώδια μεταφοράς δεδομένων, τύπου LiYCY. 
Το δίκτυο καλωδιώσεων τροφοδοσίας των στοιχείων εντολής και των επαναληπτικών 
πινάκων του συστήματος θα κατασκευασθεί με καλώδια NYL ή ΝΥΜ ή ΝΥΥ 2χ1,5mm2 
ανάλογα με τη θέση όδευσης.  
 
Κεντρική μονάδα (CPU) 
 
Η κεντρική μονάδα (CPU) θα επικοινωνεί, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει όλες τις άλλες 
πλακέτες του πίνακα. Μετακίνηση, αποσύνδεση ή βλάβη οποιασδήποτε πλακέτας του 
πίνακα θα ανιχνεύεται και θα αναφέρεται από το CPU.  
 
Η κεντρική μονάδα θα περιλαμβάνει και θα εκτελεί όλα τα προγράμματ α για την 
απαραίτητη επέμβαση σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς. Τέτοια προγράμματα θα 
είναι αποθηκευμένα στην μνήμη και δεν θα χάνονται ακόμα και στην περίπτωση διακοπής 
της κυρίας και εφεδρικής τροφοδοσίας.  
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Η κεντρική μονάδα θα περιλαμβάνει επίσης ρολόι  αληθινού - χρόνου και serial interface 
RS232. 
 
Διάταξη πληκτρολογίου χειρισμών και ελέγχων . 
 
Η διάταξη θα παρέχει όλα τα όργανα χειρισμών και ελέγχων που θα χρησιμοποιούνται 
από τον χρήστη και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό όλων των 
παραμέτρων του κεντρικού πίνακα.  
 
Η διάταξη θα περιλαμβάνει και θα δείχνει πληροφορίες για όλους του σημειακούς 
ανιχνευτές και πλακέτες με διεύθυνση.  
 
Όλες αυτές οι λειτουργίες θα είναι συσσωρευμένες στην μνήμη.  
 
Η διάταξη θα περιλαμβάνει αλφαριθμητικό display , φωτεινές ενδείξεις Led's για 
προσυναγερμό, νέο συναγερμό, βλάβη, βλάβη φορτιστή, βλάβη CPU, Ανιχνευτές/ές 
Masked, ζώνη σε έλεγχο, κύρια τροφοδοσία και συναγερμό/ βλάβη.  
 
Τέλος θα περιλαμβάνει κομβία για: σιώπηση σειρήνων, εκκένωση, έλεγχο λυχνιών, 
επαναφορά και σιώπηση εσωτερικής σειρήνας.  
 
Τροφοδοτικό 
 
Το τροφοδοτικό για τον πίνακα και όλα τα περιφερειακά σημεία θα είναι ενσωματωμένο 
στον πίνακα ελέγχου. 
 
Θα παρέχει τροφοδοσία για όλες τις ανάγκες του συστήματος καθώς επίσης και 7Amps, 
24VDC για ηχητικές και οπτικές συσκευές. Η τροφοδοσία για αυτές τις συσκευές θα μπορεί 
να μεγαλώσει προσθέτοντας εφεδρικά τροφοδοτικά.  
 
Θερμίστορς, διακόπτες ή οποιαδήποτε άλλη προστασία από υψηλό ρεύμα θα 
περιλαμβάνονται σε όλες τις εξόδους .  
  
Το ρεύμα εξόδου θα είναι 230VAC 50ΗΖ. Το τροφοδοτικό θα περιλαμβάνει ενσωματωμένο 
φορτιστή για χρήση με εσωτερικούς συσσωρευτές 23ΑΗ ή εξωτερικοί συσσωρευτές και 
φορτιστές θα μπορούν να συνδεθούν στο τροφοδοτικό.  
 
8.3. Επαναληπτικοί πίνακες πυρανίχνευσης  
 
Στον κεντρικό πίνακα θα μπορούν να συνδεθούν επαναληπτικοί πίνακες πυρανίχνευσης, 
του ίδιου οίκου ή για την αυτόνομη λειτουργία ορισμένων χώρων του κτηριακού 
συγκροτήματος. 
 
8.4. Ανιχνευτής πυρκαϊάς καπνού οπτικού τύπου (φωτοηλεκτρικός)  
 
Οι φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές χρησιμοποιούν πρωτόκολλο ΤΤΕ για την επικοινωνία με το 
σύστημα, λειτουργούν για την μέτρηση του αναλογικού επιπέδου του καπνού και για την 
αναφορά του αναλογικού αυτού επιπέδου στον κεντρικό πίνακα.  
 
Η χρήση αναλογικών πληροφοριών παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στον χρήστη , 
εγκαταστάτη και συντηρητή, τα οποία δεν είναι δυνατά με συμβατικά συστήματα.  
 



 

Τ.Σ.Υ. – Ολοκλήρωση κατασκευής Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης             σελ. 88 
 

Επιπλέον, εφ' όσον ο ανιχνευτής είναι διευθυνσιοδοτημένος , επιτρέπει τον ακριβή 
προσδιορισμό της φωτιάς κατά τα πρώτα στάδιά της.  
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
- Τάση λειτουργίας 15-32VDC 
- Κατανάλωση 190-31ΟμΑ 
- Κατανάλωση κατά την διέγερση 6,5mA  
- 4 επίπεδα ρύθμισης της θερμοκρασίας υψηλό/νορμάλ/μεσαίο /χαμηλό  
- Θερμοκρασία λειτουργίας -100 - +600 
- Προστασία ΙΡ30 
- Με απομονωτή (lsolator)  
Θα είναι πιστοποιημένος κατά EN54-7/17 
 
8.5. Σειρήνα συναγερμού με φωτεινό επαναλήπτη (φλας)  
 
Οι σειρήνες συναγερμού με φωτεινό επαναλήπτη (φλας) θα είναι κατάλληλες για επίτοιχη 
τοποθέτηση, θα χρησιμοποιούν πρωτόκολλο ΤΤΕ για την επικοινωνία με το σύστημα και 
θα συνδέονται κατευθείαν στον βρόχο από όπου θα τροφοδοτούνται. Θα διαθέτουν 
ενσωματωμένο module isolator και θα είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΝ54 -3/17. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- Τροφοδοσία 12-34V 
- Ακουστική Ισχύ 75- 950b στο 1m 
- κατασκευασμένα από πλαστικό ABS  
- επιλογή από 32 ήχους 
- προστασία IΡ43 
   
8.6. Κομβία ενεργοποίησης Συναγερμού (ηλεκτρικοί αγγελτήρες)  
  
Οι ηλεκτρικοί αγγελτήρες χρησιμοποιούν πρωτόκολλο ΤΤΕ για την επικοινωνία με το 
σύστημα, θα διαθέτει ενσωματωμένη την μονάδα επικοινωνίας για απευθείας σύνδεση 
στον αναλογικό βρόχο ανίχνευσης, Θα διαθέτει ενσωματωμένο απομονωτή βρόχου . 
 
Η λειτουργία του θα στηρίζεται σε έναν μικροδιακόπτη, ο οποίος "κρατείται" από την 
άκρη του τζαμιού. Όταν το τζάμι σπάσει ο διακόπτης θα απελευθερώνεται και θα 
μεταδίδεται ένα σήμα στον κεντρικό πίνακα, ο οποίος στη συνέχεια ενεργοποιεί τον 
συναγερμό. 
Θα είναι πιστοποιημένοι κατά EN54-11/17. 
 
8.7. Module εισόδου - εξόδου 
 
Τα module εισόδου-εξόδου επιτρέπουν σε αναλογικά συστήματα ανίχνευσης  να 
ενσωματώνουν και να ελέγχουν περιφερειακές συσκευές και εξαρτήματα (τοπικοί πίνακες 
κατάσβεσης, fire dampers, flow switches, ηλεκτρομαγνήτες συγκράτησης θυρών, 
κινητήρες fail-safe πυράντοχων ρολών κλπ). Τα module εισόδου-εξόδου θα διαθέτουν 4 
εξόδους ρελέ και ενσωματωμένο απομονωτή βρόχου θα είναι τοποθετημένα σε 
κατάλληλο κουτί ΙΡ40 για επιτοίχια τοποθέτηση με διαφανές κάλυμμα για οπτική 
επιθεώρηση. θα χρησιμοποιούν πρωτόκολλο ΤΤΕ για  την επικοινωνία με το σύστημα, θα 
συνδέονται κατευθείαν στον βρόχο από όπου θα τροφοδοτούνται. Θα είναι 
πιστοποιημένα κατά ΕΝ54-17/1827 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- Τροφοδοσία 15-32V 
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- Κατανάλωση σε αναμονή 175Μα 
- Έξοδος 30VDC / 1Α, 125VAC / Ο,5Α  
- Προστασία ΙΡ40 
 

Γ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ –  
      ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ          
 
 
Με βάση την εγκύκλιο 25 (Δ17α/04/103/φν437) του ΥΠΕΧΩΔΕ: 
 
Τα παρακάτω άρθρα δεν περιέχονται στα εγκεκριμένα τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών αλλά συντάχθηκαν με βάση αυτά ή από τα παλιά τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ ή από 
έρευνα αγοράς ή από τιμολόγια έργων που δημοπρατήθηκαν στο παρελθόν.  
 
Όπου στα τεύχη ή στα σχέδια γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο τύπο υλικού ή συσκευής, νοείται 
ότι γίνεται αποδεκτός και κάθε άλλος, ισοδύναμος αυτού.  
 
 

Ε  Π  Ε  Ν  Δ  Υ  Σ  Ε  Ι  Σ –  Ε  Π  Ι  Σ  Τ  Ρ  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ                                                   

 
   Επιστρώσεις με τάπητα από ηχοαπορροφητικό ετερογενές δάπεδο (PVC)  

 
Άρθρο  ΟΙΚ 53.43.ΣΧ 

    (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-5343) 
 
Δάπεδο από πλάκες συνδυασμένων λωρίδων, τύπου "Laminate", κατηγορίας AC4 για χρήση 
Επαγγελματική, Μεσαία , όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 13329, ανεξάρτητα από 
διαστάσεις και σχέδιο τοποθέτησης, πάχους 10 mm, πάχους film 1 mm ανθυγρό, που 
τοποθετείται σε φύλλο αφρώδους πολυαιθυλενίου πάχους 5 mm σε επίπεδη και οριζόντια 
επιφάνεια κατάλληλα επεξεργασμένη και καθαρή, δηλαδή πλάκες laminate, φύλλο αφρώδους 
πολυαιθυλενίου πάχους 5 mm, μικροϋλικά, εργασία , προετοιμασίας της επιφάνειας και 
επικόλλησης του δαπέδου, ικριώματα και πλήρη κατασκευή. 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  
 

   Ειδικές ηχομονωτικές θύρες ξύλινες    

 
Άρθρο  ΟΙΚ- 54.50.ΣΧ 

    (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-5446.1) 
 

Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότητας UNSORTED, με κάσσα ξύλινη ή από 
στραντζαριστή λαμαρίνα, πρεσσαρισ τή, μονόφυλλη ή δίφυλλη με φύλλα πλήρη ή με φεγγίτη, 
συνολικού πάχους 50 mm, με σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες , τελάρα κ.λπ συνολικού 
πλάτους 75 cm και πάχους 42 mm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 
4χ5χ40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας, εσχάρα διασταυρουμένων μισοχάρακτων 
πήχεων, διατομής 35χ15 cm με κενά l0xl0 cm και κόντρα - πλακέ πάχους 4 mm, περιθώρια 
(περβάζια) 2χ5,5 cm, αρμοκάλυπτρα με διατομή μεγαλύτερη τεταρτοκυκλίου, αρμοκάλυπτρα 
φύλλων (μπινί) διαστάσεων 40χ10 mm από βρασμένη οξιά, με ειδικό λάστιχο τοποθετημένο 
περιμετρικά του κουφώματος (ενδεικτικού τύπου ATHMER V - DICHTUNG 4,5 mm ή ισοδυνάμου) 
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για ηχομόνωση και ανεμοστεγανότητα. Η θύρα επενδύεται με φορμάικα, ενώ στο κάτω μέρος 
τοποθετείται προστατευτικό φύλλο αλουμινίου πλάτους 20 cm. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και τοποθέτηση μεντεσέδων και λοιπών εξαρτημάτων 
λειτουργίας βαρέως τύπου, κλειδαριές και χειρολαβές, τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και την 
εργασία κατασκευής, στερέωσης, τοποθέτησης, για πλήρη λειτουργία. Επίσης για την περίπτωση 
μεταλλικής κάσσας η πάκτωση της κάσσας στο τοιχοπέτασμα και η πλήρωση του διακένου με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι). 
 
 


