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ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 
1. ΠΗΝΑΚΔ ΜΔΖ ΣΑΖ 

 
1.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο εξγνζηαζηαθά 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ πηλάθσλ Μέζεο Σάζεο θαηάιιεισλ γηα εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε, πνπ 
εγθαζίζηαληαη ζην έξγν. 

Δθ‟ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη πίλαθεο κέζεο ηάζεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα 
ζχλδεζε ζε ηξηθαζηθφ δίθηπν ηεο ΓΔΖ 20 kV, 50 Hz κε: 

 ηζρχ βξαρπθπθιψκαηνο 250 MVA – 350 MVA ζηα 15 kV – 20 kV αληίζηνηρα, 

 νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 kV, 50 Hz, 

 αληνρή ζε δηέιεπζε βξαρπθπθιψκαηνο 16 kA/1 sec. 

Δθ‟ φζνλ δελ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ε ζηάζκε κφλσζεο ηνπ πίλαθα ζα ζπκθσλεί κε ηα 
πξφηππα IEC γηα: 

 ζεξκνθξαζίεο απφ -5°C έσο +40°C (κέζε ζεξκνθξαζία 24σξνπ 35°C) 

 κέγηζην πςφκεηξν εγθαηάζηαζεο 1.000 m 

 ζηάζκε κφλσζεο (ηάζε αληνρήο) ζε 50 Hz επί 1 min,  50 kV θαη ζηάζκε κφλσζεο 125 kV  
γηα θξνπζηηθή ηάζε 1,2/50 κs, 

 ζρεηηθή πγξαζία 95% κέγηζηε. 

Ζ πξνζηαζία ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΡ 41 θαηά DIN 40050 θαη IEC 144 θαη ε ζηάζκε 
κφλσζεο 20 N θαηά VDE0111. 

 

1.2 Τλικά 

Ο πξνκεζεπηήο ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
θαηαζθεπή πηλάθσλ κέζεο ηάζεο. 

Όια ηα πιηθά κέζεο ηάζεο ζα  πξνέξρνληαη  απφ  θαηαζθεπαζηή  πνπ  έρεη  πηζηνπνίεζε  θαηά  
ISO 9001. 

Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ: 

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

 IEC 60265 MV switches 

 IEC 60129 AC disconnectors and earthing switches 

 IEC 60694 Common clauses for MV switchgear and controlgear 

 IEC 60420 MV AC switch-fuse combinations 

 IEC 60056 MV AC circuit breakers 

 IEC 60282-1 MV fuses 

 IEC 60185 Current transformers 

 IEC 60186 Voltage transformers 
 

 IEC 60801 Electromagnetic compatibility for industrial process measurement 
and control equipment. 
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1.2.1 Σξηπνιηθφο δηαθφπηεο θνξηίνπ 

Ο δηαθφπηεο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηεο ηνπνζέηεζεο, πεξηζηξνθηθνχ ηχπνπ. Θα ζπλνδεχεηαη 
απφ κηκηθφ δηάγξακκα θαη θιεηδί αζθαιείαο ζηελ ζέζε OFF, εμάξηεκα καλδάισζεο κε ηνλ γεησηή 
ζηελ έμνδν, εμάξηεκα καλδάισζεο κε ηελ πφξηα ηεο θπςέιεο θαη ρεηξηζηήξην. 

Ο δηαθφπηεο ζα έρεη ηε κνξθή θιεηζηνχ ζαιάκνπ, ζα ρξεζηκνπνηεί ζαλ κέζν δηαθνπήο 
εμαθζνξηνχρν ζείν (SF6) ζε ρακειή πίεζε θαη δελ ζα απαηηεί ζπληήξεζε. Θα είλαη ηνπνζεηεκέλνο 
ζε νξηδφληηα ζέζε εληφο ηνπ πεδίνπ θαη νη θχξηεο επαθέο ηνπ, ζα είλαη νξαηέο απφ ηελ κπξνζηηλή 
πιεπξά ηνπ πεδίνπ. Μέζσ θαηάιιειεο ελδεηθηηθήο δηάηαμεο,  πνπ ζα παίξλεη  θίλεζε απεπζείαο 
απφ ηνλ θχξην άμνλα ρεηξηζκνχ, ζα είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο ζέζεο ησλ επαθψλ ηνπ 
δηαθφπηε, κε ηε κνξθή κηκηθνχ δηαγξάκκαηνο. 

Ο δηαθφπηεο ζα είλαη απμεκέλεο ζπρλφηεηαο ρεηξηζκψλ φπσο νξίδεηαη ζηελ §3.104 ηνπ IEC 60265-
1. Θα έρεη ηξεηο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο (αλνηθηφο – θιεηζηφο – ζέζε γείσζεο) θαη ζα είλαη πιή- ξσο 
ζπλαξκνινγνχκελνο θαη δνθηκαζκέλνο πξνηνχ εμέιζεη ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηνπ. Ζ ζρεηηθή 
πίεζε ηνπ SF6 πνπ ηνλ πεξηβάιεη δελ ζα ππεξβαίλεη ην 0,5 bar. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ 
δηαθφπηε, ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ απαίηεζε ηνπ IEC 60298 (παξάξηεκα G, §2.3 θαη 3.3) γηα 
ζπζηήκαηα “ζηεγαλά” (sealed for life) δηάξθεηαο 30 εηψλ, θαηά ηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε α- λάγθε 
επαλαπιήξσζεο ηνπ ζαιάκνπ κε SF6. Ζ κεραληθή αληνρή ηνπ δηαθφπηε ζα είλαη θαη‟ ειάρηζην 
1.000 ρεηξηζκνί. 

ηνλ δηαθφπηε ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο θηλεηήξα ηειερεηξηζκνχ, πελίσλ δεχμεο– 
απφδεπμεο, βνεζεηηθψλ επαθψλ θαη ινπθέησλ ή θιεηδαξηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί αιιεινκαλδάισζε 
κε δηαθνξεηηθά πεδία. 

Ο δηαθφπηεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε βνεζεηηθέο επαθέο δχν NO θαη δχν NC θαη πελίν εξγαζίαο. 
Ο δηαθφπηεο πξέπεη λα είλαη ζεηξάο κνλψζεσο 20 Ν, αληνρήο ζε ξεχκα βξαρπθχθισζεσο 
ηνπιάρηζηνλ 20 kΑ. 

1.2.2 Απηφκαηνο δηαθφπηεο ηζρχνο 

Θα είλαη ζπξηαξσηνχ ηχπνπ (draw-out) θαηά VDE 0670, IEC 56298. Ζ αθαίξεζε ηνπ δελ ζα απαηηεί 
θακία επηπιένλ απνθνριίσζε επί ηεο βάζεο ηνπ. Σν θνξείν ηνπ δηαθφπηε ζα κπνξεί λα κεηαθηλείηαη 
ζε ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο: 

 Θέζε ιεηηνπξγίαο 

 Θέζε δνθηκψλ 

 Θέζε εθηφο πίλαθνο 

Σα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα ζπκθσλνχλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα Μέζεο Σάζεο. 

Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο ηζρχνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα κεραληθή θαη ειεθηξηθή αληνρή 
10.000 ρεηξηζκψλ ζην νλνκαζηηθφ ξεχκα. 

αλ κέζν δηαθνπήο ζα ρξεζηκνπνηεί SF6 πνπ ε ζρεηηθή ηνπ πίεζε δελ  ζα ππεξβαίλεη ην 0,5 bar.  
Σν πεξίβιεκα ηνπ θάζε πφινπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ επνμεηδηθή ξεηίλε θαη ζα αθνινπζεί 
ηηο απαηηήζεηο γηα ζπζηήκαηα «ζηεγαλά» (sealed for life), δηάξθεηαο 30 εηψλ φπσο απηά νξίδνληαη 
ζην IEC 60056 (παξαξηήκαηα ΔΔ 1, 2, 3), θαηά ηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλάγθε 
επαλαπιήξσζεο ηνπ ζαιάκνπ κε SF6. 

Ο δηαθφπηεο ζα θέξεη ξπζκηδφκελα ζεξκηθά ζηνηρεία ππεξθνξηίζεσο (έλα αλά θάζε), ξπζκηδφκελα 
ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία βξαρπθπθιψζεσο (έλα αλά θάζε), πελίν εξγαζίαο θαη βνεζεηηθέο 
επαθέο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο απηνκαηηζκνχ ή αιιεινκαλδάισζεο θαη δηάηαμε ειέγρνπ ηνπ 
δηαθφπηε. 

 
Θα ππάξρεη αιιεινκαλδάισζε κε ηνλ απηφκαην δηαθφπηε πξνζηαζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ 
κεηαζρεκαηηζηή, έηζη ψζηε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (ππεξθφξηηζε ή βξαρπθχθισκα) λα πέθηεη 
πξψηα ν απηφκαηνο δηαθφπηεο ζηελ πιεπξά ηεο ρακειήο θαη λα ζπκπαξαζχξεη ηνλ απηφκαην 
δηαθφπηε Μέζεο Σάζεσο. 
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Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο ηζρχνο ζα θαιχπηεηαη απφ φια ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηχπνπ 
απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην πνπ ζα έρεη ηε δηαπίζηεπζε δηεζλνχο νξγαληζκνχ. 

Ο κεραληζκφο ρεηξηζκνχ ηνπ ζα είλαη ηαρείαο ιεηηνπξγίαο αλεμάξηεηνο απφ ηελ αζθνχκελε δχλακε 
ηνπ ρεηξηζηή θαη πεξηιακβάλεη: 

 κπνπηφλ αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο 

 κεραληθή έλδεημε θαηάζηαζεο ηνπ δηαθφπηε 

 έλδεημε θφξηηζεο ειαηεξίσλ ρεηξηζκνχ 

 ρεηξηζηήξην γηα ηε θφξηηζε ηνπ ειαηεξίνπ (απνζπφκελν ρεηξηζηήξην δελ είλαη απνδεθηφ) 

 βνεζεηηθέο επαθέο έλδεημεο θαηάζηαζεο 

Θα είλαη δπλαηή ε εχθνιε ηνπνζέηεζε θηλεηήξα γηα ηε θφξηηζε ηνπ ειαηεξίνπ θαη κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ πεδίνπ ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο θηλεηήξαο ζα είλαη θιάζεσο ρεηξηζκψλ 
ηαρείαο δεχμεσο (U) θαη ηάζεσο ρεηξηζκνχ 48 V DC κε ηξνθνδφηεζε απφ ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ. 

1.2.3 Μπάξεο – Αθξνθηβψηηα 

Οη κπάξεο ζα είλαη ηξεηο παξάιιειεο, νξηδφληηα ζηεξεσκέλεο ζηνπο δηαθφπηεο, θαηαζθεπαζκέλεο 
απφ ραιθφ θαη ζα θέξνπλ κφλσζε απφ PVC. 

Ζ πξφζβαζε ζ‟ απηέο ζα είλαη δπλαηή κφλν απφ πάλσ, κεηά ηελ απνζπλαξκνιφγεζε κέξνπο ηεο 
νξνθήο πνπ θέξεη πξνεηδνπνηεηηθή έλδεημε. Κακία άιιε πξφζβαζε ζηνλ ελ ιφγσ ρψξν δελ είλαη 
απνδεθηή. 

Σα αθξνθηβψηηα ζα είλαη μεξνχ ηχπνπ, εζσηεξηθνχ ρψξνπ, πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θψλνπ 
εμνκαιχλζεσο. Σν αθξνθηβψηην ζα βξίζθεηαη κέζα ζε κνλσηήξα απφ πξνθαηαζθεπαζκέλε ξεηίλε 
ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο ησλ βξαρπθισκάησλ, ππεξεληάζεσλ θηι. 

Ζ πξνθαηαζθεπαζκέλε ξεηίλε ζα είλαη ρπηεπκέλε ζε θελφ ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θπζαιίδεο 
αέξνο. 

Σν φιν ζπγθξφηεκα θψλνο – πεξίβιεκα ζα έρεη αληνρή ζε θξνπζηηθή ηάζε 125 kV. 

Ζ νπή ηνπ θψλνπ εμνκαιχλζεσο γηα ηελ ππνδνρή ηνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα έρεη δηάκεηξν ηέηνηα, 
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνζηή είζνδνο ηεο κνλψζεσο ηνπ θαισδίνπ δίρσο λα πξνμελήζεη 
δεκηά ζην εζσηεξηθφ ηνπ θψλνπ θαη ηαπηφρξνλα λα κελ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ δηάκεηξν ηνπ 
θαισδίνπ. 

Ζ ζχζθηγμε ηνπ θψλνπ εμνκαιχλζεσο ζην θαιψδην ζα επηηπγράλεηαη αθ‟ ελφο κελ κε ηελ θαιή 
ζπλαξκνγή ηνπ θψλνπ εμνκαιχλζεσο θαη ηνπ θαισδίνπ, αθ‟ εηέξνπ δε κε πίεζε ηνπ θψλνπ, κε 
ηζρπξφ ειαηήξην απφ εηδηθφ ειαηεξησηφ αλνμείδσην ράιπβα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην πάλσ ή θάησ 
ζεκείν κέζα ζηνλ κνλσηήξα. 

1.2.4 Σξηπνιηθφο γεησηήο 

Ζ γείσζε ησλ θαισδίσλ ηζρχνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε γεησηή πνπ ζα έρεη γηα ιφγνπο 
αζθαιείαο δπλαηφηεηα δεχμεο ζην βξαρπθχθισκα (making capacity) φπσο νξίδεη ην IEC 60129. 

Ο γεησηήο ζα είλαη ζεηξάο κνλψζεσο 20 Ν, δηειεθηξηθήο αληνρήο 125 kV ηζρχνο βξαρπθχθισζεο 
ηνπιάρηζηνλ 20 kΑ ζε ζηηγκηαίν ξεχκα βξαρπθχθισζεο (1 sec) θαη 40 kA ζε θξνπζηηθφ ξεχκα. Ο 
γεησηήο ζα θέξεη ρεηξηζηήξην θαη βνεζεηηθέο επαθέο. 
 
Ο ρεηξηζκφο ηεο γείσζεο πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ πίλαθα, κε ρεηξνθίλεην 
κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο αλεμάξηεην απφ ηνλ ρεηξηζηή, ηφζν θαηά ηελ δηαδηθαζία δεχμεο φζν θαη θαηά 
ηελ δηαδηθαζία απφδεπμεο. 

Ο γεησηήο πξέπεη λα είλαη καλδαισκέλνο κε ηελ πφξηα, έηζη ψζηε ε πφξηα λα κελ κπνξεί λα 
αλνίμεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν γεησηήο είλαη  αλνηθηφο θαη  αληίζηξνθα. Γελ  πξέπεη λα είλαη δπλαηή 
ε απφδεπμε ηνπ γεησηή κε ηελ πφξηα αλνηθηή. 
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Οη γεησηέο ζα πξέπεη λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξπζκηζκέλνη ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη 
καλδαιψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζρεηηθή παξάγξαθν θαη επηπιένλ ζα πξέπεη λα εθνδηάδνληαη 
κε ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: 

 ρεηξνθίλεην κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο ζηελ κπξνζηηλή φςε ηνπ πίλαθα 

 κεραληθή ζήκαλζε ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ πίλαθα, γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ 
γεησηή. 

1.2.5 Αιεμηθέξαπλα γξακκήο 

Σα αιεμηθέξαπλα ζα είλαη ηάζεο 21 kV, έληαζεο δνθηκήο 10 kΑ, κε ζηήξηγκα, απνδεπθηηθή δηάηαμε 
θαη βαιβίδα εθηφλσζεο. 

1.2.6 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο αίγιεο 

Οη ηξεηο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο αίγιεο γηα έλδεημε ηάζεσο ζα ηξνθνδνηνχληαη κέζσ ρσξεηηθψλ 
θαηακεξηζηψλ. Θα είλαη ιπρλίεο θξπζηαιιηθνχ δηαθαλνχο θαιχκκαηνο θαηάιιεινπ ρξσκαηηζκνχ 
πνπ  ζα βηδψλεη ζε επηρξσκησκέλν πιαίζην-δαθηχιην. 

1.2.7 Μεηαζρεκαηηζηέο 

1.2.7.1 Μεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο 

Οη ηξεηο κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο, έλαο γηα θάζε θάζε, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ επνμεηδηθή 
ξεηίλε, ζα είλαη απινχ ππξήλα θαη ζα θέξνπλ ελδεηθηηθή πηλαθίδα κε φια ηα ειεθηξηθά ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθά, ήηνη: 

 ζηάζκε κφλσζεο 24 kV 

 ζεηξά κνλψζεσο R20N 

 θιάζε αθξίβεηαο 1 

 ζπληειεζηήο θνξεζκνχ 5 

 ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ 200/5 Α 

 νλνκαζηηθή ή θαηλφκελε ηζρχο 15 VA 

Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ηχπνπ απφ 
αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. 

1.2.7.2 Μεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο 

Οη ηξεηο κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο, έλαο γηα θάζε θάζε, ζα είλαη επνμεηδηθήο ξεηίλεο δηπινχ 
ηπιίγκαηνο, ζχκθσλνη κε ηα VDE 414, IEC 60186 θαη IEC 444. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
ηξνθνδνζία ησλ θπθισκάησλ  ηάζεσο ησλ  νξγάλσλ  κεηξήζεσο. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζα είλαη 
θαηάιιεινη ή γηα ζπλδεζκνινγία θάζε – θάζε ή θάζε – γε (ζα δηεπθξηλίδεηαη αλά πεξίπησζε). Ζ 
πξνζηαζία ηνπο ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε αζθαιεηψλ Μ.Σ. ή απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο. Θα θέξνπλ 
ελδεηθηηθή πηλαθίδα κε φια ηα ειεθηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ήηνη: 

 ζηάζκε κφλσζεο 24 kV 

 ζεηξά κνλψζεσο R20N 

 θιάζε αθξίβεηαο 0,5 

 ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ 20/0,1 kV 

 ηζρχο εμφδνπ θαηάιιειε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ 

 νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50 Hz 
 

Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ηχπνπ απφ 
αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. 
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1.2.8 Όξγαλα 

1.2.8.1 Ακπεξφκεηξα 

Σα ακπεξφκεηξα ζα είλαη ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ, κε αληνρή ππεξθφξηηζεο 20% ηνπ νλνκαζηηθνχ 
ξεχκαηνο, αληνρή ζε ππεξθφξησζε επί ηνπ νλνκαζηηθνχ 50 θνξέο γηα 1 sec. Οη δηαζηάζεηο ηνπο  
ζα είλαη 96 mm x 96 mm, θιάζεο 1,5 θαη πεξηνρήο κέηξεζεο 0-5 Α, ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη κε  
ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο. 

1.2.8.2 Βνιηφκεηξα 

Σν βνιηφκεηξν ζα είλαη δηαζηάζεσλ 96 mm x 96 mm, θιάζεο 1,5 πεξηνρήο κέηξεζεο 0-24 kV, α- 
ληνρήο ζε ζπλερή ππεξθφξηηζε επί ηνπ νλνκαζηηθνχ θνξηίνπ 2 θνξέο γηα 1 ιεπηφ. 

1.2.8.3 Βαηηφκεηξα 

Σν ελδεηθηηθφ βαηηφκεηξν ζα είλαη  δηαζηάζεσλ  96 mm x 96 mm, θιάζεο 1,5, πεξηνρήο κέηξεζεο  
0 σο 10.000 kWh. 

1.2.9 Αζθάιεηεο 

Οη αζθάιεηεο ζα είλαη νλνκαζηηθήο κέζεο ηάζεο 24 kV, νλνκαζηηθήο εληάζεσο βάζεσο 200 Α, 
νλνκαζηηθήο  έληαζεο  ηεθηνχ  ζχκθσλα  κε  ηε  κειέηε  θαη  ζχκθσλεο  κε  ηελ  πξνδηαγξαθή   
ΗEC 60282-1. Θα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θαηάιιειν κεραληζκφ πνπ ζα ιεηηνπξγεί φηαλ ιεηηνπξγνχλ 
νη αζθάιεηεο γηα λα αλνίμεη ν απηφκαηνο δηαθφπηεο θνξηίνπ. H αληνρή ζε ελαιιαζζφκελε ηάζε σο 
πξνο ηε γε ζα είλαη 55 kV θαη κεηαμχ ησλ θσιεψλ ηεο αζθάιεηαο 75 kV. Ζ ειάρηζηε έληαζε 
δηαθνπήο ζα είλαη 2,5-3 θνξέο ηεο νλνκαζηηθήο. ε πεξίπησζε βξαρπθπθιψκαηνο ζηελ 
εγθαηάζηαζε πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο αζθάιεηεο πξέπεη ζχκθσλα κε ην IEC 60282-1 λα 
αληηθαηαζηαζνχλ θαη νη ηξεηο αζθάιεηεο καδί. 

1.2.10 Βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο 

Ο βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο  ζα  ηθαλνπνηεί  ηηο  παξαγξάθνπο  5.4  ηνπ  IEC 60298  θαη  5.4  ηνπ  
IEC 60694. 

ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα ειέγρνπ θαη ζήκαλζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εχθακπηνη ράιθηλνη 
αγσγνί κε κφλσζε απφ PVC. Γηα ηελ εκπφδηζε κεηάδνζεο ηεο θσηηάο πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε 
θιάζε κφλσζεο 3 kV. 

Ζ ειάρηζηε δηαηνκή ησλ θαισδίσλ ζα είλαη 2,5 mm
2
 γηα ηα θπθιψκαηα ηζρχνο θαη 1,5 mm

2
 γηα ηα 

θπθιψκαηα πνιχ ρακειήο ηάζεο. 

Οη αγσγνί ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ, γηα λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ ζπζθεπή κε ηελ νπνία 
είλαη ζπλδεκέλνη θαη ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη κε κηθξνχο αξηζκνχο πνπ ζα δειψλνπλ ηνλ 
αξηζκφ ηεο ζχλδεζεο πνπ ζα θαίλεηαη ζην αληίζηνηρν «ΟΠΧ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ» ειεθηξνινγηθφ 
δηάγξακκα (κνλνγξακκηθφ ζρέδην). 

ηελ άθξε θάζε θαισδίνπ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεινο αθξνδέθηεο ζχλδεζεο. 

Όινη νη αγσγνί ησλ θπθισκάησλ νη νπνίνη είλαη ζπλδεκέλνη ζε θάπνηα ζπζθεπή ηνπ πίλαθα 
δηαλνκήο, ζα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ ζε αξηζκεκέλεο θιεκκνζεηξέο. 

Ζ κφλσζε ησλ αθξνδεθηψλ ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ άθαπζην θαη κε 
πγξνζθνπηθφ πιηθφ. 

 
Ζ ζηεξέσζε ησλ νκάδσλ θαισδίσλ ζηα ζεκεία ζχλδεζεο πξέπεη λα είλαη αληηθξαδαζκηθνχ ηχπνπ. 

Οη θιεκνζεηξέο ζην δεπηεξεχνλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησκέλε 
ηελ δπλαηφηεηα βξαρπθχθισζεο ησλ επαθψλ ηνπο ζε πεξίπησζε απνζχλδεζεο νξγάλσλ 
κέηξεζεο. 

Οη θιεκνζεηξέο ζην δεπηεξεχνλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ηάζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ππνδνρέο  
γηα πξνζσξηλή ζχλδεζε νξγάλσλ κέηξεζεο. 
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Οη θιεκνζεηξέο ηνπ πίλαθα δηαλνκήο γηα εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο, ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπα- 
ζκέλεο κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε ελφο θαισδίνπ ζε θάζε αθξνδέθηε. Έλαο αξηζκφο 
εθεδξηθψλ αθξνδεθηψλ ίζνο κε ην 5% ηνπ ζπλφινπ ζα πξέπεη λα έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πίλαθα 
αθξνδεθηψλ. 

Όινο ν εμνπιηζκφο πνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία βξίζθεηαη ππφ ηάζε, ζα πξέπεη λα έρεη βαζκφ 
πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΗΡ20. Καηά ηελ  εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ηκήκα νξγάλσλ, ζα 
πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη καδί θαη έλα εχθνια αθαηξνχκελν δηαρσξηζηηθφ πέηαζκα, γηα ηελ απνθπγή 
ηεο αθνχζηαο επαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ κε θάπνην ηκήκα ελεξγνχ 
αγσγνχ. 

Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα φξγαλα, φπσο ειεθηξνλφκνη πξνζηαζίαο, φξγαλα κέηξεζεο θηι., ζα 
ηνπνζεηνχληαη ζηα δηακεξίζκαηα ρακειήο ηάζεο. 

Δηδηθά νη Ζ/Ν ζα είλαη «νινθιεξσκέλνπ ηχπνπ» θαη ζα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία, κέηξεζε, έιεγρν 
θαη επηηήξεζε θαη ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην IEC 60801.4 πνπ ζέηεη θαλφλεο γηα ηελ 
ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα. 

Ζ παξνρή ηζρχνο 24 V DC ζα απνηειείηαη απφ θνξηηζηή θαη ζπζζσξεπηέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα ην θχθισκα απηνκαηηζκνχ ησλ δηαθνπηψλ θνξηίνπ ησλ θπςειψλ θαη γηα ηνπο απηφκαηνπο 
ρακειήο ηάζεο. 

Οη ζπζζσξεπηέο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

 ηχπνο: κνιχβδνπ, ηνπνζεηεκέλνη ζε μχιηλεο βάζεηο, κνλσκέλνη σο πξνο ην έδαθνο 

 νλνκαζηηθή ηάζε: 24 V 

 ρσξεηηθφηεηα: θαηάιιειε γηα 1 ψξα εμππεξέηεζε ηνπ θνξηίνπ φηαλ ραζεί ε ηάζε 

Ο θνξηηζηήο ζα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα πιεξεί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 ηχπνο: απηφκαηνο ειεθηξνληθφο, ζπλερνχο θφξηηζεο κε 
ξεχκα δηαξξνήο 

 επαλαθφξηηζε ζπζζσξεπηνχ έσο 6 h 

 νλνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ 220 V 

 νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50 Ζz 

 ηάζε εμφδνπ 24 V DC 

 ραξαθηεξηζηηθά ηάζεο εμφδνπ ζηαζεξή ηάζε κε κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε 5% 

 κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40C 

 ελζσκαησκέλε πξνζηαζία έλαληη ππεξθφξηηζεο θαη βξαρπθπθιψκαηνο 

 επηινγηθφο δηαθφπηεο ρεηξνθίλεηε/απηφκαηε ιεηηνπξγία κε αζθάιεηεο 
AC/DC, βνιηφκεηξν θαη ακπεξφκεηξν ζηελ έμνδν 
DC 

 ηχπνο θειχθνπο ζηεγαλφ 
 

 πνηελζηφκεηξν γηα ξχζκηζε ηάζεο θφξηηζεο θαηά ηελ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. 

 

1.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

Ο θάζε πίλαθαο ζα απνηειείηαη απφ μερσξηζηέο θπςέιεο Μέζεο Σάζεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα 
αθφινπζα θξηηήξηα: 

 

 επεθηαζηκφηεηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο 

 επθνιία εγθαηάζηαζεο 



 ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΖ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ελ. 13 

 

 

Σεύτος 5. Γενικές Προδιαγραθές 

Σεχρνο 5.3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 

 αζθάιεηα θαη επθνιία ιεηηνπξγίαο 

 κεησκέλεο δηαζηάζεηο 

 ρακειφ επίπεδν ζπληήξεζεο 

1.3.1 Καηαζθεπή θπςειψλ κέζεο ηάζεο 

Ο εμνπιηζκφο ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο γηα θαηαζθεπή κεηαιιν-ελδεδπκέλσλ θπςειψλ Μέζεο 
Σάζεο θαηαιιήισλ γηα εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεδίσλ ζα είλαη ζχκθσλε 
κε ηηο δηαθξίζεηο ηνπ πξνηχπνπ IEC 62271-200. 

 Απψιεηα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο (loss of service continuity) ηάμε LSC2A 

 Σάμε δηακεξηζκαηνπνίεζεο (PI) 

 Αληνρή ζε εζσηεξηθφ ηφμν 12,5 kA / 1 sec (θαηεγνξηνπνίεζε θπςειψλ Μέζεο Σάζεο IAC: A-
FL). 

Οη θπςέιεο Μέζεο Σάζεο πξνβιέπεηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ δηακνξθσκέλε ιακαξίλα 
DKP πάρνπο 2 mm, θαηάιιεια δηακνξθσκέλε νχησο ψζηε θνριηνχκελε ζηνλ ζηαζεξφ ζθειεηφ, ν 
νπνίνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ δηάηξεηε ιακαξίλα πάρνπο 3 mm, λα απνηειέζεη εληαίν ζχλνιν 
ηχπνπ θηβσηίνπ. Οη πφξηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζηξαηδαξηζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1,5 
mm. 

Κάζε θπςέιε πξνβιέπεηαη αλεμάξηεηε, πξνζηαζίαο ΗΡ 2XC  θαηά IEC 144,  κε  ζηάζκε κφλσζεο 
20 Ν θαηά VDE 0111. 

ην θάησ κέξνο ηεο θπςέιεο εηζέξρνληαη ηα θαιψδηα, ζπλεπψο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη έλα 
ραληάθη φδεπζεο, ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηελ ειάρηζηε αθηίλα θάκςεο ηνπο. Σν ραληάθη ζα 
θαηαιακβάλεη φιν ην κήθνο ησλ θπςειψλ, ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιειε θιίζε λα απνρεηεχνληαη 
θαη γεληθά λα κελ επηηξέπεη ζην λεξφ λα ιηκλάδεη. 

Οη θπςέιεο Μέζεο Σάζεο ζα είλαη θαηάιιειεο λα δερζνχλ δηαθφπηεο ηζρχνο SF6 ή απνδεχθηεο 
θελνχ ή απνδεχθηεο θνξηίνπ θαη αζθαιεηναπνδεχθηεο. Οη θπςέιεο ζα είλαη  ειεχζεξεο έδξαζεο ε 
δε θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ε ζέζε ηνπ δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ λα είλαη νξαηή απφ  
ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπο απφ φπνπ ζα γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ησλ νξγάλσλ δεχμεσο θαη ε ζχλδεζε 
ησλ θαισδίσλ. 

Κάζε θπςέιε ζα θέξεη νξνθή ειαθξνχ ηχπνπ νχησο ψζηε ζε πεξίπησζε βξαρπθπθιψκαηνο λα 
αλνίγεη γηα εθηφλσζε ησλ αεξίσλ. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξεί ε εθηφλσζε ησλ αεξίσλ ζε πεξίπησζε 
εκθάληζεο «εζσηεξηθνχ ηφμνπ» λα γίλεη θαη απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ πίλαθα κέζεο ηάζεο. 

Οη θπςέιεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο νχησο ψζηε κειινληηθά λα κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ  εχθνια 
ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα πιατλά πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
αλεμάξηεηα θχιια ιακαξίλαο, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ κε επθνιία. 
Ζ εκπξφζζηα φςε θάζε θπςέιεο θέξεη ζχξα κε δπν κεληεζέδεο, ζπξίδα επνπηείαο ηνπ εζσηεξηθνχ 
ηεο θπςέιεο θαη επθξηλέο δηάγξακκα ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ (mimic diagram). Ζ ζχξα πνπ 
θαιχπηεη ηνλ ρψξν ηεο Μέζεο Σάζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο δηαθφπηεο, ζα ειέγρεηαη απφ εηδηθή 
καλδάισζε, ε νπνία πξέπεη λα απαγνξεχεη ην άλνηγκά ηεο φηαλ ν δηαθφπηεο βξίζθεηαη ζε 
ιεηηνπξγία. 

Ο ρψξνο ηεο ρακειήο ηάζεο θαιχπηεηαη απφ εηδηθή ζχξα επί ηεο νπνίαο πξνβάινπλ νη πξνζφςεηο 
ησλ νξγάλσλ πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ηεο θπςέιεο θαη θαηαιήγνπλ ζε θαηάιιειε θιεκνζεηξά ηα 
άθξα ησλ νξγάλσλ πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ. Σν θάησ κέξνο ηεο θπςέιεο ζα θέξεη εηδηθή 
θαηαζθεπή γηα ην θιείζηκν ηεο εηζφδνπ, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ, γηα ηελ απνθπγή 
εηζφδνπ ηξσθηηθψλ. 

Δληφο ηεο θπςέιεο ζα ηνπνζεηεζεί ειεθηξηθή ζέξκαλζε ειεγρφκελε απφ ζεξκνζηάηε ελψ ζα 
ππάξρεη ζχζηεκα αεξηζκνχ θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλν απφ ηελ δηείζδπζε εληφκσλ. 
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Κάζε θπςέιε ζα είλαη πιήξσο θσδηθνπνηεκέλε κε ηε ρξήζε ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ πνπ ζα 
αλαθέξνπλ ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ην είδνο ιεηηνπξγίαο ηεο (εηζφδνπ, εμφδνπ, 
πξνζηαζίαο θηι.). 

Οη απαξαίηεηεο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη θνηλέο γηα φια ηα πεδία πνπ απνηεινχλ ηνλ πίλαθα 
Μέζεο Σάζεο ν πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ελδεηθηηθφ ζρέδην, πνπ ζα απνηειεί νδεγφ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ πεδίσλ. 

χκθσλα κε ηα ζρεηηθά πξφηππα, ν πίλαθαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε λα εκπνδίδεη ηελ 
πξφζβαζε ζε ελεξγά κέξε θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ή ζπληήξεζήο ηνπ. 

Ζ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ Μέζεο Σάζεο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε απηνί λα είλαη ειεγρφκελνη απφ 
κπξνζηά θαη επηζεσξνχκελνη απφ πίζσ. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεη ζε ρψξν επαξθψλ 
δηαζηάζεσλ, ψζηε λα ππάξρεη ρψξνο πεξηκεηξηθά απφ ηνλ πίλαθα. 

ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ απαγνξεχεηαη λα γίλεη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία πιελ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Κάζε θπςέιε ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ  ηξία μερσξηζηά ηκήκαηα ζηα νπνία ζα πεξηέρνληαη 
ηα δηάθνξα κεραληθά θαη ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηήο. ε θάζε θπςέιε δηαθξίλνληαη ηα αθφινπζα 
ηκήκαηα: 

i. Σκήκα δπγψλ 

ii. Σκήκα ηξνθνδνζίαο 

iii. Σκήκα νξγάλσλ κεηξήζεσο 

Σα ηππηθά ηκήκαηα ηνπ πεδίνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
λα θέξνπλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία φπσο απαηηείηαη απφ ηελ Μειέηε. 

1.3.1.1 Σκήκα δπγψλ 

Σν ηκήκα δπγψλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ πεδίνπ. Πξέπεη λα πεξηέρεη ην θχξην 
ζχζηεκα δπγψλ ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε κνλσηήξεο θαη ζηα απνδεπθηηθά ζηνηρεία (πεξηζηξνθηθφο 
απνδεχθηεο ή δηαθφπηεο θνξηίνπ), κε ηνπο αθξνδέθηεο ηνπ νπνίνπ ζπλδένληαη νη δπγνί. 

Σν πάλσ θάιπκκα ηνπ ηκήκαηνο ησλ δπγψλ, πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλεμάξηεηα 
αθαηξνχκελα θχιια ιακαξίλαο, γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη 
επηζεψξεζεο ησλ δπγψλ. 

1.3.1.2 Σκήκα ηξνθνδνζίαο (κε δηαθφπηε ηζρχνο) 

Σν ηκήκα ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο πξέπεη λα δηαζέηεη πφξηα κε κεληεζέδεο θαη κνριφ γηα ην άλνηγκα 
ηεο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ πεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ ηκήκαηνο δηαθφπηε ηζρχνο – ηξνθνδνζίαο ηνπνζεηνχληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 δηαθφπηεο ηζρχνο εμαθζνξηνχρνπ ζείνπ 

 πεξηζηξνθηθφο απνδεχθηεο ησλ δπγψλ 

 γεησηήο 

 κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο 

 δηαηξέηεο ηάζεο 

 αθξνδέθηεο θαισδίσλ 

 αεξφζεξκν 60 Watt γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπκππθλσκάησλ, ην  νπνίν  ειέγρεηαη 
απφ ζεξκνζηάηε 

Ζ πφξηα ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη λα δηαζέηεη παξάζπξν επηζεψξεζεο, γηα ηνλ νπηηθφ έιεγρν ηεο 
ζέζεο ηνπ απνδεχθηε θαη ηνπ γεησηή. Σν παξάζπξν επηζεψξεζεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
απφ πιηθφ πνπ έρεη ηελ ίδηα κεραληθή αληνρή κε ην πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλε ε 
πφξηα ηνπ ηκήκαηνο. 

ηελ βάζε ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειν άλνηγκα γηα ηελ είζνδν ησλ βνεζεηηθψλ 
θαισδίσλ γηα ηελ κεηαθνξά ζεκάησλ θαη γηα ηηο ζπλδέζεηο κε ηελ βνεζεηηθή εμσηεξηθή παξνρή. 
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1.3.1.3 Σκήκα ηξνθνδνζίαο (κε δηαθφπηε θνξηίνπ ή πεξηζηξνθηθφ απνδεχθηε) 

Σν ηκήκα ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα έρεη πφξηα κε κεληεζέδεο θαη κνριφ γηα ην άλνηγκά ηεο, έηζη 
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ πεξηέρεη. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ ηκήκαηνο ηξνθνδνζίαο ηνπνζεηνχληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 δηαθφπηεο θνξηίνπ ή αζθαιεηναπνδεχθηεο κε αζθάιεηεο 

 γεησηήο 

 δηαηξέηεο ηάζεο 

 κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο 

 κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο 

 αθξνδέθηεο θαισδίσλ 

 αεξφζεξκν 60 Watt γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπκππθλσκάησλ,  ην  νπνίν  ειέγρεηαη 
απφ ζεξκνζηάηε. 

Ζ πφξηα ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη λα δηαζέηεη παξάζπξν επηζεψξεζεο, γηα ηνλ νπηηθφ έιεγρν ηεο 
ζέζεο ησλ νπιηζκψλ ηνπ απνδεχθηε ή δηαθφπηε θαη ηνπ γεησηή. Σν παξάζπξν επηζεψξεζεο 
πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ πνπ έρεη ηελ ίδηα κεραληθή αληνρή κε ην πιηθφ απφ ην 
νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλε ε πφξηα ηνπ ηκήκαηνο. 

ηελ βάζε ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειν άλνηγκα γηα ηελ είζνδν βνεζεηηθψλ 
θαισδίσλ, γηα ηελ κεηαθνξά ζρεκάησλ (ζα νξηζηνχλ παξαθάησ) θαη γηα ηηο ζπλδέζεηο κε ηελ 
βνεζεηηθή εμσηεξηθή παξνρή. 

1.3.1.4 Σκήκα νξγάλσλ 

Σν ηκήκα νξγάλσλ ηνπνζεηείηαη ζην εκπξφζζην θαη επάλσ ηκήκα ηνπ πεδίνπ κε ηξφπν πνπ λα 
επηηξέπεηαη ε πξφζβαζεο ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ πεξηέρεη. Σν ηκήκα πξέπεη λα δηαζέηεη πφξηα κε 
κεληεζέδεο θαη θξεδαξηζηνχο θνριίεο γηα ην άλνηγκά ηεο. 

Οη ζπζθεπέο ρακειήο ηάζεο ηνπνζεηνχληαη ζην ηκήκα νξγάλσλ θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 δηαηάμεηο ειέγρνπ θαη ζήκαλζεο 

 ειεθηξνλφκνπο θαη φξγαλα 

 αζθάιεηεο, βνεζεηηθνχο κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο 

Έλα θχιιν ιακαξίλαο πξέπεη λα είλαη κφληκα ηνπνζεηεκέλν γηα λα δηαρσξίδεηαη ν ρψξνο ησλ 
νξγάλσλ απφ ην ηκήκα ησλ δπγψλ 

ην ηκήκα νξγάλσλ πξέπεη λα πεξηέρεηαη θιεκκνζεηξά κέζσ ηεο νπνίαο ζπλδένληαη νη παξαπάλσ 
ζπζθεπέο. 

1.3.2 Κχξηνη δπγνί θαη ζπλδέζεηο 

Οη θχξηνη δπγνί θαη νη δηαθιαδψζεηο ηνπο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ειεθηξνιπηηθφ 
ραιθφ θαη ε ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θάζεσλ πξέπεη λα είλαη 300 mm. 

Σν ζχζηεκα ησλ δπγψλ πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε λα αληέρεη ζηα 
ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο (βξαρείαο δηάξθεηαο θαη θνξπθήο γηα 1 sec). 

1.3.3 πζηήκαηα γείσζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα 

Μηα ράιθηλε κπάξα γείσζεο, ζηαζεξά ζηεξεσκέλε ζηελ κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα θαη κε 
ειάρηζηε δηαηνκή 75 mm

2
 πξέπεη λα δηαπεξλά θαηά κήθνο ηνλ ρψξν ζην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα 

δηαλνκήο. 

Οιφθιεξε ε θαηαζθεπή θαη ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο 
ρξεζηκνπνηψληαο βίδεο, γηα λα εμαζθαιηζζεί ε θαιή ειεθηξηθή επαθή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
θνκκαηηψλ. 
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Οη πφξηεο πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ ζθειεηφ ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ρξεζηκνπνηψληαο 
εχθακπηεο ράιθηλεο πιεμνχδεο ειάρηζηεο δηαηνκήο 16 mm

2
. Ζ γείσζε ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο πξέπεη 

πάληα λα εμαζθαιίδεηαη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνζχλδεζήο ηνπ (πεξίπησζε ζπξνκέλνπ 
ηχπνπ). 

Ζ γείσζε ησλ πιαηζίσλ ησλ πεξηζηξνθηθψλ απνδεπθηψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ θνξηίνπ πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ζχλδεζή ηνπο κε ην θχθισκα γέησζεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ απηέο νη 
δηαηάμεηο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε απφδεπμεο, νπφηε νη  νπιηζκνί  ηνπο ζα πξέπεη λα θνπκπψλνπλ  
ζε εηδηθέο ππνδνρέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην θχθισκα γείσζεο. 

Όια ηα θχξηα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ζπλδεκέλα κε ηελ γείσζε. 

ε θάζε έλα απφ ηα άθξα ηεο κπάξαο γείσζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ππνδνρή γηα ηελ 
ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηνπ δηθηχνπ γείσζεο ηνπ ππνζηαζκνχ. 

1.3.4 Μαλδαιψζεηο 

ηνλ πίλαθα δηαλνκήο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο κεραληθέο 
καλδαιψζεηο γηα πξνζηαζία απφ ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο, πνπ ζα κπνξνχζαλ  λα 
δηαθηλδπλεχζνπλ  ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα. Δηδηθφηεξα: 

1.3.4.1 Πεδία κε δηαθφπηεο ηζρχνο εμαθζνξεηνχρνπ ζείνπ 

Πξέπεη λα θαηαζθεπαζζεί έλα ζχζηεκα ρεηξηδφκελσλ κεραληθψλ καλδαιψζεσλ κεηαμχ ηνπ 
δηαθφπηε ηζρχνο, ηνπ πεξηζηξνθηθνχ απνδεχθηε, ηνπ γεησηή θαη ησλ ζπξψλ ηνπ πίλαθα δηαλνκήο, 
κε ην νπνίν λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαδνρή ησλ ρεηξηζκψλ κε ηελ ζεηξά πνπ πεξηγξάθνληαη 
παξαθάησ: 

ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 θιείζηκν ηεο πφξηαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο 

 άλνηγκα ηνπ γεησηή (ζέζε OFF) 

 θιείζηκν ηνπ πεξηζηξνθηθνχ απνδεχθηε (ζέζε ΟΝ) 

 αθαίξεζε ηνπ θιεηδηνχ απφ ηνλ απνδεχθηε 

 ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θιεηδηνχ ζηνλ δηαθφπηε ηζρχνο 

 είλαη δπλαηή ε δεχμε ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο 

ΠΑΤΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο θαη αζθάιηζή ηνπ κε ηελ αθαίξεζε ηνπ θιεηδηνχ 

 ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θιεηδηνχ ζηνλ απνδεχθηε 

 άλνηγκα ηνπ απνδεχθηε 

 θιείζηκν ηνπ γεησηή 

 είλαη δπλαηφ ην άλνηγκα ηεο πφξηαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο 

1.3.4.2 Πεδία κε απνδεχθηε γξακκήο (δηαθφπηεο θνξηίνπ ή πεξηζηξνθηθνχο απνδεχθηεο) 

ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓIΑ 

 θιείζηκν ηεο πφξηαο 

 άλνηγκα ηνπ γεησηή 

 είλαη δπλαηφ ην άλνηγκα ηεο πφξηαο 
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1.3.4.3 Μνλάδα εηζφδνπ κε δηαθφπηε γείσζεο 

ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 θιείζηκν ηεο πφξηαο 

 είλαη δπλαηφ ην άλνηγκα ηνπ γεησηή 

ΠΑΤΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 θιείζηκν ηνπ γεησηή 

 είλαη δπλαηφ ην άλνηγκα ηεο πφξηαο 

1.3.5 Βαθή 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά γηα ηελ πξνζηαζία απφ θζνξά, ηα κεηαιιηθά ηκήκαηα ηεο 
θαηαζθεπήο πνπ δελ είλαη γαιβαληζκέλα, πξέπεη λα ππνζηνχλ  θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη βάςηκν 
αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

 Δλ ζεξκψ ρεκηθή επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο (60/70C) γηα απνκάθξπλζε ιηπαξψλ θαη 
θεξσδψλ νπζηψλ. 

 Γηπιή επεμεξγαζία γηα απνκάθξπλζε θαηάινηπσλ απφ ρεκηθέο επεμεξγαζίεο 

 Φσζθάησζε 

 Απνκάθξπλζε ησλ ρεκηθψλ θαηάινηπσο ηεο πξνεγνχκελεο επεμεξγαζίαο 

 Αληηδηαβξσηηθή επεμεξγαζία 

 ηέγλσκα 

 Ζιεθηξνζηαηηθή βαθή κε επνμηθφ πνιπεζηεξηθφ ρξψκα ζε ζεξκνθξαζία 180C αλάγιπθεο 
ηειηθήο επηθάλεηαο. 

Ζ εκθάληζε πξέπεη λα είλαη αλάγιπθε. Ζ απφρξσζε ηνπ ρξψκαηνο ζα είλαη RAL 7035 (εζσηεξηθά-
εμσηεξηθά). 

Σν ειάρηζην πάρνο ηνπ ηειηθνχ ζηξψκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη 50 κm. 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη 8, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζε βαζκφ Re2 ηεο Δπξσπατθήο 
θιίκαθαο γηα αληηζθσξηθφ βαζκφ πξνζηαζίαο (SVENK STANDARD SIS 185111) κε ρξνληθή 
δηάξθεηα 5 εηψλ. 

Οη βακκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε έιεγρν ζπλνρήο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
πξνδηαγξαθέο DIN 53151. 

 

1.3.6 Ζιεθηξνινγηθή θαηαζθεπή 

Κάζε θπςέιε πεξηιακβάλεη φια ηα φξγαλα δηαθνπήο πξνζηαζίαο θαη κέηξεζεο φπσο απηά 
πξνδηαγξάθνληαη πην θάησ, αιιά θαη θάζε  άιιν ζηνηρείν θαη  εμάξηεκα ην νπνίν είλαη  απαξαίηεην 
γηα ηελ αζθαιή θαη πιήξε ιεηηνπξγία ησλ πηλάθσλ. 

Ο ρεηξηζκφο ησλ νξγάλσλ δηαθνπήο θαη δεχμεο ζα γίλεη απφ ηε κπξνζηά φςε ησλ αληίζηνηρσλ 
θπςειψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη άλνηγκα ηεο ζχξαο, ζα ηνπνζεηνχληαη δε ζε χςνο κεηαμχ 0,5 m θαη 
2,0 m απφ ην δάπεδν. 

Πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ δπγνί θάζεσλ απφ ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ 
βακκέλνη ζηα άθξα. Οη κνλσηήξεο θαη φια ηα κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
θαηάιιεια λα αληέμνπλ ζηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ειεθηξηθνχ βξαρπθπθιψκαηνο πνπ κπνξεί 
λα εκθαληζζεί ζηελ εγθαηάζηαζε. 

Καηάιιειεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ γηα απαγφξεπζε εηζφδνπ 
εξγαιείσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο. 
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Κάζε θπςέιε ζα θέξεη θαηάιιειν αθξνδέθηε γείσζεο γηα ηελ ζχλδεζε κε ην δίθηπν γείσζεο 
κεηαιιηθψλ κεξψλ. Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξνο δπγφο γείσζεο, εθφζνλ ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πίλαθα 
εγγπάηαη ηελ ειεθηξηθή ζπλέρεηα κεηαμχ ησλ  θπςειψλ,  ε νπνία ζα επηβεβαησζεί απφιπηα θαηά  
ηελ δηάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ δνθηκψλ ησλ θπςειψλ. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, θάζε πεδίν ζα δηαηξέρεηαη απφ ράιθηλε κπάξα γείσζεο θαη  ε ζπλέρεηα  
ηνπ θπθιψκαηνο γεο γηα νιφθιεξν ηνλ πίλαθα ζα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο 
θπθισκάησλ ηνπ θάζε πεδίνπ, ζην πίζσ κέξνο ηνπ πίλαθα. Ζ κπάξα γείσζεο ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε γηα ηελ εχθνιε ζχλδεζή ηεο κε ηελ γείσζε νιφθιεξνπ ηνπ ππνζηαζκνχ ρσξίο λα 
απαηηείηαη θακηά απνζπλαξκνιφγεζή ηεο. Ζ δηαηνκή ησλ κπαξψλ πνπ απνηεινχλ ην θχθισκα 
γείσζεο ζα είλαη δηαζηαζηνινγεκέλε θαηάιιεια ψζηε λα αληέρεη  ην βξαρπθχθισκα ζχκθσλα κε ην 
IEC 62271-200. 

Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ βξίζθνληαη θαλνληθά ππφ ηάζε, ζα κνλψλνληαη απφ ηα κεηαιιηθά 
πεξηβιήκαηα κε κνλσηήξεο απφ ρπηή ξεηίλε, θαηάιιεινπο γηα ηηο πξνβιεπφκελεο εληάζεηο 
βξαρπθπθιψκαηνο. 

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιειεο ηεξκαηηθέο ζπλδέζεηο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ 
θαισδίσλ κέζεο ηάζεο ζε φιεο ηηο θπςέιεο. Οη ππνδνρέο γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ηζρχνο 
ζα είλαη θαηάιιειεο λα δερζνχλ κνλνπνιηθά αθξνθηβψηηα θαισδίσλ μεξνχ ηχπνπ. 

Σα αθξνθηβψηηα ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο πξνβιέπνληαη ηχπνπ εζσηεξηθψλ ρψξσλ  
κε πιηθφ ζθξάγηζεο ησλ άθξσλ απφ ρπηή ξεηίλε θαη ζα είλαη απξφζβιεηα απφ πγξαζία θαη ζθφλε. 
Δπίζεο ζα είλαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ δηαζηαχξσζε αγσγψλ, 
απνγχκλσζε ησλ άθξσλ θαη λα αθήλνπλ ηηο ειάρηζηεο επηηξεπφκελεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ 
αγσγψλ. Θα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηξφπν ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ επρεξή πξνζπέιαζή 
ηνπο ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε επέκβαζεο ζε άιια ηεξκαηηθά θηβψηηα. 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη δηάηαμε κε ηελ νπνία λα κελ κπνξεί λα αλνίμεη ε ζχξα ηεο θπςέιεο φηαλ ν 
θχξηνο δηαθφπηεο είλαη ζε ζέζε “ΔΝΣΟ”, ζα αλνίγεη κφλν φηαλ είλαη ζε απφδεπμε. 

Μεραληθέο αιιειαζθαιίζεηο ζα εκπνδίδνπλ ηελ πξνζπέιαζε πξνο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο 
θπςέιεο ππφ ηάζε, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη απνκνλσζεί πιήξσο ν ρψξνο απηφο. ηηο θπςέιεο 
εηζφδνπ ε επίζθεςε ζα γίλεηαη κφλν κεηά απφ δηαθνπή ηεο παξνρήο ηεο ΓΔΖ θαη ζα αλαξηεζεί 
ζρεηηθή πηλαθίδα. πζθεπέο πνπ απαηηνχλ ζπληήξεζε ή επηζεψξεζε δελ κπνξεί λα βξίζθνληαη 
ζηνλ ρψξν ηεο ΓΔΖ. 

Σα ζπζηήκαηα δηαθνπήο θαη γείσζεο ζα είλαη θαηάιιεια καλδαισκέλα, ψζηε λα εκπνδίδεηαη 
νπνηνζδήπνηε ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο. Θα θέξνπλ επίζεο ζχζηεκα ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ γεησηή. 

Όιν ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ κέζεο ηάζεο ζα είλαη ζεηξάο κφλσζεο 20 Ν θαηά VDE 111 εθηφο αλ 
απαηηείηαη δηαθνξεηηθά. 

 
Ζ ζχλδεζε ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ θαη ε ηξνθνδφηεζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ηζρχνο ζα γίλεη κε 
κνλνπνιηθά θαιψδηα N2 x SY ή N2 x S2Y πνπ ζα ζπλδεζνχλ ζην θάησ κέξνο θάζε θπςέιεο ζε 
ηξία κνλνπνιηθά αθξνθηβψηηα. 

Δηδηθφηεξα, αλάινγα ηε ιεηηνπξγία ηεο, γηα θάζε θπςέιε ηνπ πίλαθα Μ.Σ. πξνβιέπεηαη θαη‟ 
ειάρηζην ν παξαθάησ εμνπιηζκφο. 

1.3.6.1 Κπςέιε εηζφδνπ απφ ΓΔΖ 

Θα πεξηιακβάλεη ηνλ θχξην εμνπιηζκφ πνπ αθνινπζεί: 

 Σξηπνιηθέο κπάξεο ραιθνχ 630 Α 

 Απνδεχθηε θνξηίνπ 24 kV, 630 Α, 16 kA/1 sec ζε θνηλφ θέιπθνο κε γεησηή 

 Υεηξνθίλεην κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ απνδεχθηε θνξηίνπ θαη ην γεησηή 
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 Σξεηο ρσξεηηθνχο θαηακεξηζηέο ηάζεο κε ηηο αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 

 Καηάιιειεο ππνδνρέο γηα ζχλδεζε θαισδίσλ κέρξη 240 mm
2
 

 Σξία αιεμηθέξαπλα γξακκήο 21 kV / 10 kA. 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε θαζνξίδνληαη πξφζζεηεο απαηηήζεηο πέξαλ ηνπ 
παξαπάλσ ππνρξεσηηθνχ. 

1.3.6.2 Κπςέιε ηξνθνδνζίαο κεηαζρεκαηηζηή 

(1) Με αζθαιεηναπνδεχθηε θνξηίνπ 

Θα πεξηιακβάλεη ηνλ θχξην εμνπιηζκφ πνπ αθνινπζεί: 

- Σξηπνιηθέο κπάξεο ραιθνχ 630 Α 

- Απνδεχθηε θνξηίνπ 24 kV, 630 Α, 50/125 V, 16 kA/1 sec ζε θνηλφ θέιπθνο κε γεησηή. 

- Υεηξνθίλεην κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ απνδεχθηε θνξηίνπ θαη ην γεησηή. Σν 
άλνηγκα ηνπ απνδεχθηε ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε κπνπηφλ. 

- Σξεηο βάζεηο αζθαιεηψλ 200 Α κε ηηο αληίζηνηρεο αζθάιεηεο (κε νλνκαζηηθή έληαζε 
πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ ππφ πξνζηαζία Μ/). Ζ ηήμε κηαο αζθάιεηαο ζα 
πξνθαιεί ην άλνηγκα ηνπ απνδεχθηε θνξηίνπ. 

- Μεραληθή έλδεημε ηεγκέλεο αζθάιεηαο. 

- Πελίν εξγαζίαο. 

- Σξεηο ρσξεηηθνχο θαηακεξηζηέο ηάζεο κε ηηο αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. 

- Καηάιιειεο ππνδνρέο γηα ζχλδεζε θαισδίσλ κέρξη 95 mm2 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε θαζνξίδεηαη ηπρφλ πξφζζεηνο εμνπιηζκφο πνπ 
απαηηείηαη. 

(2) Με απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο (Α.Γ.Η.) 

Πεξηιακβάλεη ηνλ  θχξην εμνπιηζκφ πνπ αθνινπζεί: 

- Σξηπνιηθέο κπάξεο ραιθνχ 630 Α 

- Απνδεχθηε θνξηίνπ 24 kV, 630 Α, 50/125 V, 16 kA/1 sec ζε θνηλφ θέιπθνο κε γεησηή 

- Υεηξνθίλεην κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ απνδεχθηε θνξηίνπ θαη ην γεησηή. 

- Απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο 24 kV, 630 Α, 50/125 V, 16 kA/1 sec κε ρεηξνθίλεην 
κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο, βνεζεηηθέο επαθέο θαη πελίν εξγαζίαο. 

- Σξεηο Μ/ έληαζεο κε δηπιφ ηχιηγκα ζην δεπηεξεχνλ, έλα γηα κέηξεζε θαη έλα γηα 
πξνζηαζία. 

- Ζιεθηξνλφκν (Ζ/Ν) πξνζηαζίαο ςεθηαθνχ ηχπνπ πνπ παξέρεη πξνζηαζία έλαληη 
ππεξθφξηηζεο, βξαρπθπθιψκαηνο θαη ζθάικαηνο γεο (πεξηζζφηεξεο Πιεξνθνξέο γηα 
ηελ Ζ/Ν ζηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή).  

- Γεησηή θαισδίσλ 24 kV, 50/125 V, 16 kA/1 sec κε δπλαηφηεηα δεχμεο ζην 
βξαρπθχθισκα 

- Δπηπιένλ θηβψηην εμνπιηζκνχ ρακειήο ηάζεο ζην νπνίν κεηαμχ άιισλ ζα 
ηνπνζεηεζεί ν Ζ/Ν πξνζηαζίαο. 
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- Σξεηο ρσξεηηθνχο θαηακεξηζηέο ηάζεο κε ηηο αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. 

- Καηάιιειεο ππνδνρέο γηα ζχλδεζε θαισδίσλ κέρξη 240 mm2 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε θαζνξίδεηαη ηπρφλ πξφζζεηνο εμνπιηζκφο πνπ 
απαηηείηαη. 

(3) Με απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο (Α.Γ.Η.) θαη ελζσκαησκέλν Ζ/Ν πξνζηαζίαο 

Πεξηιακβάλεη ηνλ θχξην εμνπιηζκφ πνπ αθνινπζεί: 

- Σξηπνιηθέο κπάξεο ραιθνχ 630Α 

- Απνδεχθηε θνξηίνπ 24 kV, 630 Α, 50/125 V, 16 kA/1 sec ζε θνηλφ θέιπθνο κε γεησηή 

- Σξεηο αηζζεηήξεο ξεχκαηνο ελζσκαησκέλνπο ζηνλ Α.Γ.Η. 

- Ζιεθηξνλφκν πξνζηαζίαο ελζσκαησκέλν ζηνλ Α.Γ.Η. πνπ παξέρεη πξνζηαζία έλαληη 
ππεξθφξηηζεο, βξαρπθπθιψκαηνο θαη ζθάικαηνο γεο. 

- Γεησηή θαισδίσλ 24 kV, 50/125 V, 16 kA/1 sec κε δπλαηφηεηα δεχμεο ζην 
βξαρπθχθισκα. 

- Σξεηο ρσξεηηθνχο θαηακεξηζηέο ηάζεο κε ηηο αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. 

- Καηάιιειεο ππνδνρέο γηα ζχλδεζε θαισδίσλ κέρξη 240 mm2. 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε ζα θαζνξίδεηαη ηπρφλ πξφζζεηνο εμνπιηζκφο πνπ 
απαηηείηαη. 

1.3.7 Πξνζηαζία ππνζηαζκψλ απφ ζθάικαηα 

Με ηελ πξνζηαζία ησλ ππνζηαζκψλ απφ ζθάικαηα επηδηψθεηαη ε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ  απφ  εζθαικέλνπο  ρεηξηζκνχο 
ησλ νξγάλσλ δηαθνπήο ή απφ έιιεηςε έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα αλψκαιεο θαηαζηάζεηο. 

Δπί ησλ πελίσλ εξγαζίαο ηνπ δηαθφπηε θνξηίνπ ζηελ θπςέιε ηξνθνδνζίαο ηνπ Μ/ ζα επελεξγνχλ 
νη ζπζθεπέο πξνζηαζίαο (π.ρ. πελίν BUCHHOLZ, ζεξκφκεηξν κεηαζρεκαηηζηή δηαλνκήο θηι.). 

Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ  εξγαζηψλ  ζα είλαη  θαηάιιεια γηα 
ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πηλάθσλ κέζεο θαη ρακειήο 
ηάζεο. 

Όιεο νη ειεθηξηθέο ή ειεθηξνκαγλεηηθέο καλδαιψζεηο ζα παξακέλνπλ ζηελ ζέζε πνπ βξίζθνληαη 
ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο βνεζεηηθήο παξνρήο πνπ ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ 
ππνζηαζκνχ. 

Ζ καλδάισζε ησλ ειεθηξνθίλεησλ νξγάλσλ δηαθνπήο - δεχμεο ζα ελεξγνπνηείηαη κφλνλ εθφζνλ  
ην αληίζηνηρν πελίν καλδάισζεο ελεξγνπνηεζεί (ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ VDE 010 ). 

 

1.3.8 Έιεγρνο θαη δνθηκέο 

1.3.8.1 Γνθηκέο ηχπνπ 

Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά ηχπνπ απφ αλαγλσξηζκέλα 
εξγαζηήξηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ (πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλα απφ δηεζλή νξγαληζκφ) θαη‟ 
ειάρηζην γηα ηηο δνθηκέο πνπ αθνινπζνχλ. 

 δνθηκή αληνρήο ζε θξνπζηηθή ηάζε (impulse dielectric tests) 

 δνθηκή αληνρήο ζε ηάζε βηνκεραληθήο ζπρλφηεηαο (power frequency dielectric tests) 

 δνθηκή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο (temperature-rise tests) 

 δνθηκή αληνρήο ζε έληαζε βξαρείαο δηάξθεηαο (short-time withstand current tests) 

 δνθηκέο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηνηβαξφηεηαο (mechanical operating tests) 
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 επαιήζεπζε ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο (verification of the degree of protection) 

 επαιήζεπζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο (verification   of electromagnetic 
compatibilty) 

 επαιήζεπζε ηθαλφηεηαο θιεηζίκαηνο θαη δηαθνπήο (verification of making and breaking 
capacity) ησλ δηαθνπηψλ θαη ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο. 

1.3.8.2 Γνθηκέο ζεηξάο 

Οη δνθηκέο ζεηξάο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα αλαθέξεη φηη εθηειέζηεθαλ θαη‟ ειάρηζην νη 
αθφινπζεο δνθηκέο φπσο νξίδεη ην IEC 62271-200. 

 δνθηκή αληνρήο ζε ηάζε βηνκεραληθήο ζπρλφηεηαο (power frequency dielectric test) 

 δηειεθηξηθή δνθηκή ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ ειέγρνπ (dielectric test on auxiliary and 
control circuit) 

 επαιήζεπζε ηεο νξζφηεηαο ζπξκαηψζεσλ (verification of the correct wiring) 

 δνθηκή κεραληθήο ιεηηνπξγίαο (mechanical operation tests) 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πξηλ νη πίλαθεο ηεζνχλ ππφ ηάζε, ζα ειεγρζεί ε 
ζσζηή ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ, ε ειεθηξηθή ζπλέρεηα ησλ θπςειψλ θαη ε χπαξμε γείσζεο. 
ηε ζπλέρεηα νη πίλαθεο ηίζεληαη ππφ ηάζε, ειέγρεηαη ε θαλνληθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη νη ελδείμεηο  
ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο. 

1.3.9 Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα - πηζηνπνηεηηθά 

Πξηλ ηελ παξαγγειία ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία, γηα 
έγθξηζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 

i. Αληίγξαθα ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ θαηαζθεπαζηψλ πηλάθσλ κέζεο 
Σάζεο θαη ηνπ εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηχπνπ θαη δνθηκψλ  

Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ησλ πηλάθσλ Μέζεο Σάζεο ζην έξγν, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη 
ζηελ Τπεξεζία ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ιεπηνκεξή ειεθηξνινγηθά δηαγξάκκαηα. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηλάθσλ  Μέζεο Σάζεο πξέπεη λα ζπληάμεη ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο  
θαη ζπληήξεζεο νιφθιεξνπ ηνπ Τπνζηαζκνχ. 

 

2. ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ 
 

2.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξηθψλ 
πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο (Υ.Σ.). 

ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ρακειήο ηάζεο πεξηιακβάλνληαη ν Γεληθφο Πίλαθαο δηαλνκήο Υακειήο 
Σάζεο (Γ.Π.Υ.Σ.) θαη νη πίλαθεο δηαλνκήο πνπ εγθαζίζηαληαη φπνπ ππάξρνπλ νκαδνπνηεκέλεο 
θαηαλαιψζεηο αλά είδνο ρψξνπ ή αλά είδνο θαηαλαιψζεσλ ζχκθσλα κε ηε Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο 
Πξνδηαγξαθέο. 

Οη πίλαθεο ζα είλαη πιήξσο πηζηνπνηεκέλα – ηππνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο 
«verified assemblies», ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πξφηππν IEC 61439-1 θαη IEC 61439- 
2. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ πηλάθσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ολνκαζηηθή έληαζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο 

 χζηεκα δηαλνκήο ηξηθαζηθφ + γείσζε + νπδέηεξνο ή κνλνθαζηθφ 
+ γείσζε + νπδέηεξνο 
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 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 400 V (10%) ή 230 V 

 Σάζε κφλσζεο θχξησλ δπγψλ 1.000 V 

 Σάζε δνθηκήο 2.500 V 

 πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 50 Hz (-4%, +2%) 

 χζηεκα γείσζεο TN (ή TT, IT) 

 Σάζε βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 24 V DC γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη απ‟ 
επζείαο κε ην PLC θαη/ή 230 V AC γηα ηα ινηπά 
θπθιψκαηα 

 Αληνρή ζε ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο 

(kΑrms/sec) ζην ζεκείν πνπ δίδεηαη ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα (πίλαθαο αθξνδεθηψλ) 

25 kA θαη‟ ειάρηζηνλ θαη ζχκθσλα κε ηα κεγέζε 
πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ κειέηε 
επηιεθηηθφηεηαο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο 
βξαρπθπθισκάησλ Υ.Σ. 
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Ο πίλαθαο ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε “CE“ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο Νέαο 
Πξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Ζ ζήκαλζε “CE” πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ ζηελ πηλαθίδα 
αλαγλψξηζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα. Μφλν φηαλ πινπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ πην πάλσ 
Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε “CE”. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή-ζπλαξκνιφγεζε 
πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο. 

Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, πνπ ζα απνζηαινχλ ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηα 
απαξαίηεηα έγγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
επηηπρψο νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο. 

 

2.2 Τλικά 

Όινη νη πίλαθεο ζα είλαη ελφο θαηαζθεπαζηή ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη ν εζσηεξηθφο εμνπιηζκφο 
(πιηθά πηλάθσλ) πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα είλαη πξνκήζεηα ελφο θαη 
κφλν νίθνπ θαηαζθεπήο απηνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ελαιιαμηκφηεηα απηνχ. 

 

2.2.1 Γεληθφο απηφκαηνο δηαθφπηεο 

Ο γεληθφο απηφκαηνο δηαθφπηεο πξέπεη λα είλαη ηθαλφηεηαο δηαθνπήο 25 kΑ ηνπιάρηζηνλ, γηα ηάζε 
400 V κε ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία επηιεγκέλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ζχκθσλα κε 
ηα πξφηππα IEC 60947.2 θαη IEC 60157.1. 

Κάζε γεληθφο δηαθφπηεο εγθαηαζηάζεσο ζα θέξεη ηε ζρεηηθή έλδεημε θαη ζα δηαθξίλεηαη απφ ηνπο 
άιινπο δηαθφπηεο κε θαηάιιειν ρξψκα ή άιιν πξφζθνξν κέζν, ψζηε λα εληνπίδεηαη εχθνια ζε 
πεξίπησζε αλάγθεο. 

Όηαλ ζε έλα ρψξν ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο γεληθνί δηαθφπηεο, ζα ηνπνζεηείηαη ζηνλ 
θαζέλα πηλαθίδα ελδεηθηηθή ηεο εγθαηαζηάζεσο ή ηνπ ηκήκαηνο πνπ απηφο ειέγρεη. 

Ο γεληθφο δηαθφπηεο ελφο γεληθνχ πίλαθα δηαλνκήο ζα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ πεδίν, 
απνκνλσκέλνο απφ ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ ηνπ πίλαθα θαη ζα είλαη επηζθέςηκνο εθ ησλ 
έκπξνζζελ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν γεληθφο πίλαθαο ρακειήο ηάζεσο ζπλδέεηαη απεπζείαο, (ρσξίο ελδηάκεζν 
κέζν άκεζεο απηφκαηεο δηαθνπήο) πξνο ηελ πιεπξά ηεο ρακειήο ηνπ κεηαζρεκαηηζηνχ, ν γεληθφο 
δηαθφπηεο ή ζα είλαη απηφκαηνο ζπξφκελνπ ηχπνπ ή (εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ) ζα πξνηάζζν- 
ληαη ακέζσο ηεο εηζφδνπ ηνπ δηαθφπηνπ αζθάιεηεο πςειήο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο (H.R.C.) θαη ζηηο 
ηξεηο θάζεηο θαη αθαηξεηά ζηνηρεία απνκνλψζεσο. 

ην πεδίν εηζφδνπ (φπνπ εθαξκφδεηαη) ζα ηνπνζεηνχληαη κφλν ηα εηζεξρφκελα θαιψδηα 
ηξνθνδνζίαο. ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαισδίσλ δηαλνκήο. 

ε φινπο ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ν γεληθφο δηαθφπηεο ζα ηνπνζεηείηαη  ζε  χςνο ηνπιάρηζηνλ  
900 mm απφ ηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ. 

2.2.2 Απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ 

Ζ πξνζηαζία θηλεηήξσλ απφ βξαρπθχθισκα ζα επηηπγράλεηαη κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο 
θιεηζηνχ ηχπνπ. Ο ζπληνληζκφο κε ζπζθεπέο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ 2, φπσο νξίδεηαη 
απφ ην πξφηππν IEC 60947-4.1. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο γηα πξνζηαζία θηλεηήξσλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 
θαλνληζκνχο IEC 60947-1 θαη 60947-2 ή κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ησλ ρσξψλ κειψλ 
(VDE 0660, BS 4752, NF EN 60947-1θαη 2), ήηνη: 

 ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο Α, κε ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) ίζε κε ηελ 
ηθαλφηεηα δηαθνπήο κεγίζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (lcu) 

 ζα πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 690 V AC (50/60 Hz) 

 ζα πξέπεη λα  είλαη  θαηάιιεινη  γηα  απφδεπμε,  φπσο  νξίδεηαη  απφ  ηνπο  θαλνληζκνχο  
IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27. 

 ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε νξηδφληηα ή θάζεηε 
ζηήξημή ηνπο, ρσξίο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ απφδνζή ηνπο 

 ζα είλαη δπλαηφλ λα ηξνθνδνηνχληαη είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο άθημεο είηε ηεο αλαρψξεζεο 
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 ζα πξέπεη λα έρνπλ θιάζε κφλσζεο ΗΗ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ  EN 60335-1)  
κεηαμχ ηεο πξφζνςεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θπθισκάησλ ηζρχνο. 

Όινη νη θηλεηήξεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ εηδηθνχο απηφκαηνπο δηαθφπηεο κε ξπζκηδφκελε ζεξκηθή 
θαη ζηαζεξή καγλεηηθή πξνζηαζία θαη ηηο απαξαίηεηεο βνεζεηηθέο επαθέο (ζήκαλζε πηψζεο 
ζεξκηθνχ, βξαρπθπθιψκαηνο θαη δηαθφπηεο θιεηζηφο) ψζηε λα ππάξρεη απφιπηε πξνζηαζία φρη 
κφλν απφ ππεξθφξηηζε θαη βξαρπθχθισκα θαη λα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο DIN VDE 0110– 
0660 θαη IEC 292-1. 

Ο θάζε δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα δίλεη ζε μερσξηζηέο αλεμάξηεηεο επαθέο ηελ ζήκαλζε φηη: 

 έρεη αλνίμεη 
 

 έρεη πέζεη ιφγσ ζεξκηθνχ, 

Δίλαη δεθηφο θαη δηαθφπηεο πνπ δελ έρεη ζε αλεμάξηεηε επαθή ην ζεξκηθφ αιιά ηφηε ζα πξέπεη  
κεηά ην ξειέ ηζρχνο λα ηνπνζεηεζεί ηδηαίηεξν ζεξκηθφ πξνζηαζίαο ηνπ θηλεηήξα κε μερσξηζηέο 
αλεμάξηεηεο επαθέο γηα ηε ζήκαλζε. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ πξέπεη λα έρνπλ ηα πην θάησ θαηαζθεπαζηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά: 

 γηα κέγηζηε αζθάιεηα, νη επαθέο ηζρχνο ζα πξέπεη λα είλαη κέζα ζε πεξίβιεκα απφ 
ζεξκναλζεθηηθφ πιηθφ, αλεμάξηεηεο απφ άιιεο ιεηηνπξγίεο φπσο ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο, 
ην ζψκα, ε κνλάδα ειέγρνπ θαη ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα. 

 ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα 
είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο – ηαρείαο απφδεπμεο, κε δπλαηφηεηα αθφπιηζεο ζε ζθάικα πνπ 
ζα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Όινη νη πφινη ζα  πξέπεη  λα  
ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαηά ην θιείζηκν, άλνηγκα θαη αθφπιηζε ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε. 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηνχληαη απφ κία ιαβή 
πνπ επθξηλψο απνδεηθλχεη ηηο ηξεηο δπλαηέο ζέζεηο: θιεηζηφο (ΟΝ), αλνηθηφο (OFF) θαη 
αθφπιηζε (TRIPPED). 

 γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηθαλφηεηα απφδεπμεο ζχκθσλα κε IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27 
πξέπεη: 

- ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο λα έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε ε ιαβή λα είλαη ζηε ζέζε OFF (O) 
κφλνλ εάλ νη επαθέο ηζρχνο είλαη απνρσξηζκέλεο 

- ζηε ζέζε OFF ε ιαβή λα δείρλεη ηελ θαηάζηαζε απφδεπμεο 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ ζηε ζέζε 
«απφδεπμεο» εμάξηεκα θιεηδψκαηνο 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα δηαζέηνπλ έλα κπνπηφλ αθφπιηζεο, 
«push to trip», γηα έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ησλ πφισλ 

 ε νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε, ην κπνπηφλ αθφπιηζεο, ε αλαγλψξηζε ηνπ 
θπθιψκαηνο αλαρψξεζεο θαη ε έλδεημε ηεο ζέζεο ηεο επαθήο, πξέπεη λα είλαη επθξηλψο 
νξαηέο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε απφ ηελ πξφζνςε, κέζσ ηνπ κπξνζηηλνχ κέξνπο ή ηεο 
πφξηαο ηνπ πίλαθα 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιχ πςειή ηθαλφηεηα 
πεξηνξηζκνχ ησλ ξεπκάησλ. Ζ ειεθηξηθή αληνρή ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο  
θιεηζηνχ ηχπνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ηα IEC 60947-2, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ  5 
θνξέο ην ειάρηζην απαηηνχκελν απφ ηνπο θαλνληζκνχο. 

 ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ λα εμνπιηζζνχλ 
κε έλα πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην φπνπ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εχθνια κία επαθή δεχμεο 
(κε επηθάιπςε) 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνη, ψζηε 
λα εγθαζίζηαληαη κε αζθάιεηα επί ηφπνπ ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα φπσο πελία εξγαζίαο ή  
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έιιεηςεο ηάζεο θαη βνεζεηηθέο επαθέο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα: 

 ζα είλαη απνκνλσκέλα απφ ηα θπθιψκαηα ηζρχνο 

 φια ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη ηχπνπ «snap-in», κε θιεκνζεηξέο 

 φια ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη θνηλά γηα φιε ηελ γθάκα ησλ δηαθνπηψλ 

 

 βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αθξνδέθηεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κφληκα πάλσ  ζην  
πιαίζην ηνπ δηαθφπηε θαζψο θαη πάλσ ζην ίδην ην βνεζεηηθφ εμάξηεκα 

 ε πξνζζήθε ησλ βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ δελ ζα πξέπεη λα απμάλεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 
απηφκαηνπ δηαθφπηε. 

Κηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κέρξη 2 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε ηξηπνιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν ππε- 
ξεληάζεσο θαη έλαληη δηαθνπήο θάζεσο. 

Κηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 2 kW θαη κέρξη 75 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε 
ηξηπνιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν ππεξεληάζεσο, έλαληη δηαθνπήο θάζεσο θαη ξπζκηδφκελα καγλεηηθά 
ηπιίγκαηα. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηξηθαζηθφ ειεθηξνλφκν πξνζηαζίαο 
θηλεηήξσλ. 

Κηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 75 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε ειεθηξνληθή κνλάδα 
πξνζηαζίαο θηλεηήξνο. Ζ κνλάδα απηή ζα πεξηέρεη έλα ηζνδχλακν ζεξκηθφ θχθισκα, αζξνηζηηθφ 
ησλ απσιεηψλ ζηδήξνπ θαη ραιθνχ ηνπ θηλεηήξα. Βάζεη ησλ απσιεηψλ απηψλ ζα παξάγεη ηε 
ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηλεηήξα θαηά ην ζηάδην ηεο εθθίλεζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο 
θαη ηεο ςχμεσο. Ζ κνλάδα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηε ραξαθηεξηζηηθή απηή θαη θαηά ηε δηαθνπή 
ηεο ξεπκαηνδνηήζεσο θαη λα αλαιακβάλεη πάιη ζην ζσζηφ ζεκείν ηεο θακπχιεο κφιηο ε 
ειεθηξνδφηεζε απνθαηαζηαζεί. Ζ ραξαθηεξηζηηθή απηή θακπχιε πξέπεη λα επηδέρεηαη ξχζκηζε, 
ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα, σο εμήο: 

i. Πξνζηαζία έλαληη ππεξθνξηψζεσο (1,50 – 1,15 Ηn) 

ii. Πξνζηαζία έλαληη ζθάικαηνο πξνο γε (0,1 – 0,35 Ηn) 

iii. Πξνζηαζία έλαληη δηαθνπήο θάζεσο (2 – 3 sec) 

iv. Πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθθηλήζεσο θαη ελψ ν θηλεηήξαο δελ 
έρεη αξρίζεη αθφκε λα πεξηζηξέθεηαη (stalled rotor)(50 ms ζε 6–10 Ηn) 

v. Πξνζηαζία επηηπρνχο εθθηλήζεσο έλαληη πηψζεσο ζεξκηθψλ 

Θα δηαζέηεη έλα θεληξηθφ ειεθηξνλφκν πνπ ζα δηεγείξεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηηο πεξηπηψζεηο, 
ππεξθνξηίζεσο, δηαθνπήο κίαο θάζεσο θαη ζθάικαηνο πξνο ηε γε. 

2.2.3 Απηφκαηνη (ηειερεηξηδφκελνη) δηαθφπηεο αέξνο (ACB) 

Απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο κεγαιχηεξεο 
ή ίζεο κε 630 Α. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 60947.2 ή ζε η- 
ζνδχλακα  πξφηππα  ησλ  ρσξψλ  –   κειψλ   Δπξσπατθήο   Έλσζεο   (VDE 0660,   BS 4752, 
UTE C63120). Σα πηζηνπνηεηηθά ηθαλφηεηαο δηαθνπήο γηα ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο αέξνο 
ζα δηαηίζεληαη γηα ηα παξαπάλσ πξφηππα αλάινγα ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. 

Σν πεδίν ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ζα θαιχπηεη ην κέγηζην θνξηίν ιεηηνπξγίαο, ζα 
είλαη ηξηθαζηθνί, νλνκαζηηθήο ηάζεσο ιεηηνπξγίαο 400 V, ζπρλφηεηνο 50 Ζz γηα θαηεγνξία θνξηίσλ 
AC-3 θαη ζα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαλνληθά ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ζα είλαη θαηεγνξίαο ρξήζεσο Β, ζα έρνπλ νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα 
δηαθνπήο ζε βξαρπθχθισκα φρη κηθξφηεξε απφ ην 50% ηεο ηθαλφηεηαο αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα 
θαη ζα είλαη θαηεγνξίαο ππεξηάζεσο IV ζχκθσλα κε IEC 947-1- Πίλαθαο Ζ1. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 
ζπληεξεζνχλ. Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί  ε ζπληήξεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξηθήο δηάξθεηαο  
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δσήο  ζα πξέπεη λα είλαη πςειφηεξα απφ 12.500 θχθινπο κέρξη νλνκαζηηθήο εληάζεσο 1.600 Α, 
10.000 θχθινπο κέρξη ηα 4.000 Α θαη 5.000 θχθινπο γηα άλσ ησλ 4.000 Α. 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ηχπνπ κε ζπζζσξεπκέλε ελέξγεηα ειαηήξηνπ. Ο ρξφλνο 
θιεηζίκαηνο ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ ή ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε 70 ms. 

 
Οη επαθέο ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα κε ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο ρξήζεο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε έλα ελδεηθηηθφ πνπ ζα επηηξέπεη 
ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ θζνξάο ρσξίο κεηξήζεηο ή εηδηθά φξγαλα. Οη θινγνθξχπηεο ζα είλαη 
αθαηξνχκελνη θαη εμνπιηζκέλνη κε κεηαιιηθά θίιηξα. 

Θα επηηξέπεηαη ε απνζχλδεζε ηνπ απηνκάηνπ δηαθφπηε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αλνίγεη ε πφξηα ηνπ 
πίλαθα. Οη ηξεηο πηζαλέο ζέζεηο (ζχλδεζε, απνζχλδεζε, «test») ζα αλαγλσξίδνληαη ελδεηθηηθά. 

Θα παξέρεηαη κεραληζκφο θιεηδψκαηνο έηζη ψζηε λα είλαη αδχλαην ην άλνηγκα ηεο πφξηαο εθφζνλ 
ν δηαθφπηεο βξίζθεηαη ζηε ζέζε «ζχλδεζεο». Θα παξέρνληαη κνλσκέλα θαιχκκαηα ζηα 
εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα ηκήκαηα ησλ θπθισκάησλ ηζρχνο θαη ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ. 
Δπηπιένλ έλαο κεραληζκφο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηε ζχλδεζε θηλεηνχ κέξνπο ζηνλ 
δηαθφπηε κεγαιχηεξεο νλνκαζηηθήο εληάζεσο απφ απηήλ ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο. 

Όια ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη ηάζεο 230 V AC. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 
πάλσ ζηνλ δηαθφπηε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεραληζκνχ θφξηηζεο ηνπ ειαηεξίνπ κε κνηέξ 
ηειερεηξηζκνχ ρσξίο ξπζκίζεηο ή ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ (εθηφο απφ θαηζαβίδη). 

Σα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα πξνζαξκφδνληαη ζε έλα ηκήκα ηνπ δηαθφπηε ζην νπνίν θάησ απφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαλέλα κεηαιιηθφ κέξνο δελ ζα πξέπεη  λα έξρεηαη  ζε επαθή κε ην 
θχθισκα ηζρχνο. Όιεο νη ζπλδέζεηο ζα είλαη δπλαηφ λα γίλνληαη απφ ηελ πξφζνςε ηνπ απηφκαηνπ 
δηαθφπηε αέξνο. 

Σα εμαξηήκαηα, νη δηαηάμεηο απηνκαηηζκνχ,  ηα πελία ειιείςεσο ηάζεσο, νη βνεζεηηθέο επαθέο θαη 
νη ινηπνί κεραληζκνί πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη εχθνιε 
ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε. 

Οη κεραληθέο ελδείμεηο ζηελ πξφζνςε ηνπ δηαθφπηε ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηηο θάησζη πιεξνθν- 
ξίεο: 

 «ΟΝ» (νη επαθέο ηζρχνο θιεηζηέο), ειαηήξηα θνξηηζκέλα 

 «ΟΝ» (νη επαθέο ηζρχνο θιεηζηέο), ειαηήξηα απνθνξηηζκέλα 

 «OFF» (νη επαθέο ηζρχνο αλνηθηέο), ειαηήξηα θνξηηζκέλα – δηαθφπηεο έηνηκνο λα θιείζεη 

 «OFF» (νη επαθέο ηζρχνο αλνηθηέο), ειαηήξηα θνξηηζκέλα – δηαθφπηεο κε έηνηκνο 

 «OFF» (νη επαθέο ηζρχνο αλνηθηέο), ειαηήξηα απνθνξηηζκέλα 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ρακειήο ηάζεσο ζα θέξνληαη κέζα ζε ρπηή ζήθε ή ζα είλαη αλνηθηήο 
θαηαζθεπήο κέζα ζε κεηαιιηθή ζήθε. Θα ηνπνζεηεζνχλ ζε πεδία πηλάθσλ θαη ζα εμαζθαιίδεηαη 
βαζκφο πξνζηαζίαο απηψλ ΗΡ30 απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ δηαθφπηε, ΗΡ20 γηα ηα ππφινηπα 
κέξε ηνπ (πιελ ησλ αθξνδεθηψλ) θαη επίηεπμε βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ54 απφ ηελ κπξνζηηλή 
πιεπξά ηνπ δηαθφπηε. 

Ζ νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα δηαθνπήο, ζε βξαρπθχθισκα δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ζηάζκε 
βξαρπθπθιψκαηνο ζηε ζέζε πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ππφ ηελ πιήξε ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηξνθνδνηήζεσο. 

Οη κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηψλ ζα είλαη αλεμαξηήηνπ ηχπνπ κε ρεηξνθίλεηε ή ειεθηξηθή 
θφξηηζε (ηάλπζε) ησλ ειαηεξίσλ θαη ζα παξέρνπλ δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ζηε ζέζε «Δθηφο» 
(OFF). 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ζα είλαη ζπξφκελνπ ηχπνπ. Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο κε ρπηφ 
πεξίβιεκα ζα είλαη βπζκαηηθνχ ηχπνπ, εθηφο αλ απαηηείηαη δηαθνξεηηθά. 

Κάζε πφινο απηφκαηνπ δηαθφπηε κε ρπηφ πεξίβιεκα, ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα δηκεηαιιηθφ 
ζεξκηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία έλαληη ππεξεληάζεσο θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν γηα πξνζηαζία 
έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο. Σα ζεξκηθά ζηνηρεία ζα κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη κέζσ θνηλνχ θνκβίνπ 
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θαη ζα αληηζηαζκίδεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα φκνηα ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία 
πξέπεη λα είλαη ελαιιάμηκα, εθηφο αλ απαηηείηαη δηαθνξεηηθά. 

Ο ειεθηξνθίλεηνο κεραληζκφο ηνπ απηφκαηνπ ζα κπνξεί λα εξγάδεηαη ππφ ηάζε κέρξη 80% ηεο 
νλνκαζηηθήο ηάζεσο ιεηηνπξγίαο ηνπ πελίνπ ηνπ. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ζα έρνπλ  ηε δπλαηφηεηα «αξγνχ θιεηζίκαηνο» γηα λα δηεπθνιχλεηαη 
ε ζπληήξεζε θαη ε ξχζκηζε ησλ επαθψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν 
φηαλ ν απηφκαηνο δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο «ζπξκέλνο» εθηφο. Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ζα 
ζπλνδεχνληαη κε ηα απαξαίηεηα εηδηθά εξγαιεία. 

Σν ζηαζεξφ ηκήκα ηνπ ζπξφκελνπ απηνκάηνπ δηαθφπηε αέξα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε δηαθξάγκαηα 
ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα φηαλ ην θηλεηφ κέξνο ηνπ δηαθφπηε ηίζεηαη εληφο ή εθηφο θαη ζα 
θαιχπηνπλ θαη ζα πξνζηαηεχνπλ, ηηο ζηαζεξέο επαθέο πξνο ηελ πιεπξά ησλ δπγψλ θαη πξνο ηελ 
πιεπξά ησλ αλαρσξήζεσλ. Σα δηαθξάγκαηα απηά ζα απνθιείνπλ απνηειεζκαηηθά θάζε επαθή θαη 
πξνο ηελ πιεπξά ησλ δπγψλ θαη πξνο ηελ πιεπξά ησλ αλαρσξήζεσλ θαη ζα πξνζηαηεχνπλ ηηο 
επαθέο έλαληη ζθφλεο. 

Σα πεδία εηζφδνπ κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο αέξνο ζα θέξνπλ ηδηαίηεξε δηάηαμε γεηψζεσο. Ζ 
δηάηαμε απηή ζα γεηψλεη ηα αθξνθαιψδηα θαη πξνο ηηο δχν πιεπξέο ησλ απηνκάησλ, ζα 
αλαγξάθνληαη, ε ζπλδεζκνινγία θαη νη νδεγίεο ρξήζεσο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ζα θέξνπλ επίζεο βνεζεηηθέο επαθέο γεηψζεσο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
ζπληεξήζεσο. 

Όινη νη ζπξνκέλνπ ηχπνπ απηφκαηνη δηαθφπηεο ζα θέξνπλ αιιεινκαλδαιψζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ 
ζα επηηπγράλνληαη ηα αθφινπζα: 

i. Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο δελ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε ηνπ κέζα ζην πεδίν ή λα 
απνκνλσζεί απφ απηή εάλ δελ επξίζθεηαη ζηε ζέζε «ΔΝΣΟ» (closed). 

ii. Ο ρεηξηζκφο ηνπ απηνκάηνπ δηαθφπηε ζα είλαη αδχλαηνο εάλ απηφο δελ είλαη πιήξσο «εληφο» 
ή πιήξσο απνκνλσκέλνο. 

iii. Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο δελ ζα κπνξεί λα ηεζεί ζηε ζέζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο πξηλ απν- 
θαηαζηαζνχλ ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα κεηαμχ ηνπ ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ ηκήκαηφο ηνπ. 

iv. Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο ζα κπνξεί λα ηεζεί ζε δηαδηθαζία «αξγνχ θιεηζίκαηνο» θαη λα ιεη 
ηνπξγήζεη ρεηξνθίλεηα κφλν φηαλ επξίζθεηαη πιήξσο «ζπξκέλνο» εθηφο. 

Γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε εμαγσγή ηνπ απφ ην πεδίν γηα ζπληήξεζε, ν απηφκαηνο δηαθφπηεο ζα 
εδξάδεηαη ζε έλα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν ρεηξνθίλεην θνξηίν. 

Ζ κνλάδα ειέγρνπ ζα είλαη αληαιιάμηκε γηα εχθνιε πξνζαξκνγή ζε πηζαλέο αιιαγέο ζηελ 
εγθαηάζηαζε. Θα είλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ γηα αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ ξεπκάησλ θαη ζα 
ππνινγίδεη ελεξγέο ηηκέο ξεπκάησλ (rms). 

Ζ κνλάδα ειέγρνπ ζα εμαζθαιίδεη ηηο παξαθάησ πξνζηαζίεο: 

 Πξνζηαζία καθξνχ ρξφλνπ (LT) ξπζκηδφκελε ζε βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο θαη κε 
ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

 Πξνζηαζία βξαρέσο ρξφλνπ (ST) ξπζκηδφκελε ζε πνιιαπιάζηα βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο 
έληαζεο θαη κε ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

 ηηγκηαία πξνζηαζία (INST) ξπζκηδφκελε έσο 15 θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξέπκα θαη κε ζέζε 
OFF. 

Δπίζεο ζα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο έλαληη ζθάικαηνο γεο (εθφζνλ απαηηείηαη) κε 
ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Οη ξπζκίζεηο έληαζεο θαη ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο ζα εκθαλίδνληαη  πάλσ  
ζε ςεθηαθή νζφλε. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξνκεζεχεη ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο αέξνο 
ζπλνδεπφκελνπο κε ηηο νδεγίεο απφζπξζεο – απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ 
ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπο. Οη ελ ιφγσ νδεγίεο κε επζχλε, ηνπ Aλαδφρνπ ζα ελζσκαηψλνληαη 
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ζηα Σεχρε Οδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ηα νπνία νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα 
παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ δαπάλε. 

2.2.4 Απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ (MCCB) 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ (MCCB) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζχκθσλα 
κε ηα Πξφηππα IEC 60947-2 ή ηα αληίζηνηρα Πξφηππα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ-κειψλ Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (VDE 0660, BS 4752, UTE C63120) ή κε ηα Πξφηππα UL 489. Σα πηζηνπνηεηηθά 
ηθαλφηεηαο δηαθνπήο ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη  γηα ηελ  
θαηεγνξία Β  ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαλνληζκψλ. Ζ δνθηκή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 
ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 50% ηεο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο 
κέγηζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (lcu) θαη  ην  νλνκαζηηθφ  ξεχκα  αληνρήο  βξαρέσο  ρξφλνπ  (lcw)  λα  
είλαη  κε  25 kA/0,5 sec. Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθή ηάζε 
ιεηηνπξγία  690 V – 50 Hz θαη νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο 750 V – 50 Hz. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα κπνξεί λα είλαη βπζκαηηθνχ ηχπνπ ή ζπξνκέλνπ ζε θνξείν 
ηξηπνιηθνί ή ηεηξαπνιηθνί. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ σο 630Α ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο Α κε 
ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) ίζε κε ηελ  ηθαλφηεηα δηαθνπήο κεγίζηνπ  βξαρπθπθιψκαηνο 
(lcu) ζε φιν ην εχξνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο έσο 250 Α θαη έσο ηα 500 V γηα 
κεγαιχηεξεο νλνκαζηηθέο εληάζεηο. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα απφδεπμε, φπσο νξίδεηαη 
απφ ηνπο θαλνληζκνχο IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ απφ 630Α έσο 1600Α ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηεγνξίαο Β ησλ θαλνληζκψλ κε ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία βξαρπθπθιψκαηνο (Icu) θαη ην 
νλνκαζηηθφ ξεχκα αληνρήο βξαρέσο ρξφλνπ (Icu) λα είλαη 25 kΑ/0,5 sec (εθηφο ησλ απηφκαησλ 
δηαθνπηψλ ηχπνπ πεξηνξηζηή ξεχκαηνο). 

Γηα ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ άλσ ησλ 1600 Α ζα πξέπεη ε ηθαλφηεηα 
δηαθνπήο κεγίζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (Icu) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην αλακελφκελν ξεχκα 
βξαρπθχθισζεο (Isc) ζην ζεκείν ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο φπνπ πξννξίδεηαη, εθηφο αλ ν 
αλάληε απηφκαηνο δηαθφπηεο ηζρχνο εμαζθαιίδεη ζπλεξγαζία ζχκθσλα κε ην IEC 947-2 
Παξάξηεκα  Α. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
νξηδφληηα ή θάζεηε ζηήξημε, ρσξίο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ  απφδνζε ηνπο. Θα πξέπεη λα είλαη 
δπλαηή ε αληίζηξνθε ηξνθνδνζία ηνπ  απηφκαηνπ δηαθφπηε ηζρχνο ρσξίο κείσζε ηεο απφδνζεο 
ηνπ  έσο ηα 500 V AC. 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο – ηαρείαο απφδεπμεο, κε ηε 
ιεηηνπξγία κεραληθά αλεμάξηεηε απφ ηελ ιαβή ρεηξηζκνχ ψζηε λα εκπνδίδνληαη νη επαθέο λα 
παξακέλνπλ θιεηζηέο ζε ζπλζήθεο ππεξθφξηηζεο ή βξαρπθχθισζεο. Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλνο έηζη ψζηε λα θηλεί ζπγρξφλσο φινπο ηνπο πφινπο ελφο πνιππνιηθνχ 
απηφκαηνπ δηαθφπηε ζε πεξηπηψζεηο αλνίγκαηνο, θιεηζίκαηνο ή αθφπιηζεο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη απφ κία ιαβή ε νπνία ζα δείρλεη επθξηλψο 
ηηο ηξεηο θχξηεο ζέζεηο ηεο ζπζθεπήο: ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία (ON), ζπζθεπή εθηφο ιεηηνπξγίαο 
(OFF), ζπζθεπή ζε αθφπιηζε (TRIPPED). Δθφζνλ απαηηείηαη, ν απηφκαηνο δηαθφπηεο ζα είλαη 
εθνδηαζκέλνο κε πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην. 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε ε ιαβή ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε  
λα δείρλεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ επαθψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έλδεημε ζεηηθήο 
απφδεπμεο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα πεξηνξηζκνχ 
ηνπ ξεχκαηνο. Γηα βξαρπθπθιψκαηα, ε κέγηζηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε I

2
t ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη 

ζε: 

 10.000.000 A
2
s γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο ξεχκαηνο έσο 250 Α 



 ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΖ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ελ. 29 

 

 

Σεύτος 5. Γενικές Προδιαγραθές 

Σεχρνο 5.3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 

 5.000.000 A
2
s γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο ξεχκαηνο 400 Α έσο 630 Α 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα επηηξέπνπλ πςειή απφδνζε γηα ηελ ηερληθή ηεο εληζρπκέλεο 
πξνζηαζίαο (cascading) κε ηε ρξήζε ζηελ αλαρψξεζε απηνκάησλ δηαθνπηψλ  ηζρχνο θιεηζηνχ 
ηχπνπ ή κηθξναπηνκάησλ δηαθνπηψλ ξάγαο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ, νη νλνκαζηηθέο εληάζεηο ησλ νπνίσλ είλαη ίζεο κε 
ηηο νλνκαζηηθέο εληάζεηο ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ ηνπο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηιεθηηθή 
ζπλεξγαζία γηα νπνηνδήπνηε ξεχκα ζθάικαηνο έσο ηνπιάρηζηνλ 35 Ka rms, κε νπνηνδήπνηε 
απηφκαην δηαθφπηε ζηελ αλαρψξεζε κε νλνκαζηηθή έληαζε κηθξφηεξε ή ίζε κε ην 0,4 ηεο 
νλνκαζηηθήο έληαζεο ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε πνπ βξίζθεηαη πξνο ηελ άθημε. Ζ ειεθηξηθή αληνρή 
ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ, φπσο νξίδεη  ν θαλνληζκφο IEC 60947-2, ζα 
πξέπεη  λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 3 θνξέο ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε απφ ηνπο θαλνληζκνχο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ζα έρνπλ δηπιή κφλσζε ζηελ πξφζνςε επηηξέπνληαο έηζη ηελ επηηφπνπ 
εγθαηάζηαζε βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνκνλσζεί ε ζπζθεπή. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ (MCCB) ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πεδία πηλάθσλ θαη  
ζα εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ30 απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο (φηαλ 
απηφο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ πίλαθα), βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ20 γηα ηα ππφινηπα κέξε ηνπ 
(πιελ ησλ αθξνδεθηψλ) θαη δπλαηφηεηα επίηεπμεο βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ54 απφ ηελ κπξνζηηλή 
πιεπξά ηνπ δηαθφπηε κε θαηάιιεινπο κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο. 

Όια ηα βνεζεηηθά ειεθηξηθά εμαξηήκαηα, φπσο πελίν εξγαζίαο, πελίν έιιεηςεο ηάζε θαη 
βνεζεηηθέο επαθέο, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εχθνια 
ζηνλ απηφκαην δηαθφπηε. Όια ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα έρνπλ ελζσκαησκέλνπο 
αθξνδέθηεο ειέγρνπ. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ κε νλνκαζηηθέο εληάζεηο σο 250 Α ζα πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ ζεξκνκαγλεηηθή κνλάδα ειέγρνπ (ζεξκηθή γηα πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο, καγλεηηθή γηα 
πξνζηαζία βξαρπθιψζεσο) ή ελαιιαθηηθά ειεθηξνληθή. 

Οη δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθέο εληάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 630 Α ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ειεθηξνλη- 
θή πξνζηαζία. Οη ειεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο θαλνληζκνχο 
IEC 60947-2, παξάξηεκα F (κέηξεζε rms ηηκψλ ξεχκαηνο, ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα θηι). 
Όια ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα αληέρνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο έσο 125

o
C. 

Οη ειεθηξνληθέο θαη ζεξκνκαγλεηηθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελεο θαη ζα είλαη 
δπλαηή ε πξνζαξκνγή θαιπκκάησλ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηπραίαο επέκβαζεο ζηηο ξπζκίζεηο. Οη 
ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ζα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο πφινπο ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε. 

Οη ζεξκνκαγλεηηθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 ξπζκηδφκελε ζεξκηθή πξνζηαζία 

 ζηαζεξή καγλεηηθή πξνζηαζία γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο έσο 100 Α 

 ξπζκηδφκελε καγλεηηθή πξνζηαζία (5 έσο 10 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή έληαζε)  γηα 
νλνκαζηηθέο εληάζεηο κεγαιχηεξεο απφ 100 Α 

 δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ νπδεηέξνπ 

 ε ηηκή ξχζκηζεο ηεο αθφπιηζεο ζα είλαη ίζε κε απηή ησλ θάζεσλ ή έλα πνζνζηφ απηήο ηεο 
ηηκήο (γεληθά 50% ηεο ξχζκηζεο ησλ θάζεσλ). 

Οη ειεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 πξνζηαζία καθξνχ ρξφλνπ (LT) κε ξπζκηδφκελε ηηκή Ηr κε βήκαηα απφ 40% έσο 100% ηεο 
νλνκαζηηθήο έληαζεο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ 

 πξνζηαζία βξαρέσο ρξφλνπ (ST) κε ξπζκηδφκελε ηηκή Ηm απφ 2 έσο 10 θνξέο ηε ζεξκηθή 
ξχζκηζε Ηr θαη δπλαηφηεηα ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο αληίδξαζεο ζε βξαρπθχθισκα 
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 ζηηγκηαία πξνζηαζία (INST) κε ξχζκηζε ζηαζεξή κεηαμχ 12 σο 19 θνξέο ην Ηn, αλάινγα ηεο 
νλνκαζηηθήο έληαζεο 

 νη ηεηξαπνιηθέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ξπζκίζεηο 3 ζέζεσλ γηα πξνζηαζία 
νπδεηέξνπ: κε πξνζηαηεπφκελνο νπδέηεξνο-πξνζηαζία νπδεηέξνπ ξπζκηζκέλε ζην 50% 
απηήο ησλ θάζεσλ-πξνζηαζία νπδεηέξνπ κε ξχζκηζε ίζε κε απηή ησλ θάζεσλ. 

Γηα δηαθφπηεο έληαζεο κεγαιχηεξεο απφ 630 A, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο έιεγρνπ 
ζα είλαη ηα εμήο: 

 Πξνζηαζία καθξνχ ρξφλνπ (LT) ξπζκηδφκελε ζε βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο θαη κε 
ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. 

 Πξνζηαζία βξαρέσο ρξφλνπ (ST) ξπζκηδφκελε ζε πνιιαπιάζηα βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο 
έληαζεο θαη κε ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. 

 ηηγκηαία πξνζηαζία (INST) ξπζκηδφκελε έσο 15 θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα θαη κε ζέζε 
OFF. 

 Δμνπιηζκφο “test”- ζηνηρείν γηα έιεγρν ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ 

 Δπίζεο ζα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο έλαληη ζθάικαηνο γεο (εθφζνλ 
απνθηείηαη) κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξνκεζεχεη ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ 
ζπλνδεπφκελνπο κε ηηο νδεγίεο απφζπξζεο – απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ 
ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπο. Οη ελ ιφγσ νδεγίεο κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Θα ελζσκαηψλνληαη 
ζηα Σεχρε Οδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ηα νπνία νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα 
παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ δαπάλε. 

2.2.5 Γηαθφπηεο θνξηίνπ 

Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 60947-1 θαη 
60947-3 ή ηα αληίζηνηρα πξφηππα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (UTE, 
BS, VDE) κε ηα πην θάησ θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 690 V / 50 Hz 

 Ολνκαζηηθή θξνπζηηθή ηάζε 8 kV 

 Ολνκαζηηθή έληαζε βξαρέσο ρξφλνπ (Icw γηα 1 sec), σο εμήο: 

- Ολνκαζηηθή έληαζε (A) Icw (kA) 

- σο 80 3 

- 80 – 160 6 

- 250 8,5 

- 400 – 630 12 

- 800 25 

- 1.000 – 1.250 35 

- 1.600 – 2.500 50 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζην πξφηππν IEC 68230 θχθινο Σ2 (δεζηφ θαη πγξφ 
πεξηβάιινλ). 

Θα δηαηίζεληαη ζε δπν ηχπνπο πιαηζίσλ κε 3 ή 4 πφινπο αληίζηνηρα. 

Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνπψλ θνξηίνπ είλαη ηα εμήο: 
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 Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε θνξηίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο– 
απφδεπμεο θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην πξφηππν IEC 60947-3, παξάγξαθνο 2-12. Όινη νη 
πφινη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νπδεηέξνπ ζα πξέπεη λα  ιεηηνπξγνχλ  ηαπηφρξνλα 
θαηά ην άλνηγκα-θιείζηκν ζχκθσλα κε ην IEC 60947-3. 

 Θα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλφηεηα απφδεπμεο ζχκθσλα κε IEC 60947-3 παξ. 7-27. Ο 
κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε ην ρεηξηζηήξην λα  
κπνξεί λα είλαη ζηελ ζέζε OFF κφλνλ εάλ νη επαθέο ηζρχνο είλαη φιεο αλνηθηέο. Οη 
δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα κπνξνχλ λα δέρνληαη έλα εμάξηεκα θιεηδψκαηνο κε ινπθέην γηα ηελ 
ζέζε απφδεπμεο. 

 Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα είλαη δηπιά κνλσκέλνη θαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα πξνζαξκφδνληαη 
δχν βνεζεηηθέο επαθέο. 

 Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα αλαθέξνληαη ζε θαηεγφξηα ρξήζεο AC 23 A ρσξίο κείσζε 
απφδνζεο ζηα 440 V AC γηα ηα κεγέζε σο 80A θαη ζηα 500 V AC γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο 
δηαθφπηεο σο 400 A. Γηα ηνπο δηαθφπηεο θνξηίνπ πάλσ απφ ηα 1000 Α ζα αληαπνθξίλνληαη 
ζηελ θαηεγφξηα ρξήζεο AC 22 ρσξίο κείσζε ηεο απφδνζεο ζηα 415 V AC. 

Όζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηαθνπψλ θνξηίνπ πξέπεη απηνί λα εγθαζίζηαληαη είηε ζε 
ζπκκεηξηθή ξάγα είηε ζε πιάηε πίλαθα. Σν πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην ζα δηαηίζεηαη ζηελ  πξφζνςε 
ή πιεπξηθά κε δπλαηφηεηα πξνέθηαζεο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο. 

Ζ πξνζηαζία έλαληη ππεξθνξηίζεσλ ή βξαρπθπθισκάησλ ζα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αλάληη 
απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο κε βάζε ηνπο πίλαθεο επηινγήο πνπ ζα δίλνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. 

2.2.6 Ζιεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζηξνθψλ θηλεηήξσλ (inverters) 

Οη κνλάδεο ειέγρνπ ζπρλφηεηαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε πίλαθα θαη λα 
ζπκθσλνχλ κε ηα πην θάησ πξφηππα: 

 IEC 1000-4-2/EN 61000-4-2 επίπεδν 3 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC) 

 IEC 1000-4-3/EN 61000-4-3 επίπεδν 3 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC) 

 IEC 1000-4-4/EN 61000-4-4 επίπεδν 4 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC) 

 IEC 1000-4-5/EN 61000-4-5 επίπεδν 3 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC) 

 IEC 1800-3/EN 61800-3 γηα πεξηβάιινλ βηνκεραληθφ ή δεκφζηνπ ηνκέα 

 ΔΝ 50178 γηα ρακειή ηάζε 

 IEC 68-2-6 γηα αληνρή απφ δνλήζεηο θαη IEC 68-2-27 γηα αληνρή απφ ζνθ 

 IEC 664-1 θαη ΔΝ 50718 γηα βαζκφ 2 αληνρήο ζε κέγηζηε πεξηβαιινληηθή κφιπλζε 

 Low Voltage Derective 73/23/EEC κε ηξνπνπνηήζεηο 

 Ο ξπζκηζηήο ηαρχηεηαο ζα έρεη ηελ έγθξηζε θαηά UL θαη CSA 

Γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ξεπκάησλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία IGBT ή άιιε θαιχηεξε πνπ ζα 
εμαζθαιίδεη εμ‟ ίζνπ κηθξέο παξακνξθψζεηο ηνπ ξεχκαηνο θαη ηηο ηάζεο. 

Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ησλ νκαιψλ εθθηλεηψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 380V / 415V, 
ζπρλφηεηαο 48 σο 63 Hz, κε ζπληειεζηή ηζρχνο ηεο ηάμεο ηνπ 0,95 γηα φιε ηελ θιίκαθα ξχζκηζεο 
ηεο ζπρλφηεηαο θαη ζα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαλνληθά ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Σν 
πε- δίν ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα θαιχπηεη ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ησλ θηλεηήξσλ ησλ  νπνίσλ  ηε 
ιεηηνπξγία ζα ξπζκίδεη. 

Ο ξπζκηζηήο ηαρχηεηαο ζηεγάδεηαη ζε θηβψηην ρσξίο θίλδπλν ηπραίαο επαθήο, ελψ φιεο νη κνλάδεο 
κε βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζα πξνζαξκφδνληαη βπζκαησηά. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
ζήκαλζε CE θαη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Σα θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ  
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κνλάδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ έμνδν πξνο θηλεηήξα, ηηο εηζφδνπο – εμφδνπο ειέγρνπ, ηηο δπλαηφηεηεο 
ιεηηνπξγίαο, ηηο πξνζηαζίεο θαη ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ αμηφπηζηε θαη αζθαιή 
ιεηηνπξγία είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα πην θάησ: 

 Έμνδνο θηλεηήξα: 3 Φάζεηο, 0V έσο ηάζε δηθηχνπ, ζπρλφηεηαο 0 έσο 250 Ζz κε ρξφλν 
επηηάρπλζε θαη ρξφλν επηβξάδπλζεο 0,1 έσο 1.800 sec. 

 Δίζνδνη /  Έμνδνη  ειέγρνπ:  Γχν  πξνγξακκαηηδφκελεο  αλαινγηθέο  είζνδνη,  ηάζεσο  
0/2...10 V, εληάζεσο 0/4...20 mA κε ρξφλν απφθξηζεο ≤ 60 ms, αλάιπζε 

0,1%, αθξίβεηα ±1%. Μία πξνγξακκαηηδφκελε αλαινγηθή έμνδνο έληαζεο 0/4...20 mA. Σξεηο 
πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο είζνδνη 24 V DC, κε ρξφλν απφθξηζεο ≤ 9 ms. Γχν 
πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο έμνδνη  ηχπνπ  ξειέ  ηάζεο ιεηηνπξγίαο 12 έσο 250 V AC /  
30 V DC. Ρειέ εμφδνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ελδείμεηο θαηαζηάζεσλ (αθφπιηζε ιφγσ 
ζθάικαηνο, νκαιή εθθίλεζε, πξνεηδνπνίεζε ζεξκηθνχ θιπ). 

 Βνεζεηηθέο ηάζεηο: 10 V DC, 10 mA γηα ρξήζε κε γξακκηθά πνηελζηφκεηξα. 

 Γπλαηφηεηεο: Πεξηνξηζκφο ξεχκαηνο θαη ζπρλφηεηαο, δχν ξπζκηδφκελεο ξάκπεο εθθίλεζεο 

–ζηάζεο, ιεηηνπξγία PID, εθθίλεζε ζε ζπγρξνληζκφ κε πεξηζηξεθφκελν θνξηίν  (Flying start), 
πέληε πξνγξακκαηηδφκελεο ζηαζεξέο ηαρχηεηεο, αληηζηάζκηζε IR, αληηζηάζκηζε νιίζζεζεο. 

 Πξνζηαζίεο: Τπεξθφξηηζε κεηαηξνπέα, αλχςσζε ζεξκνθξαζίαο κεηαηξνπέα, 
βξαρπθχθισκα ζηελ έμνδν ηνπ κεηαηξνπέα, ππέξηαζε δηθηχνπ, απψιεηα θάζεο δηθηχνπ, 
ππεξθφξηηζε θηλεηήξα, κεραληθφ κπινθάξηζκα θηλεηήξα, ζθάικα σο πξνο γε. 

Όιεο νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζθάικαηνο ζα επηζεκαίλνληαη κε ιπρλίεο θαη κέζσ ξειέ εμφδσλ 
ηνπ επεμεξγαζηή ζα κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ σο ςεθηαθέο είζνδνη ζην δίθηπν απηνκαηηζκνχ. Όζνλ 
αθνξά ηεο ελδείμεηο θαη ινηπέο ζεκαηνδνηήζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζήκαλζεο 
ηεο ζέζεο ππφ ηάζε θαη γεληθνχ ζθάικαηνο. 

Οη πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζθαικάησλ ζα εκθαλίδνληαη ζε ςεθηαθή νζφλε. 

Ο inverter ζα έρεη κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο πεξηβάιινληνο 40C θαη κέγηζηε πγξαζία 90% 
θαη ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απφ -15% έσο +10% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Θα κπνξεί λα απνδίδεη 
ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ηνπ γηα φιε ηελ θιίκαθα ξχζκηζεο ηεο ζπρλφηεηαο απφ 30-100% ηεο 
νλνκαζηηθήο ζπρλφηεηαο (50 Hz). 

Δθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε Μειέηε νη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πεξηιακβάλνπλ δπλαηφηεηα 
επηθνηλσλίαο κε βηνκεραληθά δίθηπα ή πξνγξακκαηηδφκελνπο ινγηθνχο ειεγθηέο. 

Οη κνλάδεο ειέγρνπ ζπρλφηεηαο ζα δηαζέηνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο πνπ 
αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν εθθηλεηήο αλαζηξνθήο. Δπηπιένλ, ζα δηαζέηνπλ ζηελ 
είζνδν πελίν πεξηνξηζκνχ ησλ αξκνληθψλ θαη ησλ αηρκψλ θαζψο θαη θίιηξν ειεθηξνκαγλεηηθήο 
ζπκβαηφηεηαο (Radio Interference Suppression Filter RFI) απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 

Οη κνλάδεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παίξλνπλ ςεθηαθφ ζήκα γηα λα μεθηλνχλ θαη λα ζηακαηνχλ 
ηνλ θηλεηήξα θαη λα ηνλ νδεγνχλ ζε φπνηα ζπρλφηεηα έρεη ξπζκηζηεί. 

Ο πξνκεζεπηήο ησλ ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ ζα ζπλνδεχεη απηνχο κε γξαπηέο νδεγίεο ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζεο νη νπνίεο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα ελζσκαηψλνληαη ζηα «Σεχρε Οδεγηψλ 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο» ηνπ έξγνπ, ηα νπνία νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα παξαδψζεη ζηελ 
Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ κε δηθή ηνπ δαπάλε. 

2.2.7 Ζιεθηξνλφκνη 

2.2.7.1 Ζιεθηξνλφκνη πξνζηαζίαο 

Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξνζηαηεχνληαη έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο ή ππεξεληάζεσλ κέζσ 
ειεθηξνλφκσλ νη νπνίνη ζα ελεξγνπνηνχλ ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ρακειήο ηάζεσο. 
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Ο Αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνηεηλφκελα απφ απηφλ κέζα πξνζηαζίαο ζπκθσλνχλ κε ηηο 
απαηηή- ζεηο ηεο ΓΔΖ. 

Όινη νη ειεθηξνλφκνη ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ IEC 60255. Θα 
είλαη θαηάιιεινη γηα ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. 

Οη ειεθηξνλφκνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα λα εξγάδνληαη κε ην ξεχκα ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 
θαη ζα θέξνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο επαθέο θαη αθξνδέθηεο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο 
απηνκαηηζκνχο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ θαη ελδείμεσλ ηνπ έξγνπ γηα ηε ζχλδεζήο ηνπο κε ηα 
ζπλεξγαδφκελα εμσηεξηθά θπθιψκαηα. 

Γηα ιφγνπο δνθηκψλ ζα είλαη δπλαηή ε εχθνιε, κέζσ βπζκαηηθψλ αθξνδεθηψλ, ζχλδεζε κε 
αλεμάξηεηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο ή εληάζεσο. Γηαθνπή ή απνζχλδεζε νπνηαζδήπνηε 
κφληκεο θαισδίσζεο δελ επηηξέπεηαη. 

2.2.7.2 Ζιεθηξνλφκνη ηζρχνο 

Οη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο αέξνο (ειεθηξνλφκνη ηζρχνο) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 
θαλνληζκνχο IEC 60947-1, 60947-4 ή ζε ηζνδχλακνπο θαλνληζκνχο ρσξψλ–κειψλ ηεο Δ.Δ.  (VDE 
0660, BS 5424, NFC 63-110) ή θαλνληζκνχο UL/JIS. 

Οη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο αέξνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 660 V AC, ελψ 
ηα φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ρξήζεο ζα πξέπεη λα είλαη 25...400 Hz. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε 
κφλσζεο ζα είλαη 1000 V AC (50/60 Hz) θαη ε νλνκαζηηθή ηάζε ειέγρνπ 12 έσο 660 V AC ή DC.  
Όινη νη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά θιίκαηα. 

Οη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο σο 780 Α (AC3) ή 1.600 Α (AC1). Θα 
δηαηίζεληαη ζε 3 ή 4 πφινπο αλάινγα ηε Μειέηε. Σα φξηα ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία ζα 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,85 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Θα πξέπεη λα έρνπλ κεραληθή 

δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 5.000.000 ρεηξηζκψλ γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ –5C έσο 

55C. Θα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δέρνληαη κπινθ βνεζεηηθψλ θαη ρξνληθψλ επαθψλ. 

2.2.7.3 Βνεζεηηθά ξειέ 

Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο (βνεζεηηθά ξειέ) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 
θαλνληζκνχο IEC 60947-1 ή ζε ηζνδχλακνπο θαλνληζκνχο ρσξψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. (VDE 0660,  
BS 4794, NFC 63-140). Θα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 660 V AC, ελψ ηα φξηα 
ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ρξήζεο ζα πξέπεη λα είλαη 25-400 Hz. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα 
εί- λαη 690 V θαη ε νλνκαζηηθή ηάζε ειέγρνπ 12 έσο 660 V AC θαη 12-60 V DC. Όινη νη βνεζεηηθνί 
ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά θιίκαηα. 

Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο Ith=10 A θαη ζα δηαηίζεληαη 
ζε 4 επαθέο (ζπλδπαζκφο NO θαη NC). Σα φξηα ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα 
είλαη 0,5 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα 
έρνπλ κεραληθή δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 10.000.000 ρεηξηζκψλ γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 
απφ –5 °C έσο 55°C. 

2.2.8 Υξνληθά αζηέξνο - ηξηγψλνπ 

Σα ρξνληθά ξειέ αζηέξνο – ηξηγψλνπ πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθά πεξηνρήο 0,5 έσο 10 sec, 

κατάλληλα για γενική τρήση σε σσστήματα ελέγτοσ και μητανολογικές ευαρμογές. Ζ ηάζε ειέγρνπ 
ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη 230V AC, 50/60 Hz. Ζ θιεηζηή θαη ε αλνηθηή επαθή δελ ζα θιείλνπλ πνηέ 
ηαπηφρξνλα. 

2.2.9 Μεηαγσγηθνί δηαθφπηεο – Γηαθφπηεο ξάγαο 

2.2.9.1 Μεηαγσγηθνί δηαθφπηεο I-0-II 

Πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα εκθαλή εγθαηάζηαζε θαη ζα δηαζέηνπλ ηφζεο επαθέο NO/NC φζεο 
είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απηνκαηηζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ. 
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2.2.9.2 Γηαθφπηεο ξάγαο 

Οη δηαθφπηεο ξάγαο κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί ή ηξηπνιηθνί (400/230 V – 50 Hz) ζα έρνπλ θαηά 
πξνηίκεζε εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ κηθξναπηφκαησλ δηαθνπηψλ (MCB) επφκελεο 
παξαγξάθνπ. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα 
θαηάιιεινπ καλδάινπ. Οη ξαγνδηαθφπηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δηαθφπηεο ρεηξηζκνχ 
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο πίλαθεο δηαλνκήο ή ζαλ κεξηθνί δηαθφπηεο θπθισκάησλ νλνκαζηηθήο 
εληάζεσο  σο 160 Α. Σν θέιπθνο ησλ ξαγνδηαθνπηψλ ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε 
πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Οη δηαθφπηεο ξάγαο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 408 θαη 449-1 ή ηζνδχλακα 
πξφηππα ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (BS 5419 θαη VDE 0660). Σα ινηπά ηερληθά ραξαθηε- 
ξηζηηθά ηνπο ζα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Μεραληθή αληνρή Η =        20 – 32 Α     : 300.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

40 – 63 Α : 150.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

– 100 Α : 100.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

 Ζιεθηξηθή αληνρή Η = 20 – 32 Α : 30.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

40 – 63 Α : 10.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

80 – 100 Α  : 7.500 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

 Αληνρή βαξέσο ρξφλνπ: 20 x In / 1 sec 

 πλζήθεο πεξηβάιινληνο: 95% ζρεηηθή πγξαζία ζηνπο 55°C (ηχπνπ 2) 

 Λνηπά ζηνηρεία: Έλδεημε ζεηηθήο απφδεπμεο 

2.2.10 Απηφκαηεο αζθάιεηεο (κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο MCB) 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γξακκψλ πνπ αλαρσξνχλ απφ ηνπο πίλαθεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηφ- 
καηεο αζθάιεηεο (κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο MCB). 

Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο (MCB) ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 
60947-2 ή IEC / EN 60898. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ αλα- 
γλσξηζκέλν νξγαληζκφ (π.ρ. VDE) θαη ε ζήκαλζε πνηφηεηάο ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή πάλσ ζηηο 
ζπζθεπέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ζην κνλνγξακκηθφ ζρέδηφ 
ηεο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν: αξηζκφο πφισλ, νλνκαζηηθφ ξεχκα, ηθαλφηεηα δηαθνπήο, 
ηχπνο ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζηηγκηαίαο αθφπιηζεο. 

Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε ζπκκεηξηθή ξάγα DIN πιάηνπο 35 mm 
θαη ζα είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί, ή ηεηξαπνιηθνί. Οη ηθαλφηεηεο δηαθνπήο ησλ 
δηαθνπηψλ MCB ζα πξέπεη λα είλαη ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αλακελφκελε ηηκή ζθάικαηνο ζην 
ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο φπνπ εγθαζίζηαληαη, εθηφο εάλ κεζνιαβεί άιινο δηαθφπηεο πξνο 
ηελ άθημε (ηερληθή cascading – εληζρπκέλεο πξνζηαζίαο). 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο κεραληθά απφ ηε ιαβή ρεηξηζκνχ, ψζηε 
λα απνθεχγεηαη νη επαθέο λα παξακέλνπλ θιεηζηέο ζε ζπλζήθεο βξαρπθχθισζεο ή ππεξθφξηηζεο. 
Θα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ “απηφκαηνπ επαλνπιηζκνχ”. 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο θάζε πφινπ ζε έλαλ πνιππνιηθφ κηθξναπηφκαην δηαθφπηε (MCB) ζα 
πξέπεη λα ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ ηνπ δηαθφπηε θαη φρη κε ηε ιαβή 
ρεηξηζκνχ. Σν ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ “γιψζζαο” (ιαβήο), κε δπλαηφηεηα 
θιεηδψκαηνο. Κάζε πφινο ζα πξέπεη λα έρεη έλα δηκεηαιιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά 
ππεξθφξηηζεο θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά βξαρπθπθιψκαηνο. Γηα ηελ 
νλνκαζηηθή έληαζε κηθξν-απηφκαηνπ δηαθφπηε παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πίλαθεο 
επηινγήο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θνξηίνπ θαη ην κέγεζνο απηνχ. Οη αθξνδέθηεο ζα είλαη ηχπνπ 
ζήξαγγνο (ΗΡ 20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο. 
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Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε επηηφπνπ πξνζαξκνγή βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ φπσο: πελίν 
εξγαζίαο, πελίν έιιεηςεο ηάζεο, επαθή ON-OFF, επαθή ζεκαηνδφηεζεο αλάγθεο (alarm) ή 
ζπζθεπή  αλίρλεπζεο  ξεχκαηνο  δηαξξνήο  30 mA  ή  300 mA κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ 
απφζηαζε (αθφπιηζε απφ απφζηαζε). 

Οη δηαθφπηεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο Γεξκαληθνχο Καλνληζκνχο VDE 0641 θαη 0643, κε 
ραξαθηεξηζηηθά δηαθνπήο θακπχιεο «C» (θαηά IEC / EN 60898) γηα ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη 
ξεπκαηνδνηψλ θαη θακπχισλ «C» ή «D» (θαηά IEC / EN 60898) γηα ηα θπθιψκαηα κηθξψλ 
θηλεηήξσλ. Οη απηφκαηεο αζθάιεηεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα νλνκαζηηθή ηάζε 230 V – 400 V ζε 50 
Hz,  κε ηζρχ δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 3 kΑ γηα ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θαη ηζρχ 
δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 6 kΑ γηα ηα θπθιψκαηα θηλεηήξσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 947,2. Θα 
είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζεξκηθά ζηνηρεία πξνζηαζίαο απφ ππεξεληάζεηο θαη ειεθηξνκαγλεηηθά 
ζηνηρεία πξνζηαζίαο απφ βξαρπθπθιψκαηα ηα νπνία ζα δηεγείξνληαη απφ εληάζεηο ξεχκαηνο ίζεο 
κε 5- 14 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή γηα ηηο ηχπνπ «C» θαη 10 - 20 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή γηα ηηο ηχπνπ 
«D». Ο ειάρηζηνο αξηζκφο θχθισλ ιεηηνπξγίαο είλαη 20.000. 

2.2.11 Γηαθφπηεο δηαξξνήο (RCD) 

Γηα ηελ πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπψλ απφ ππεξθφξηηζε ή βιαβψλ έλαληη δηαξξνήο 
πξνο γε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεινη δηαθφπηεο δηαξξνήο (δηαθπγήο έληαζεο). Θα 
ελεξγνπνηνχληαη κε βάζε ην δηαλπζκαηηθφ άζξνηζκα ησλ ξεπκάησλ ησλ θάζεσλ θαη ηνπ 

νπδεηέξνπ. Θα πρέπει να μετρούν τα εναλλασσόμενα και παλμικά σσνετή ρεύματα (CBR, τρόπος 

κατασκεσής Α κατά IEC 60947-2). 

Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 61008. Ζ 
ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ θαη ε 
ζήκαλζή ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή πάλσ ζηηο ζπζθεπέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή ζα 
πξέπεη λα θαίλνληαη ζε κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν: αξηζκφο 
πφισλ, νλνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο, νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαξξνήο. 

Ζ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο θαη απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
ίζε κε 1,5 kA ηφζν γηα ξεχκα βξαρπθχθισζεο ελεξγψλ αγσγψλ (Im) φζν θαη γηα ξεχκα 

βξαρπθχθισζεο γεο (Im). 

Σα νλνκαζηηθά ππνζεηηθά ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο (Inc θαη Ic) πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξα ή ίζα 
κε ην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο ζην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο (Isc ζχκθσλα κε ην IEC 
60364). Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα εγγπάηαη φηη απηέο νη ηηκέο δελ δηαθέξνπλ απφ ηελ νλνκαζηηθή 
ηθαλφηεηα δηαθνπήο ηνπ κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε πνπ παξέρεη πξνζηαζία έλαληη 
βξαρπθπθιψκαηνο ζην δηαθφπηε δηαξξνήο. 

Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα αθνπιίδνπλ γηα ξεχκαηα ζθάικαηνο κε DC ζπληζηψζεο 
(ηχπνο A ζχκθσλα κε ην IEC 60755). Σν ίδην απαηηείηαη γηα δηαθφπηεο δηαξξνήο πνπ βξίζθνληαη 
κεηά απφ UPS. 

Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηξηθαζηθνχο ξπζκηζηέο ζηξνθψλ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ 
B ζχκθσλα κε ην IEC 60755. 

χκθσλα κε ην πξφηππν IEC / EN 60364 φηαλ κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ππνδηαλνκήο 
πξνζηαηεχνπλ ξεπκαηνδφηεο γεληθήο ρξήζεο, κε νλνκαζηηθφ ξεχκα πνπ δελ  ππεξβαίλεη ηα 20A, 
πξέπεη  λα παξέρνπλ επηπξφζζεηα πξνζηαζία έλαληη άκεζεο επαθήο. Απηέο νη ζπζθεπέο πξέπεη 
λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 61009 θαη πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθφ ξεχκα 
δηαξξνήο 30 mA. 

Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο κπνξεί λα παξεκβαίλνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαθφπηε είηε κεραληθά είηε 
ειεθηξηθά. Θα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ: 

 Απιφηεηα ζηελ ζπλαξκνιφγεζε. 

 Ύπαξμε πιήθηξνπ δνθηκήο απφδεπμεο (test), ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 
ηεο κνλάδαο. 
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 Ύπαξμε νπηηθήο έλδεημεο (LED ή άιιεο), ε νπνία θαζηζηά εθηθηή ηελ νπηηθή επηηήξεζε ηεο 
κνλάδαο. 

 Ύπαξμε βνεζεηηθήο επαθήο ζπλαγεξκνχ, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε 
ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηηο ηδηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε 
ηζρχνο κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη ε κνλάδα. 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 230V AC ή 400V AC. 

 Γηαθνξηθφ ξεχκα δηαξξνήο 30 mA, 300 mA ή 500 mA ζηαζεξφ ή ξπζκίζηκν (αλάινγα ηελ 
απαίηεζε πξνζηαζίαο) σο εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε  νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κέρξη  
160 Α: 0...50 mA, β) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κεγαιχηεξε απφ 160 Α: 
0...3 Α. 

 Άκεζε ελεξγνπνίεζε ή ξχζκηζε ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο (αλάινγα ηελ απαίηεζε 
πξνζηαζίαο) σο εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο  κέρξη  160  Α: 
0...0,5 sec, β) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε  ξεχκαηνο  κεγαιχηεξε  απφ  160  Α:  
0...1 sec. 

Όινη νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα απηνπξνζηαηεχνληαη απφ αλεπηζχκεηεο δηαθνπέο πνπ 
νθείινληαη ζε καηαβαηηθέο ππεξηάζεηο (θεξαπλνί, δηαηαξαρέο ζην δίθηπν θιπ). 

2.2.12 Αζθαιεηναπνδεχθηεο 

Γηα ηελ πξνζηαζία θπθισκάησλ σο 250 A  είλαη  δπλαηή ε ρξήζε θπζηγγίσλ  ηήμεσο ζχκθσλα κε 
ην πξφηππν IEC / EN 60947-3 ζε θαηάιιειεο αζθαιεηνζήθεο νη νπνίεο ζα αθνινπζνχλ ην πξφηππν 
IEC / EN 60269. Θα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε πίλαθα, ζα έρνπλ δηάξθεηα δσήο 
ηνπιάρηζηνλ 10.000 δεχμεηο θαη απνδεχμεηο θαη ζα είλαη ησλ θάησζη πεξηγξαθνκέλσλ ηερληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ: 

Γηα νλνκαζηηθή έληαζε  32 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο  500 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα   25 kA 

63 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο 800 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα  25 kA 

100 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο1.000 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 35 kA 

250 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο1.500 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 50 kA 

Ζ ηθαλφηεηα δηαθνπήο λνείηαη γηα νλνκαζηηθή ηάζε σο 500V, ζπρλφηεηα 40...60Hz θαη ζπλθ = 0,7. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο ζα ιακβάλεηαη ππ‟ φςε ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε γεηηνληθά πιηθά, πάληα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

Σν άλνηγκα ηεο θπζηγγεηνζήθεο ζα γίλεηαη φηαλ δηαθνπεί ην θχθισκα. Όπνπ απαηηείηαη ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη σζηήξεο ψζηε φηαλ θαεί έλα θπζίγγη λα πξνθαιείηαη δηαθνπή φισλ ησλ θάζεσλ. 

2.2.13 Ππθλσηέο αληηζηάζκηζεο 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πίλαθα απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εθδφζεσλ ησλ παξαθάησ πξνηχπσλ θαζψο θαη κε ηηο εηδηθέο 
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. 

 IEC 60831 Ππθλσηέο ηζρχνο κε ηδηφηεηεο απηνεπνχισζεο γηα A.C. ζπζηήκαηα 
νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 1 kV. 

 IEC 61921 Ππθλσηέο γηα δηφξζσζε ζπληειεζηή ηζρχνο. πζηνηρίεο ππθλσηψλ 
ρακειήο ηάζεο. 

 IEC 60439-1 πλαξκνιφγεζε δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ ειέγρνπ 
ρακειήο ηάζεο. 
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 IEC 60947 Γηαθνπηηθφο εμνπιηζκφο ρακειήο ηάζεο. 

 IEC 60269 Αζθάιεηεο Υ. Σ. 

 IEC 60289 Πελία 

 UL 810 Ππθλσηέο 

Ο πίλαθαο απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο Υ.Σ. ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη γηα εγθαηάζηαζε ζε πςφκεηξν 
κέρξη θαη 2000 κέηξα. Ζ αληνρή ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ πγξαζία ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν IEC 60439-1: 50% πγξαζία θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία 40°C. Ο πίλαθαο ζα πξέπεη λα 
κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ κε κέγηζην βαζκφ ξχπαλζεο θιάζεο 3, φπσο απηφο νξίδεηαη 
απφ ην πξφηππν IEC 60815 θαη λα ζρεδηάδεηαη ψζηε λα αληέρεη ζηελ κφιπλζε ιφγσ αξκνληθψλ 
θαζψο θαη λα απνθεχγεηαη ε ελίζρπζε ησλ αξκνληθψλ. 

Οη αθφινπζνη θαλφλεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. 

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππθλσηέο κε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 415 V (γηα  
δίθηπν 400 V) εάλ ε ηζρχο ζε kVA, ησλ  θνξηίσλ  πνπ παξάγνπλ  αξκνληθέο, είλαη κηθξφηεξε 
ή ίζε ηνπ 15 % ηεο ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή (THD(I) ≤ 5%). 

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππθλσηέο κε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 480 V (γηα  
δίθηπν 400 V) εάλ ε ηζρχο ζε kVA, ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη κεηαμχ 15 
θαη 25 % ηεο ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ( 5% ≤ THD(I) ≤ 10%). 

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππθλσηέο κε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 480 V ζε 
ζπλδπαζκφ κε ζηξαγγαιηζηηθά πελία κε ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ  ζηα 135,  190 ή 215 Hz  
εάλ ε ηζρχο ζε kVA, ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη κεηαμχ 25 θαη 50 % ηεο 
ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ( 10% ≤ THD(I) ≤ 20%). 

 Λχζεηο θηιηξαξίζκαηνο αξκνληθψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εάλ  ε ηζρχο ζε  kVA,  
ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη κεγαιχηεξε απφ 50 % ηεο ηζρχο ηνπ 
κεηαζρεκαηηζηή (THD(I) > 20%). 

Οη ηξηθαζηθέο κνλάδεο ππθλσηψλ  ζα πξέπεη  λα είλαη ρακειψλ  απσιεηψλ, ειεγκέλεο ζχκθσλα  
κε ην πξφηππν IEC 60831 κέξε 1 & 2 θαη ζα απνηεινχληαη απφ κνλνθαζηθά ζηνηρεία. Κάζε 
κνλνθαζηθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ μεξή κεκβξάλε επηκεηαιισκέλνπ 
πνιππξνππιελίνπ κε ηδηφηεηα απηνεπνχισζεο θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ πεξίβιεκα. Σν 
πιαζηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ V0, απηνζβελφκελν, ζχκθσλα ην πξφηππν UL 810. Θα 
πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κία 
αζθάιεηα HRC, έλα δηαθφπηε ππεξπίεζεο θαη κηα εζσηεξηθή αληίζηαζε εθθφξηηζεο έηζη ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη φηη ν ππθλσηήο ζα εθθνξηίδεηαη ππφ ηάζε ε νπνία δελ ζα μεπεξλά ηα 50 V (κέηξεζε 
ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ ππθλσηή) έλα ιεπηφ κεηά ηελ απνζχλδεζε απφ ηελ παξνρή ηζρχνο. 

Κάζε κνλάδα ππθλσηή ζα πξέπεη λα παξέρεηαη κε ηξεηο αθξνδέθηεο ζχλδεζεο ελψ δελ ζα 
απαηηείηαη ζχλδεζε γείσζεο. 

Σν φξγαλν απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ κε ηθαλφηεηα ειέγρνπ 
ηεο ζχλδεζεο θαη απνζχλδεζεο θαηάιιεινπ αξηζκνχ βεκάησλ ππθλσηψλ, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ 
ξειέ ππθλσηψλ. Ζ επηινγή ησλ βεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηελ ηζρχ ηνπ πίλαθα 
απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο. 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνλφκνη, γηα ηελ κεηαγσγή ησλ ππθλσηψλ εληφο θαη εθηφο 
ιεηηνπξγίαο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC 60947 – 4 ελψ ε ηζρχο 
ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγία. 

ε πεξίπησζε δηθηχνπ κνιπζκέλνπ ιφγσ αξκνληθψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, επηπξφ- 
ζζεηα, ζηξαγγαιηζηηθά πελία πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC 60289. 
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2.2.14 Αληηθεξαπληθά 

Σα αληηθεξαπληθά ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη θνληά ζηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο ή ζηνλ γεληθφ 
πίλαθα Υ.Σ., σζηφζν φηαλ ε απφζηαζε απφ ην γεληθφ αληηθεξαπληθφ σο ηνλ επφκελν πίλαθα 
δηαλνκήο είλαη κεγάιε (> 30m) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξφζζεηα αληηθεξαπληθά γηα 
πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ. Σα αληηθεξαπληθά «θαηάληη» πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε 
ηα αληηθεξαπληθά «αλάληη» πινπνηψληαο κηα επηιεθηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Απαηηείηαη ε εθπιήξσζε ησλ αθφινπζσλ πξνηχπσλ: 

 EN 61643-11       Σχπνο (Class) 1,  Σχπνο 2 θαη Σχπνο 3. Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη    
ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο. Ζ ζπκκφξθσζε ζα 
πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζήκαλζε πνηφηεηαο NF ή ηζνδχλακε 
επάλσ ζηε ζπζθεπή. 

 IEC 61643-1 Γνθηκή: Κιάζεο I, Κιάζεο II θαη Κιάζεο III Έθδνζε 2 (Μάξηηνο 2005): 
Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο 
ρακειήο ηάζεο. 

 IEC 60364-4-44 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Μέξνο 4-443: Πξνζηαζία έλαληη 
ππεξηάζεσλ αηκνζθαηξηθήο πξνέιεπζεο ή απφ αιιαγέο θαηάζηαζεο 
(δεχμε – απφδεπμε) δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 IEC 60364-5-53 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Μέξνο 5-534 πζθεπέο γηα πξνζηαζία 
έλαληη ππεξηάζεσλ. 

Σα αληηθεξαπληθά Σχπνπ 2 ζα απνηεινχληαη απφ απνζπψκελα θπζίγγηα, κε κέγηζην ξεχκα 
εθθφξηηζεο 8 kA. Θα πεξηνξίδνπλ ηελ ηάζε ψζηε πνηέ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1,4 kV κεηαμχ θάζεο  
γεο θαη ην 1,0 kV κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο Uc δελ ζα είλαη  κηθξφηεξε απφ  
340 V κεηαμχ θάζεο γεο θαζψο θαη κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Σν αληηθεξαπληθφ ζα ηνπνζεηείηαη 
έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αθξνδέθηε γεο ηνπ αληηθεξαπληθνχ θαη ηνπ 
αθξνδέθηε γεο εηζφδνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 15 cm. Δλαιιαθηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
αληηθεξαπληθά κε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα, βαζκνχ πξνζηαζίαο IP 65 (NEMA 4) κε νκνηνγελέο δηζθίν 
βαξίζηνξ κεηαιιηθνχ νμεηδίνπ πηζηνπνηεκέλα απφ UL 1449 (3ε έθδνζε), IEC 61643-1 ed. 2:2005, 
EN 61643-A11:2005, IEEE, NEMA LS-1 ή άιιν αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ. 

Ζ δηάηαμε ηνπ αληηθεξαπληθνχ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ην ζχζηεκα γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

χκθσλα κε ην EN 61643-11, ην αληηθεξαπληθφ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε έλαλ απνδεχθηε 
(αζθάιεηα), ηνπ νπνίνπ ε αθφπιηζε δε ζα επεξεάδεη ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ζε νπνηνδήπνηε 
θνξηίν πνπ βξίζθεηαη ζηα θαηάληη. Απηφο ν απνδεχθηεο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε κηθξναπηφκαην 
δηαθφπηε, ζε ζπκθσλία κε ην πξφηππν IEC / EN 60898. Ο ζπληνληζκφο/ζπλεξγαζία ηνπ 
αληηθεξαπληθνχ κε ηνλ απνδεχθηε πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθεξαπληθά αλαγλσξηζκέλα θαηά UL 1449 (3ε έθδνζε) πνπ ιεηηνπξγνχλ 
αζθαιψο ρσξίο εζσηεξηθέο αζθάιεηεο. 

2.2.15 Ρειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

Σα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο (ζεξκηθά) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 60947- 
1, IEC 60947-4 ή ζε ηζνδχλακα πξφηππα ρσξψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. (ΝFC 63-650, VDE 0660) ή κε 
ηα πξφηππα UL. 

Ζ νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα είλαη  660 V, ελψ ηα φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο  
ζα πξέπεη λα είλαη απφ 50/60 Hz. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ζπλερέο ή ελαιιαζζφκελν ξεχκα. 

Όια ηα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη πιήξσο ηθαλά λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά θιίκαηα θαη 
λα είλαη αληηζηαζκηζκέλα ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαθνξηθά. 



 ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΖ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ελ. 39 

 

 

Σεύτος 5. Γενικές Προδιαγραθές 

Σεχρνο 5.3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 
Σα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαηίζεληαη ζε 3 πφινπο. 

Θα  πξέπεη  λα  δηαηίζεληαη  ζε  2  θιάζεηο  ελεξγνπνίεζεο,   ζχκθσλα  κε   ηνπο   θαλνληζκνχο IEC 
60947–4 (θιάζε ελεξγνπνίεζεο 10,20). 

Ζ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα είλαη απφ –25°C έσο 55°C. 

Θα πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ  αλεμάξηεηα απφ ην 
ξειέ ηζρχνο. 

Σν ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαζέηνπλ: 

 Δχθνιε θαη αθξηβή ξχζκηζε δπλαηφηεηα καλδάισζεο ηεο ξχζκηζεο κε δηαθαλέο 
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα 

 Δπηινγέα ζέζεο «ρεηξνθίλεηνπ επαλνπιηζκνχ» θαη ζέζε «απηφκαηνπ επαλνπιηζκνχ» 

 εκαηνδφηεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο 

 Λεηηνπξγία «επαλνπιηζκνχ», αλεμάξηεηε απφ ηελ ιεηηνπξγία «start» 

 Λεηηνπξγία «stop» κε δπλαηφηεηα καλδάισζεο 

 Λεηηνπξγία «test» κε πξνζνκνίσζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζεξκηθνχ 

Ζ ελεξγνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ βνεζεηηθψλ επαθψλ (1NO+1NC) κε lth=5A. 

2.2.16 Μπνπηφλ ηειερεηξηζκνχ – ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 

Σα κπνπηφλ ηειερεηξηζκνχ θαη νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζχξεο πηλάθσλ 
ηχπνπ πεδίσλ ζα είλαη δηακέηξνπ νπήο εγθαηάζηαζεο 22 mm θαη βάζνπο 60 mm. Οη ιπρλίεο ζα 
είλαη αίγιεο 24 V DC. Οη πιήξεηο ζπζθεπέο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην πξφηππν VDE 0660 κε βαζκφ 
πξνζηαζίαο ΗΡ65. 

Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ησλ πηλάθσλ ηχπνπ πεδίσλ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ παξεκβνιή 
θαηάιιεισλ αζθαιεηψλ (ηχπνπ ηακπαθέξαο) κε ηηο θάζεηο πνπ ειέγρνπλ. Σν θάιπκκα ησλ ιπρληψλ 
ζα έρεη θφθθηλν ρξψκα θαη ζα θέξεη θαηάιιειν επηληθεισκέλν πιαίζην. ε πεξίπησζε έλδεημεο 
πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ (ιεηηνπξγία, ζηάζε, βιάβε θ.ά.) ην θάιπκκα ησλ αληίζηνηρσλ ιπρληψλ ζα 
κπνξεί λα είλαη θφθθηλν, πξάζηλν, πνξηνθαιί θ.ά. Ζ αιιαγή ησλ ιακπηήξσλ ησλ ελδεηθηηθψλ 
ιπρληψλ ζα πξέπεη λα κπνξεί γίλεηαη εχθνια ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε κπξνζηηλή 
κεηαιιηθή πιάθα ησλ πηλάθσλ. 

ηα θπθιψκαηα ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζα είλαη ηχπνπ ρακειήο ηάζεσο 
κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή. Γηα λα εμαζθαιηζηεί κεγάινο ρξφλνο δσήο ησλ ιπρληψλ, απηέο 
δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηάζε κεγαιχηεξε ηνπ 90% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο. 

ηα θπθιψκαηα ζπλερνχο ξεχκαηνο θαηάιιειεο αληηζηάζεηο ζα ζπλδένληαη ελ ζεηξά πξνο ηε 
ιπρλία. 

Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ νη ιπρλίεο πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ειέγρνπ δηα πηέζεσο (push to  
test) ή ζα πξνβιέπεηαη ζε θάζε πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ θνκβίν ειέγρνπ. 

Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN ζα είλαη ζχκθσλεο κε 
ην πξφηππν IEC 62094-1, ηχπνπ κε θσηνδίνδν (LED). Θα ιεηηνπξγνχλ κε νλνκαζηηθή ηάζε 230 V 
AC ή 12 – 48 V AC/DC. Ζ αληνρή ηνπο ζε θξνπζηηθή ηάζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 kV (2 kV γηα 
ελδεηθηηθά 12 – 48 V). Θα δηαζέηνπλ πςειή πνηφηεηα ζηελ απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαη ηεο 
θσηεηλφηεηαο θαη δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 50.000 h. Ζ θαηαλάισζε ηζρχνο δελ μεπεξλά ην 0,8 
W. 

2.2.17 Όξγαλα κεηξήζεσο 

Σα φξγαλα κεηξήζεσο γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0410 θαη ηα 
πξφηππα IEC 51 θαη IEC 521. 
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Σα φξγαλα κεηξήζεσο γηα πίλαθεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ησλ DIN 43700 θαη DIN 
43718, νη πεξηνρέο κεηξήζεσο ζην DIN 43701 θαη νη αληηζηάζεηο κεηξήζεσο ζην DIN 43703. Ζ 
ηάζε δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο ζα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ αληίζηνηρε 
πεξηνρή κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε θιάζε αθξίβεηαο. Ζ θιάζε αθξηβείαο ζα αλαθέ- 
ξεηαη γηα ηελ ζεξκνθξαζία +20

ν
C ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο VDE 0410. 

Σν πεξίβιεκα ησλ νξγάλσλ ζα είλαη ζηεγαλφ, γηα εθηφμεπζε λεξνχ θαη ζθφλεο. Κάζε φξγαλν ζα 
έρεη δηάηαμε δηνξζψζεσο ηεο κεδεληθήο ζέζεσο ψζηε ν δείθηεο λα δείρλεη κε αθξίβεηα ηελ κεδεληθή 
ζέζε ζε εξεκία. Ζ ζηήξημε ησλ νξγάλσλ ζηνπο πίλαθεο ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ην DIN 43835 θαη 
ζα εμαζθαιίδεη εχθνιε αλάγλσζε. Καηά ζπλέπεηα ην χςνο ηνπνζέηεζεο απφ ην δηακνξθσκέλν 
δάπεδν δε ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 400 mm θαη κεγαιχηεξν απφ 2.000 mm. 

Ζ βαζκίδα κεηξήζεσο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43802 θαη ε δηάηαμε ησλ 
αθξνδεθηψλ ειεθηξηθήο ζπλδέζεσο ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43807. 

Οη θαισδηψζεηο ησλ νξγάλσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηεο HRC θαη φπνπ πξνβιέπεηαη ζα 
πξνζηαηεχνληαη απφ ηδηαίηεξεο αζθάιεηεο έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο. 

2.2.17.1 Ακπεξφκεηξα 

Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ ακπεξνκέηξσλ πξέπεη λα είλαη ηα θάησζη: 

i. Θα είλαη ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο ηχπνπ ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ ή ςεθηαθά, γηα ζπρλφηεηεο 
ιεηηνπξγίαο 45 Hz – 65 Hz. 

ii. Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη 96 mm x 96 mm φηαλ  ηνπνζεηνχληαη ζε ζχξα πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ  
ή 70 mm (πιάηνο) φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ηππνπνηεκέλε ξάγα DIN. 

iii. Ζ θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη 1,5%. 

2.2.17.2 Βνιηφκεηξα 

Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ βνιηνκέηξσλ πξέπεη λα είλαη ηα θάησζη: 

i. Θα είλαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ ή ςεθηαθά, γηα ζπρλφηεηεο 
ιεηηνπξγίαο 45 Hz – 65 Hz. 

ii. Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη 96 mm x 96 mm  φηαλ  ηνπνζεηνχληαη ζε ζχξα πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ 
ή 70 mm (πιάηνο) φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ηππνπνηεκέλε ξάγα DIN. 

iii. Ζ θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη 1,5%. 

2.2.17.3 Ζιεθηξνληθά πνιπφξγαλα 

Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ηα νπνία ζα αληηθαζηζηνχλ ηα αλαινγηθά 
φξγαλα κέηξεζεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο αθξίβεηεο 
κεηξήζεσλ θαη λα εθηεινχλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο. 

Θα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Μέηξεζε θαζηθψλ ηάζεσλ (θάζεηο – νπδέηεξνο) κέρξη 275V AC 50/60 Hz. 

 Μέηξεζε πνιηθψλ ηάζεσλ (θάζε – θάζε) κέρξη 475V AC 50/60 Hz. 

 Κιάζε αθξίβεηαο 1,5%. 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο 230V AC ή 400V AC. 

 Μέηξεζε ξεπκάησλ θαη γηα ηηο ηξείο θάζεηο κε ηελ ρξήζε κεηαζρεκαηηζηή έληαζεο. 

 H απεηθφληζε ησλ κεηξήζεσλ ζα γίλεηαη ζε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ (ηχπνο LCD). 

 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ησλ κεηξήζεσλ ζε PLC. 
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2.2.17.4 Μεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC 185, κε ηχιηγκα ζην 
πξσηεχνλ ή δαθηπιηνεηδνχο ηχπνπ, αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζα είλαη 
θαηάιιεινη γηα ηξνθνδφηεζε κεηξεηψλ, ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ θαη δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο. 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεηξήζεηο εληάζεσο ελαιιαζζφκελνπ 
ξεχκαηνο πάλσ απφ  30 Α  θαη  ζα  είλαη  ζχκθσλα  πξνο  ηηο  πξνδηαγξαθέο  DIN  42600  θαη  
VDE 0414/12.70. 

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ κεηαζρεκαηηζηή εληάζεσο ζα είλαη: 

i. Σν δεπηεξεχνλ πελίν ζα είλαη νλνκαζηηθήο εληάζεσο 5 Α ελψ ην πξσηεχνλ ζα πξέπεη λα 
θαιχπηεη ην άζξνηζκα ησλ θνξηίσλ πνπ εμππεξεηεί. 

ii. Ζ θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ πξννξίδνληαη. Δηδηθφηεξα γηα 
ηξνθνδφηεζε κεηξεηψλ, ε απαηηνχκελε θιάζε αθξηβείαο ζα είλαη 1, γηα ηξνθνδφηεζε 
ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ 3 θαη γηα ηξνθνδφηεζε δηαηάμεσλ αζθαιείαο 5, εθηφο αλ νξίδεηαη 
δηαθνξε- ηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηαζρεκαηηζηήο εληάζεσο εθηειεί πεξηζζφηεξεο ηεο 
κηαο ιεηηνπξγίεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηεο αλσηέξαο ησλ απαηηνπκέλσλ θιάζεσο αθξηβείαο. 

iii. Ζ κφλσζε ζα είλαη μεξή, γηα εζσηεξηθφ ρψξν, ζχκθσλα πξνο VDE 

iv. Ζ νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα ζα είλαη 50 Ζz 

v. Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο έσο 600 V 

vi. Ζ ηάζε δνθηκήο ζα είλαη 3 kV 

vii. Ο ζπληειεζηήο ππεξεληάζεσο Μ5 (-15 % ζπλνιηθφ ζθάικα ζε 5xΗΝ), φπνπ IN ε νλνκαζηηθή 
έληαζε 

viii. Αληνρή βξαρπθπθιψκαηνο Η ζεξκηθή έληαζε: Ith = 60 In 

ix. Γπλακηθή έληαζε: Idyn = 150 In 

x. πλερήο ππεξθφξησζε: 20% 

xi. Κξνπζηηθή ππεξθφξηηζε 60 Ηn (γηα 1 sec) 

Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο εληάζεσο ζα θέξεη πηλαθίδα ζηνηρείσλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ν ηχ- 
πνο, ε ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ, ην νλνκαζηηθφ θνξηίν θηι. 

Καηά πξνηίκεζε πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κεηαζρεκαηηζηέο δαθηπιηνεηδνχο ηχπνπ αληί απηψλ κε 
ηχιηγκα. 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο πξέπεη λα αληέρνπλ, ρσξίο βιάβε, ζηελ έληαζε θαη ηνλ ρξφλν 
βξαρπθπθιψκαηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηε ζέζε πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη. Ζ σο άλσ 
αληνρή δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ ππφινηπνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πίλαθα. 

Γηα ηελ εχθνιε ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο πξνβιέπεηαη ε 
ηνπνζέηεζε ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ ζε θάζε θάζε ηνπ πξσηεχνληνο. 

2.2.17.5 Μεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά IEC 186. Σα ηπιίγκαηα ησλ 
κεηαζρεκαηηζηψλ ηάζεσο ζα είλαη εκβαπηηζκέλα θαη ζα κνλψλνληαη κε επνμηθή ρπηνξεηίλε. Θα 
έρνπλ ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, ήηνη ιφγν κεηαζρεκαηηζκνχ, νλνκαζηηθή ηάζε εμφδνπ, 
νλνκαζηηθή ηζρχ θηι. ε απφθιηζε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηάζε θαη ηζρχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 
0,5%. 

Μεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο ρξεζηκνπνηνχκελνη ζε πεδία κέζεο ηάζεσο ζα κπνξνχλ λα 
απνκνλσζνχλ θαη ζα αληέρνπλ ζε θξνπζηηθή ηάζε 75 kV. 

Οη ζηαζεξέο επαθέο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ζα θαιχπηνληαη απηνκάησο κε δηαθξάγκαηα αζθαιείαο 
φηαλ νη κεηαζρεκαηηζηέο απνδεπγλχνληαη. Σα δηαθξάγκαηα ζα έρνπλ θίηξηλν ρξψκα θαη ζα  



 ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΖ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ελ. 42 

 

 

Σεύτος 5. Γενικές Προδιαγραθές 

Σεχρνο 5.3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 
θέξνπλ ηελ επηγξαθή «ΚΤΚΛΧΜΑ» φηαλ νη επαθέο δεπγλχνληαη πξνο ηελ πιεπξά ησλ 
ηξνθνδνηηθψλ αγσγψλ. 

Σα πξσηεχνληα ηπιίγκαηα ζα πξνζηαηεχνληαη κε  αζθάιεηεο  HRC  ζχκθσλα  κε  ην  πξφηππν  
IEC 60282 θαη καδί κε ηηο θαισδηψζεηο κεηαμχ ησλ αζθαιεηψλ θαη ησλ αγσγψλ ηνπ πξσηεχνληνο 
ζα πξέπεη λα αληέρνπλ ζηελ έληαζε βξαρπθπθιψκαηνο ζην ζεκείν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν 
κεηαζρεκαηηζηήο. 

Ζ πξφζβαζε ζηηο αζθάιεηεο ηνπ πξσηεχνληνο ζα είλαη αδχλαηε, αλ δελ  έρεη απνκνλσζεί πιήξσο 
ν κεηαζρεκαηηζηήο απφ ηελ ηξνθνδνηνχζα ην πξσηεχνλ πεγή. 

Σα ηπιίγκαηα ηνπ δεπηεξεχνληνο ζα πξνζηαηεχνληαη επίζεο κε αζθάιεηεο ησλ νπνίσλ ε 
αληηθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη αζθαιήο θαη εχθνιε. 

2.2.17.6 Βαηηφκεηξα 

Οη κεηξεηέο ζα είλαη ηξηθαζηθνί θαη ε θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην IEC 1036. Ζ αθξίβεηα 
ζα είλαη θιάζεο 2 θαη ζα δηαζέηνπλ νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ έμη ςεθίσλ ζηελ νπνία ζα 
εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε kWh. Ζ ζχλδεζή ηνπο ζα γίλεηαη είηε άκεζα 
είηε κέζσ ηξηψλ κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο θαηάιιεινπ ιφγνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

2.2.17.7 Χξνκεηξεηέο 

Οη σξνκεηξεηέο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC, κεραληθνχ ηχπνπ, πέληε ηνπιάρηζηνλ 
ςεθίσλ γηα παξάιιειε ζχλδεζε κε ην θνξηίν, θιάζεο αθξίβεηαο 2, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V θαη 
νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50 Ζz. 

2.2.18 Δπηηεξεηέο ηάζεο 

Οη επηηεξεηέο ηάζεο ζα παξαθνινπζνχλ ηελ ηάζε θαη ζα δίλνπλ ζε ειεχζεξε ηάζεο κεηαγσγηθή 
επαθή ζήκαλζε ηεο αλσκαιίαο. 

Θα επηζεκαίλεηαη ε απψιεηα θάζεο, ε αιιαγή ζηελ αθνινπζία ησλ θάζεσλ, ε αζπκκεηξία θάζεο 
ζε ππφηαζε ζε ξπζκηδφκελν πνζνζηφ 85 ... 95%, ε αζπκκεηξία θάζεο ζε ππέξηαζε ζε 
ξπζκηδφκελν πνζνζηφ 105 ... 115%, ε ζπκκεηξηθή ππφηαζε θαη ππέξηαζε ζηα ίδηα ξπζκηδφκελα 
πνζνζηά. 

Ζ επηηήξεζε ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαη ηνπ νπδέηεξνπ, ζα ππάξρεη πζηέξεζε, ελψ ε επαθή ζα 
κεηάγεηαη ζε ξπζκηδφκελν κεηά ηελ αλσκαιία ρξφλν 0,1 έσο 10 sec. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη έλαο επηηεξεηήο πνπ λα εθηειεί φια ηα αλσηέξσ γίλνληαη δεθηνί θαη 
δχν καδί πνπ ζα επηηεινχλ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ. 

 

2.3 Δκηέλεζη εργαζιών 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη κε 
ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Πέξαλ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλνη κε ηα εμήο: 

 Ηζρχνληεο Νφκνπο θαη Γηαηάγκαηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. 

 Ηζρχνληεο νδεγίεο ΓΔΖ 

 Πξφηππα 

- IEC / EN 60909 κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηκήκαηά ηνπ Μέξε 1 θαη 2, φπνπ αλαθέξεηαη ν 
ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθπθιψζεσο κηαο εγθαηάζηαζεο. 

- IEC 61439-1 θαη IEC 61439-2 πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δνθηκέο ηχπνπ («routine 
verifications») θαη ζεηξάο («design verifications») ζχκθσλα κε ην λέν πξφηππν. 

 

- IEC 60529 πνπ αλαθέξεη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ελφο πεξηβιήκαηνο, ελάληηα ζε μέλα 
ζσκαηίδηα θαη ελάληηα ζην λεξφ. 
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 Ηζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη θαλνληζκνχο γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ. 

Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα πξνζθνκίδνληαη ζην έξγν γηα ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο πιήξσο 
πεξαησκέλνη κε ηνλ πεξηερφκελν ζε απηνχο εμνπιηζκφ θαη ηηο εζσηεξηθέο ζπξκαηψζεηο απηψλ 
έηνηκνη γηα ζχλδεζε κε ηα θαιψδηα εηζφδνπ θαη ηηο αλαρσξήζεηο ή δηαλνκέο πξνο  ηνπο  
ππνπίλαθεο ή ηα θνξηία απηψλ. 

Με ηελ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα φξγαλα δηαθνπήο, ρεηξηζκνχ, αζθαιείαο, 
ελδείμεσο θιπ ζα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο κεηαμχ  ηνπο  
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο,  ρσξίο κεηαβνιή  
ηεο θαηάζηαζεο ησλ παξαθείκελσλ νξγάλσλ. Θα  παξέρεηαη  επίζεο  άλεζε ρψξνπ εηζφδνπ γηα 
ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ησλ θπθισκάησλ. 

2.3.1 Βαζκφο πξνζηαζίαο 

Οη πίλαθεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαηά πεξίπησζε βαζκφ πξνζηαζίαο IP 21, 30, 31, 40, 44 θαη 
55 θαηά IEC 60529 εθηφο απφ φζνπο εγθαζίζηαληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, πνπ ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνπλ ειάρηζην βαζκφ πξνζηαζίαο IP 65, ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60529. Ο βαζκφο 
πξνζηαζίαο ζα δειψλεηαη ζηα πηζηνπνηεηηθά δνθίκσλ ηχπνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ 
πίλαθα ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο κε πιαίζην/πφξηα κε άκεζε 
πξφζβαζε ζην ρεηξηζκφ ηνπ δηαθνπηηθνχ πιηθνχ. O βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα 
έλαληη κεραληθψλ θξνχζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΚ 07, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηα 
πξφηππα IEC 62262 ή EN 62262 (πξψελ IEC/EN 50102). 

2.3.2 Γνκή πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο 

2.3.2.1 Μεηαιιηθά κέξε 

Ζ ζπκπαγήο κεηαιιηθή δνκή είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηξαηδαξηζηή θαη ειεθηξνζπγθνιιεηή 
ιακαξίλα κε αζεκνθφιιεζε decappe ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm. Κάζε πίλαθαο ζα είλαη ηχπνπ 
θιεηζηνχ εξκαξίνπ κε ζθειεηφ απφ κνξθνζίδεξν (γσληά) 40 mm x 40 mm x 4 mm. 

Σν εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα φπνπ βξίζθνληαη ηα φξγαλα πξέπεη λα είλαη πξνζζαθαηξεηφ (ηχπνο 
εληαίνπ ηακπιά). Οη κεησπηθέο κεληεζεδέληεο πφξηεο ζα έρνπλ θιεηδαξηά. ηελ  εζσηεξηθή άθξε  
ηεο πφξηαο πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφ θαλάιη, εηο ηξφπνλ ψζηε λα ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθφ 
ιάζηηρν, ειαρίζηνπ πιάηνπο 1 cm. ην εζσηεξηθφ ησλ πηλάθσλ ζα γίλεη πξφβιεςε  γηα  ηελ  
ζηήξημε ησλ θαισδίσλ πνπ αλαρσξνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ζηεξηγκάησλ απφ 
γαιβαληζκέλα δηάηξεηα ειάζκαηα. Ζ πίζσ, πιάη θαη πάλσ πιεπξέο ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα είλαη 
θιεηζηέο απφ ειεθηξνζπγθνιιεηέο ιακαξίλεο, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζηεγαλνπνίεζή ηνπο 
απφ λεξφ θαη ζθφλε. Ζ είζνδνο ησλ θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα ζα γίλεηαη απφ ηελ θάησ πιεπξά ηνπ 
(πνπ απνηειείηαη απφ κηα κεηαθηλνχκελε κεηαιιηθή πιάθα) ε νπνία είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη 
ηελ είζνδν ησλ θαισδίσλ απνθιείνληαο ηαπηφρξνλα ηελ είζνδν ηξσθηηθψλ. Οη πίλαθεο ζα είλαη 
εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειεο κάπεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ππεξπςσζνχλ ρσξίο λα ζεκεηψλεηαη ε 
παξακηθξή κφληκε παξακφξθσζε ή κεξηθή θαηαζηξνθή ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο. Ο θάζε 
πίλαθαο ζα απνηειεί έλα εληαίν ζπγθξφηεκα ρσξηδφκελν ζε πεδία θαη ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
πάλσ ζε κεηαιιηθή βάζε χςνπο 10 σο 15 cm. 

Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ κεηαιιηθά εξκάξηα απφ 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 12/10 πνπ ζηεξίδεηαη ζε νξζνζηάηεο απφ ιακαξίλα πάρνπο  
15/10, κε αθαηξνχκελα πιατλά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε κία θαηαζθεπή, ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν EN 60439-1. H νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα είλαη 690 V AC θαη ε νλνκαζηηθή αληνρή ζε 
βξαρπθχθισκα ηνπιάρηζηνλ 35 kA. 

Οη ζχξεο ησλ εξκαξίσλ ζα είλαη κεηαιιηθέο αδηαθαλείο ή δηαθαλείο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα 
θέξνπλ ζθιεξπκέλν θξχζηαιιν ειάρηζηνπ πάρνπο 4 mm, επηθνιιεκέλν κε ρπηφ ζηεγαλσηηθφ 
πνιπνπξεζάλεο. 

Οη πίλαθεο ζα βαθνχλ κε κηα ζηξψζε αληηδηαβξσηηθήο βαθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνζηνχλ 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή κε ρξψκα ηνπ νπνίνπ ε απφρξσζε ζα απνθαζηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
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Όπνπ απαηηνχληαη αλνμείδσηνη πίλαθεο, ε κεηαιιηθή θαηαζθεπή (ζχξεο, κεληεζέδεο, πιάθα 
ζηήξημεο θαη επηθάιπςεο νξγάλσλ θηι.) ζα είλαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, 
κε ειάρηζην πάρνο 1,5 mm 

Ζ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ηα κέζα ζ‟ απηνχο φξγαλα δηαθνπήο, ρεηξηζκνχ, 
αζθαιίζεσο, ελδείμεσο θηι., λα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο ζέζεηο θαη λα 
είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ρσξίο κεηαβνιή ηεο 
θαηαζηάζεσο ησλ παξαθεηκέλσλ νξγάλσλ. Θα δηαζθαιίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ, ψζηε λα 
απάγεηαη ε εθιπφκελε ζεξκφηεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε θπζηθή θπθινθνξία 
κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ πίλαθα πξνο ηα αλνίγκαηα ηνπ θαιχκκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηερληθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο κεηαθνξάο νη πίλαθεο ζα πξέπεη λα 
παξαδνζνχλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηεκάρηα, ζα είλαη θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ ε κεραληθή 
ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ πιεπξψλ θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ εζσηεξηθά 
ησλ πηλάθσλ. 

2.3.2.2 Κχξηνη δπγνί δηαλνκήο 

Ζ δηαλνκή ελέξγεηαο κέζα ζηνλ πίλαθα ζα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξηο δπγνχο ζε νξηδφληηα 
δηάηαμε ζην επάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα ή ζε αλεμάξηεην εξκάξην ζε θάζεηε δηάηαμε. Οη δπγνί ζα  
είλαη έλαο γηα θάζε θάζε θαη έλαο γηα ηνλ νπδέηεξν, ζα ηνπνζεηεζνχλ κε νξηδφληηα ηελ κεγάιε 
πιεπξά ηεο δηαηνκήο ηνπο θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε ζπλδέζεσλ, ζα 
κνλσζνχλ κε επνμεηδηθέο ξεηίλεο ή άιιν θαηάιιειν ηξφπν, ζα βαθηνχλ κε ρξψκαηα φκνηα πξνο 
απηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηάθξηζε ησλ θάζεσλ θαη ζηνπο άιινπο πίλαθεο θέξνληαο 
ηηο ελδείμεηο R,S,T, PE ή L1, L2, L3, PE, αλά 1,50 m πεξίπνπ. Δλαιιαθηηθά ε κπάξα νπδεηέξνπ 
κπνξεί λα είλαη παξάιιειε κε ηελ κπάξα ηεο γείσζεο. 

Οη δπγνί δηαλνκήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ κπάξεο ειεθηξνιπηηθνχ ραιθνχ ηχπνπ ΔΣΡ 
νξζνγσληθήο δηαηνκήο. Ζ δηαηνκή ησλ θπξηψλ δπγψλ  δηαλνκήο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα  
ηελ κεηαθνξά ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο κέζα ζηα απνδεθηά φξηα  αλχςσζεο  ζεξκνθξαζίαο 
φπσο απηά νξίδνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 60439-1 θαη λα αληέρνπλ ηηο ειεθηξηθέο θαη κεραληθέο 
θαηαπνλήζεηο ζε πιήξε ηζρχ βξαρπθπθιψκαηνο. Ζ επηινγή ηεο δηαηνκήο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 
κπαξψλ ραιθνχ ζα γίλεη ιακβάλνληαο  ππφςε ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ζπλερνχο  ιεηηνπξγίαο  ηνπ, 
ηελ αληνρή ζε βξαρπθχθισκα, ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη  ηνλ  βαζκφ 
πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ρακειήο ηάζεο. 

Ζ ζηήξημε ησλ δπγψλ δηαλνκήο ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ αξηζκνχ κνλσηήξσλ ψζηε λα 
εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο κνλσηηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο. Δπίζεο ην πιηθφ θαηαζθεπήο 
ησλ κνλσηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζε θσηηά θαη ζε ζεξκφηεηα παξαγφκελε απφ 
εζσηεξηθά ειεθηξηθά θαηλφκελα ζχκθσλα κε ην IEC 60695-2.1 (960

o
C 30 s/30 s). Οη δπγνί ζα 

πξνζηαηεχνληαη έλαληη ηπραίαο επαθήο κε αθαηξνχκελα θχιια δηάθαλνπ πιεμηγθιάο,  
ζηεξεσκέλνπ θαηάιιεια. 

2.3.2.3 Μπάξεο Οπδεηέξνπ – Γείσζεο 

Οη απινί, ελφο πεδίνπ, πίλαθεο ζα θέξνπλ έλαλ αθξνδέθηε γεηψζεσο ή έλα δπγφ γεηψζεσο. 
Μεγάινη πίλαθεο, κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πεδία, ζα θέξνπλ ζπλερή δπγφ γεηψζεσο, ν νπνίνο ζα 
δηαηξέρεη φιν ην κήθνο ηνπο θαη πξνο ηνλ νπνίν ζα ζπλδέεηαη φινο ν πίλαθαο. 

ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ ζα ηνπνζεηεζεί ε κπάξα γείσζεο θαη ελαιιαθηηθά θαη ε 
κπάξα νπδεηέξνπ ηνπ πίλαθα. Ζ κπάξα ηεο γείσζεο ζα είλαη δηαζηάζεσλ ίζσλ κε ην ήκηζπ ησλ 
κπαξψλ ησλ θάζεσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 12 mm x 5 mm. Θα ζπλδεζεί αγψγηκα πξνο ηελ 
ζηδεξνθαηαζθεπή ζε φιεο ηηο ζέζεηο ζηήξημεο ηεο, ζα γεησζεί πάλσ ζην δίθηπν γεηψζεσο θαη ζα 
ζπλδεζνχλ κε απηήλ νη αγσγνί γείσζεο ησλ γξακκψλ πνπ αλαρσξνχλ θαζψο θαη ην εζσηεξηθφ 
κέξνο (ηακπιάο) θάζε εξκαξίνπ. Ζ κπάξα γείσζεο ζα είλαη δηάηξεηε ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλδέζεσλ πάλσ ηεο θαη ζα βαθηεί κε θίηξηλν ρξψκα. 

Γηα φια ηα μερσξηζηά ζηαζεξά κεηαιιηθά κέξε (δειαδή κεησπηθέο πιάθεο, βάζεηο ζηήξημεο ηνπ 
δηαθνπηηθνχ πιηθνχ, πιεπξηθά κεηαιιηθά θαιχκκαηα θηι.) ζα πξέπεη λα ππάξρεη  ειεθηξηθή 
ζπλέρεηα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα εμαζθαιίδνληαο 
ηελ γείσζε φισλ ησλ ζηαζεξψλ κεηαιιηθψλ κέξσλ ηνπ. 
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ε φια ηα θηλνχκελα κεηαιιηθά κέξε (π.ρ. πφξηεο, αλνηγκέλεο κεηψπεο) ζα  πξέπεη  λα  
ηνπνζεηεζεί αγσγφο πξνζηαζίαο (π.ρ. πιεμίδα γεηψζεσο) δηαηνκήο 6 mm

2
 ζχκθσλα κε ην ΗΔC 

60364-5-54. 

Ζ κπάξα ηνπ νπδεηέξνπ ζα είλαη δηαζηάζεσλ ίδησλ κε απηέο ησλ κπαξψλ ησλ θάζεσλ θαη ζα 
ζπλδένληαη κε απηή νη νπδέηεξνη αγσγνί φισλ ησλ γξακκψλ ηνπ πίλαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
νπδέηεξν. 

2.3.2.4 Δζσηεξηθέο θαισδηψζεηο πηλάθσλ 

Μέζα ζηνλ πίλαθα ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ γίλεηαη κέζα ζε θαλάιηα απφ άθαπζην PVC, φπσο 
νξίδνπλ νη θαλνληζκνί. Ζ κία πιεπξά ηνπ θαλαιηνχ ζα είλαη θιεηζηή κε πξνζζαθαηξεηέο πιάθεο, 
πξνζαξκνζκέλεο γηα ηελ είζνδν θαισδίσλ. Αλ νη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ είλαη κεγάιεο 
επηηξέπεηαη δηαδξνκή έμσ απφ ην θαλάιη αξθεί απηή λα αζθαιίδεηαη επαξθψο κε ηελ βνήζεηα 
γάληδσλ. Αγσγνί δηαθνξεηηθήο ηάζεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα. 

Ζ εζσηεξηθή δηαλνκή ζα γίλεηαη κε ράιθηλεο κπάξεο επηηξεπφκελεο έληαζεο θαη‟ ειάρηζην ίζεο κε 
απηή ηνπ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα απφ ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνχληαη ή ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνχλ. Ζ 
ρξεζηκνπνίεζε θαισδίσλ ή αγσγψλ επηηξέπεηαη κφλν γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε σο  
125 A. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ ρεηξηζκψλ, κεηξήζεσλ, πξνζηαζίαο θαη ελδείμεσλ 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο κε ειάρηζηε δηαηνκή 1,5 mm

2
, ελψ απηέο 

ησλ ζεκάησλ πξνο θαη απφ ην PLC πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο κε 
ειάρηζηε δηαηνκή 1,0 mm

2
. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ θπθισκάησλ ηζρχνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο κε 
ειάρηζηε δηαηνκή 2,5 mm

2
. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ  δηαηνκψλ  ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ  ππ' φςε 

νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη θνξηίνπ. 

Απφ ηηο θεληξηθέο κπάξεο ζα ηξνθνδνηνχληαη ηα πεδία κε κνλνπνιηθνχο κνλσκέλνπο αγσγνχο κε 
θαηάιιεια ρξψκαηα (απηά πνπ ηεξνχληαη εληαία γηα ηελ δηάθξηζε ησλ θάζεσλ θαη ηνπ νπδέηεξνπ) 
θαη δηαηνκήο ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ δηαηνκή ηεο εμππεξεηνχκελεο γξακκήο. Οη ζπλδέζεηο πξνο 
ηνπο δπγνχο ζα γίλνληαη κε πεξαζηέο βίδεο αλνμείδσηεο ½ in x 40 mm κε ηελ παξεκβνιή 
αλνμείδσηεο «ξνδέιαο» πξνο ηελ πιεπξά ηεο θεθαιήο ηεο βίδαο θαη αλνμείδσηεο αζθαιηζηηθήο 
ξνδέιαο («γξφβεξ») πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πεξηθφριηνπ. 

Σα ρξψκαηα ησλ κνλψζεσλ ησλ αγσγψλ ζα είλαη φκνηα γηα αγσγνχο ίδααο νλνκαζηηθήο ηάζεο 
ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ολνκαζηηθή ηάζε θαισδίνπ Υξψκα θαισδίνπ 

400 V, 230 V AC καχξν 

24 V DC γθξη ή θφθθηλν 

Καιψδην νπδεηέξνπ κπιε 

Καιψδην γείσζεο θίηξηλν ή θίηξηλν/πξάζηλν 

Όια ηα ζεκεία ππφ ηάζε κε ην γεληθφ δηαθφπηε ζηελ αλνηθηή ζέζε, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε 
θηλεηέο ηζρπξέο κνλψζεηο ΗΡ 20 κε απνδεδεηγκέλν απνηέιεζκα, θέξνληαο ην ζπκβνιηζκφ 
"επηθίλδπλν". 

Όινη νη αγσγνί ηνπ πίλαθα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη θαη ζηα δχν άθξα ηνπο κε εηδηθή πιαζηηθή 
πεξηηχιημε ζήκαλζεο θαισδίσλ πνπ θέξεη ηελ αξίζκεζε ησλ  αγσγψλ, κε αλεμίηεια γξάκκαηα ή 
αξηζκνχο φκνηα κε ηα ιεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα. Ζ αξίζκεζε ησλ θαισδίσλ ζα γίλεη θαη ζηα 
ππφινηπα πιηθά (πελία, επαθέο, φξγαλα ελδείμεσο θαη ρεηξηζκνχ, ξειέ ηζρχνο, απηφκαηνπο 
δηαθφπηεο, ζεξκηθά, βνιηφκεηξα, ακπεξφκεηξα, θιέκκεο θηι.) θαη ζηα δπν άθξα ησλ θαισδίσλ 
θαζψο  θαη ζηα θνπηηά ζχλδεζεο ησλ θηλεηήξσλ. 

 Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ησλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη θαηά ηελ  θάζεηε δηεχζπλζε θαη πξέπεη λα ππάξρεη 
ν θαηάιιεινο ρψξνο γηα λα δηακνξθψλνληαη νη αλαγθαίεο θακππιφηεηεο ζηα θαιψδηα. 
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2.3.2.5 πλδέζεηο θαισδίσλ 

Γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ νη πνιχθισλνη αγσγνί ζα  εθνδηάδνληαη  κε  
ράιθηλν επηθαζζηηεξσκέλν αθξνδέθηε («θνο»), θαηάιιεινπ κεγέζνπο. 

Όιεο νη είζνδνη θαη έμνδνη θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα ζα γίλνληαη κέζσ θαηάιιεισλ αξηζκεκέλσλ 
θιεκκψλ ξάγαο θαηά VDE 0611 teil 01/11.77, ζε ρψξν εληφο ηνπ πίλαθα, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ 
ηειηθή αλάπηπμε ηνπ πίλαθα γηα ηα κειινληηθά κεραλήκαηα. 

Οη θιέκκεο πξέπεη λα είλαη κε δηαηξεηνχο αθξνδέθηεο, ειάρηζηεο δηαηνκήο 2,5 mm
2
, κε δηαθξάγκαηα 

φπνπ είλαη απαξαίηεην (π.ρ. ζε ζπλάξηεζε ησλ δηαθφξσλ ηάζεσλ ιεηηνπξγίαο). Οη θιέκκεο πξέπεη 
λα είλαη αξηζκεκέλεο. ηηο ζπλδέζεηο ησλ θιεκκψλ πνπ  βξίζθνληαη  ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 
πίλαθα, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έλαο κφλν αγσγφο ζε θάζε θιέκκα. Οη θιέκκεο πξέπεη λα είλαη ηνπ 
ηχπνπ πνπ ε βίδα πίεζεο πηέδεη ζε πξνζηαηεπηηθφ ιακάθη (ή  παξφκνην) θαη φρη απ΄ επζείαο ζηνλ 
αγσγφ. Σα ρξψκαηα ησλ θιεκκψλ ζα είλαη ηα αθφινπζα: 

Δίδνο θιέκκαο ρξψκα 

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ 400 V, 230 V κπεδ 

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ 24 V DC, αλαινγηθψλ 
ζεκάησλ 

θφθθηλε 

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ νπδεηέξνπ κπιε 

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ γείσζεο θίηξηλε ή θίηξηλε/πξάζηλε 

2.3.2.6 Πξφζζεηνο εμνπιηζκφο ΓΠΥΣ 

ηνλ Γεληθφ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο ζα ππάξρνπλ αληηζηάζεηο γηα αθχγξαλζε ηνπ πίλαθα (ζα 
ελεξγνπνηνχληαη απφ έλαλ πγξνζηάηε) θαη αλεκηζηήξεο γηα ηελ  ςχμε ηνπ  (ζα ελεξγνπνηνχληαη  
απφ έλα ζεξκνζηάηε) θαη εζσηεξηθά θσηηζηηθά, έλα γηα θάζε πεδίν, ηα νπνία ζα αλάβνπλ κε έλαλ 
αλεμάξηεην δηαθφπηε πνπ ζα βξίζθεηαη πάλσ ζην θσηηζηηθφ. 

Ζ θαηαζθεπή ζα δηαζθαιίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ, ψζηε λα απάγεηαη ε  εθιπφκελε  
ζεξκφηεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε θπζηθή θπθινθνξία κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ 
ηνπ πίλαθα πξνο ηα αλνίγκαηα ηνπ θαιχκκαηνο. 

2.3.2.7 Πεδία 

Σα πεδία ελφο πίλαθα ηχπνπ ηζηακέλσλ πεδίσλ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο σο  πξνο  ηελ 
ειεθηξηθή ηνπο ζχλδεζε (ζπλδεζκνινγία ηνπο): ην πεδίο ειζόδοσ, ηο πεδίο ηροθοδοζίας κινηηήρων 
(πεδίο εκκινηηών) και ηέλος ηο πεδίο ασηομαηιζμού και οργάνων (ηα νπνία πιεξνχλ φια ηα 

παξαπάλσ): 

Πεδίο ειζόδοσ. Σν πεδίο ειζόδοσ είλαη ην πξψην πεδίν θάζε πίλαθα. 
Απφ ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα εηζρσξεί ην παξνρηθφ θαιψδην, ην νπνίν ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ 
πάλσ ζηνλ γεληθφ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα (έλα γεληθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα 
καγλεηηθά θαη ζεξκηθά ζηνηρεία θαηάιιειν γηα πξνζηαζία θαηαλαιψζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πίλαθα απφ ππεξθφξησζε θαη βξαρπθχθισκα) ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ πεδίνπ. 
Σν επάλσ κέξνο ηνπ δηαθφπηε ζπλδέεηαη κε ηηο κπάξεο ραιθνχ, θαηάιιεισλ δηαηνκψλ θαη 
ρξσκάησλ, απφ ηελ έμνδν ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε εηζφδνπ ηνπ πίλαθα κέρξη ηνπο δπγνχο. Γηα 
ζχλδεζε κπάξαο – κπάξαο  ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη  δχν  βίδεο  ραιχβδηλεο  αλνμείδσηεο  ½ in  x  
40 mm, ηνπνζεηεκέλεο δηαγψληα ζηελ ζχλδεζε. Γεληθά  ζα  θαηαβιεζεί  κεγάιε πξνζπάζεηα γηα 
ηελ επίηεπμε άξηζηεο ζπλδεζκνινγίαο απφ άπνςε ηερληθήο θαη αηζζεηηθήο, δειαδή κε ζχληνκεο 
θαη επζείεο, θαηά ην δπλαηφ, δηαδξνκέο κπαξψλ, θαιή πξνζαξκνγή θαη ζχζθημε ζηηο ζπλδέζεηο, 
απνθπγή αδηθαηνινγήησλ δηαζηαπξψζεσλ θηι. 

ην ίδην κέξνο ηνπ πεδίνπ ζα βξίζθνληαη θαη ηα εμήο: 
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 Σξεηο κεηαζρεκαηηζηέο θαηάιιειεο εληάζεσο έλαο γηα θάζε θάζε 

 Όξγαλν επηηήξεζεο ηεο ηάζεο ην νπνίν φηαλ δηαγηγλψζθεη πξφβιεκα ζηελ ηάζε (έιιεηςε,  
κε ζσζηή δηαδνρή θάζεσλ θηι.) ζα δίλεη ζήκα ζπλαγεξκνχ ζην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ. 

 Σξεηο κηθξναπηφκαηνη 6 Α γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κεηαγσγηθνχ δηαθφπηε – βνιηνκέηξνπ  
(έλαο γηα θάζε θάζε) θαη  έλαο κηθξναπηφκαηνο δηαθφπηεο γηα ηελ  ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα 
κε ηάζε 230 V AC γηα ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα. 

ην ίδην πεδίν ζα ππάξρνπλ θαη ηα φξγαλα έλδεημεο (ηνπιάρηζηνλ ηξία ακπεξφκεηξα, έλα 
βνιηφκεηξν κε κεηαγσγηθφ δηαθφπηε ή αληίζηνηρν πνιπφξγαλν κέηξεζεο), νη ιπρλίεο χπαξμεο 
ηάζεο θαη έλα κπνπηφλ θηλδχλνπ, ην νπνίν φηαλ παηεζεί δηαθφπηεη ηελ παξνρή ξεχκαηνο ζηνλ 
πίλαθα. 

Πεδία εκκινηηών. Απφ ηηο ζα αλαρσξνχλ θαιψδηα, ηα νπνία ζα ζπλδένληαη κε αζθάιεηεο (ζην 
επάλσ κέξνο ηνπ εληαίνπ ηακπιά θάζε πεδίνπ), νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ νκάδεο εθθηλεηψλ 
πεηπραίλνληαο έηζη θαιχηεξε επηινγηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα κε  
ηνλ επηκέξνπο ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε θάζε εθθηλεηή. 

Με ηελ βνήζεηα θαλαιηψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα ζα δεκηνπξγεζνχλ 
δηαθεθξηκέλνη ρψξνη ηχπνπ “θνξλίδαο” κέζα ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο νπνίνπο ζα ππάξρεη φ,ηη 
ρξεηάδεηαη γηα θάζε εθθηλεηή θηλεηήξα (δηαθφπηεο, ξειέ, ρξνληθά θηι.). εκεηψλεηαη  φηη  ζε θάζε  
έλα ηέηνην δηαθξηηφ ρψξν ζα ππάξρεη κφλν έλαο εθθηλεηήο έηζη, ψζηε αλνίγνληαο ηελ πφξηα ηνπ 
πεδίνπ λα είλαη επδηάθξηηνη φινη νη εθθηλεηέο ηνπ πεδίνπ. 

Οη πηλάθεο ζα εμνπιηζζνχλ γηα θάζε εθθηλεηή κε επηινγηθφ δηαθφπηε ηνπιάρηζηνλ δχν ζέζεσλ 
AUTO/MANUAL, κπνπηφλ «START» (ρξψκαηνο πξάζηλνπ) γηα εθθίλεζε ζην  ρεηξνθίλεην  (ην 
νπνίν ζα είλαη γηα ηηο βάλεο θαη ηα ζπξνθξάγκαηα κε ειεθηξηθφ επελεξγεηή ε  εληνιή  λα  
αλνίμνπλ), κπνπηφλ «STOP» (ρξψκαηνο θφθθηλνπ) γηα ζηακάηεκα ζην ρεηξνθίλεην (ην νπνίν ζα 
είλαη γηα ηηο βάλεο θαη ηα ζπξνθξάγκαηα ε εληνιή λα θιείζνπλ). Γηα ηξνθνδνζία ζπξνθξαγκάησλ 
ζα ππάξρνπλ επηπιένλ ελδεηθηηθή ιπρλία «RUN» (ρξψκαηνο πξάζηλνπ) γηα  ηελ  έλδεημε 
ιεηηνπξγίαο θαη ελδεηθηηθή ιπρλία «FAIL» (ρξψκαηνο θφθθηλνπ) γηα έλδεημε ζθάικαηνο. Έηζη, ζηελ 
ζέζε AUTO (απηφκαηε ιεηηνπξγία) ν απηνκαηηζκφο θαη νη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ησλ θηλεηήξσλ ζα 
ιεηηνπξγνχλ κέζσ PLC, ελψ ζηελ ζέζε MANUAL (ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία) ε εληνιή ζα δίλεηαη 
ηνπηθά. ηελ πεξίπησζε εθθίλεζεο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ ζα ππάξρεη γηα θάζε ξπζκηζηή 
(επηπιένλ ηνπ επηινγηθνχ δηαθφπηε) έλα πνηελζηφκεηξν ην νπνίν ζα ξπζκίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπ 
ξπζκηζηή φηαλ ν επηινγηθφο δηαθφπηεο βξίζθεηαη ζηελ ζέζε MANUAL. 

ηελ εμσηεξηθή φςε ηεο πφξηαο θάζε πεδίνπ εθθηλεηψλ ζα βξίζθνληαη γηα θάζε εθθηλεηή ν 
επηινγηθφο δηαθφπηεο, ηα κπνπηφλ θαη νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. εκεηψλεηαη φηη  ζηελ  πφξηα ηνπ  
θάζε πεδίνπ ζα βξίζθνληαη ηα ρεηξηζηήξηα ησλ εθθηλεηψλ ηνπ πεδίνπ θαη κφλν απηνχ. 

Οη ηχπνη ησλ εθθηλεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο: εθθηλεηήο αζηέξνο – ηξηγψλνπ, 
εθθηλεηήο απ‟ επζείαο εθθίλεζεο, εθθηλεηήο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ  ή  νκαινχ  εθθηλεηή, 
εθθηλεηήο αλαζηξνθήο, εθθηλεηήο απιήο παξνρήο. 

(1) εθθηλεηήο απ‟ επζείαο εθθίλεζεο. 

Ο εθθηλεηήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα 
ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα ΝC, 
έλα ηξηπνιηθφ ξειέ ηζρχνο κε βνεζεηηθέο επαθέο (πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε εθαξκνγήο), 
έλα ξειέ 24 V DC γηα ην θχθισκα ηνπ PLC, έλα κηθξναπηφκαην 6 Α γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ 
βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο θαη ινηπά βνεζεηηθά ξειέ. 

(2) εθθηλεηήο αζηέξα – ηξηγψλνπ 
 

Ο εθθηλεηήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα 
ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα ΝC, 
ηξία ηξηπνιηθφ ξειέ ηζρχνο κε βνεζεηηθέο επαθέο (πξνθχπηνπλ απφ ηελ  κειέηε  
εθαξκνγήο), έλα ζεξκηθφ ην νπνίν ζπλδέεηαη ζην ξειέ δηθηχνπ ηνπ εθθηλεηή, έλα ρξνληθφ 
ξειέ θαζπζηέξεζεο, έλα κηθξναπηφκαην 6 Α γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ βνεζεηηθνχ θπθιψ- 
καηνο θαη ινηπά βνεζεηηθά ξειέ. 
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(3) εθθηλεηήο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ ή νκαινχ εθθηλεηή 

φκνηνο κε ηνλ απ‟ επζείαο εθθίλεζεο ρσξίο ην ηξηπνιηθφ ξειέ, εθηφο αλ  απαηηείηαη  γηα 
bypass ηνπ εθθηλεηή ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη απηφο ελζσκαησκέλν. 

(4) εθθηλεηήο αλαζηξνθήο 

Ο εθθηλεηήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα 
ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα ΝC, 
δχν ηξηπνιηθά ξειέ ηζρχνο κε βνεζεηηθέο επαθέο (πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε εθαξκνγήο), 
έλα κηθξναπηφκαην 6Α γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο θαη  ινηπά  
βνεζεηηθά ξειέ. 

(5) Δθθηλεηήο απιήο παξνρήο 

Ο εθθηλεηήο ηχπνπ απιήο παξνρήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ 
δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν 
επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα ΝC. 

Κάζε εθθηλεηήο ζα έρεη σξνκεηξεηή πνπ ζα πιεξνθνξεί γηα ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θηλεηήξα ηνλ νπνίν ηξνθνδνηεί. 

Πεδίο ασηομαηιζμού και οργάνφν. Σν πεδίν απηφ ζα είλαη ην ηειεπηαίν θάζε πίλαθα. ‟ απηφ ην 

πεδίν ζα βξίζθεηαη ην ηξνθνδνηηθφ 24 V DC γηα ην θχθισκα PLC, ην PLC θαη νη ηξνθνδνζίεο ησλ 
νξγάλσλ ηνπ πίλαθα. 

ην θάησ κέξνο ηνπ πεδίνπ ζα βξίζθνληαη νη θιέκκεο ζχλδεζεο ησλ εμσηεξηθψλ θαισδίσλ ησλ 
θπθισκάησλ 24 V DC θαη ησλ αλαινγηθψλ ζεκάησλ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ κέζσ ησλ θιεκκψλ 
απηψλ ζηηο θάξηεο ηνπ PLC. Τπάξρνπλ επίζεο νη θιέκκεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα εμσηεξηθά  
θαιψδηα ησλ θπθισκάησλ ηξνθνδνζίαο ησλ νξγάλσλ. 

ηελ εμσηεξηθή φςε ηεο πφξηαο ηνπ πεδίνπ ζα βξίζθνληαη έλα κπνπηφλ «RESET» (ρξψκαηνο 
πξάζηλνπ) ην νπνίν ζα επαλαθέξεη ηνλ πίλαθα ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κεηά απφ ζθάικα, κηα 
ελδεηθηηθή ιπρλία πνπ δείρλεη ηελ χπαξμε δηθηχνπ θαη κηα ελδεηθηηθή ιπρλία επηθνηλσλίαο  
(ρξψκαηνο πξάζηλνπ). 

Όια ηα ηεκάρηα ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ πίλαθα πξέπεη λα είλαη ζεκεησκέλα ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα «ΟΠΧ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ» πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ. ηελ  πιάθα ζην βάζνο ηνπ πίλαθα 
φια ηα φξγαλα ελφο εθθηλεηή ή κεραλήκαηνο ή νξγάλνπ πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα αλαγλσξίζηκα 
απφ ηα φξγαλα ησλ άιισλ εθθηλεηψλ, κεραλεκάησλ ή νξγάλσλ θαη ζα αλαγξάθεηαη ν ίδηνο 
θσδηθφο κε ηα ζρέδηα. Σπρφλ κεηαβνιέο ζηηο ζπλδέζεηο ηνπ πίλαθα ζα απνηππσζνχλ ζηα ζρέδηα 
«OΠΧ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ». 

ηελ κεησπηθή φςε ζα ππάξρνπλ πιαζηηθέο ή κεηαιιηθέο πηλαθίδεο ζηεξεσκέλεο κε αλνμείδσηεο 
βίδεο πνπ ζα πεξηγξάθνπλ ην θάζε φξγαλν θαη θηλεηήξα θαη ζα έρνπλ ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ηνπο. 

2.3.2.8 Υσλεπηνί θαη επίηνηρνη πίλαθεο κηθξήο ηζρχνο 

Πίλαθεο κηθξήο ηζρχνο γηα δηαλνκή  125 A δελ απαηηείηαη λα είλαη ηχπνπ ηζηακέλσλ  πεδίσλ, αιιά 
κπνξνχλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζεξκνπιαζηηθφ ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ ή απφ κεηαι- ιηθφ 
πιηθφ ή ζπλδπαζκφ ηνπο θαη ζα εγθαζίζηαληαη ρσλεπηνί ή επίηνηρνη. Σν πιαζηηθφ ή πνιπθαξβνληθφ 
πιηθφ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη θσηηά σο 650°C θαη ζε ζεξκφηεηα παξαγφκελε 
απφ εζσηεξηθά ειεθηξηθά θαηλφκελα θαη ζα έρεη ππνζηεί δνθηκέο ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 
60695-2-1. Κάζε πίλαθαο ζα είλαη θιάζεο θιάζε κφλσζεο ΗΗ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 
60335-1) κεηαμχ ηεο πξφζνςεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θπθισκάησλ ηζρχνο. Όινη νη πίλαθεο ζα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν EN 60439-3. 

Κάζε πίλαθαο ζα απνηειείηαη απφ ηελ πιάηε (ρσλεπηή ή κε), ην εζσηεξηθφ αθαηξνχκελν θάιπκκα 
ηνπ εμνπιηζκνχ (κεηψπε) θαη ην πιαίζην κε ηε ζχξα. Δζσηεξηθά ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε 
ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN θαη/ή θαηάιιειεο κεηαιιηθέο πιάθεο γηα ηε ζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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2.3.3 Έιεγρνο θαη δνθηκέο 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο θαη φια ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη επηζεσξήζηκα ηελ πεξίνδν 
πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε 
παξνχζα πξνδηαγξαθή . 

Οη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο ζα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ 
πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ ή απφ εμεηδηθεπκέλν νξγαληζκφ ή εξγαζηήξην ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί 
θαη ζα είλαη ηεο απνδνρήο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε πξνεηδνπνίεζε δχν εβδνκάδσλ 
λα αλαθνηλψζεη ζηελ Τπεξεζία γηα ηηο δνθηκέο ηνπ πίλαθα ή ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ  ηνπ,  πνπ 
πξφθεηηαη λα πξνβεί γηα λα παξαζηεί ε Τπεξεζία εάλ ην επηζπκεί. 

Οη δνθηκέο έγθξηζεο ησλ πηλάθσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλνληζκνχο IEC (γηα ηηο απνδφζεηο) θαη κε ηνπο θαλνληζκνχο UNEL (γηα ηηο δηαζηάζεηο) θαη  
κε φινπο ηνπο ελ ηζρχεη λφκνπο θαη δηαηάγκαηα. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλα δηεζλή εξγαζηήξηα. 

Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο πην θάησ δνθηκέο ηχπνπ ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν EN 60439-1 θαη λα εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ηχπνπ: 

 Γνθηκή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο 

 Γνθηκή αληνρήο ζε βξαρπθπθιψκαηα (δπλακηθή θαηαπφλεζε) 

 Γνθηκή δηειεθηξηθήο ζηάζκεο («Test Τςειήο Σάζεο») 

 Γνθηκή αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο (κπάξα ή αγσγφο γείσζεο) 

 Γνθηκή ησλ απνζηάζεσλ πεξηζσξίσλ θαη εξππζκνχ (κεηαμχ ελεξγψλ αγσγψλ θαη κεηαμχ 
ελεξγψλ αγσγψλ θαη γείσζεο) 

 Γνθηκή ηεο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ  θηλεηψλ  κεξψλ (αλνηγνθιεηζίκαηα) 

 Γνθηκή ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60529) 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη‟ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ δνθηκέο ζεηξάο θαη λα 
εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ζεηξάο: 

 Έιεγρνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη έιεγρνο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 

 Γηειεθηξηθή δνθηκή («Test Τςειήο Σάζεο») 

 Έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ πξνζηαζίαο θαη ζπλέρεηαο ηνπ θπθιψκαηνο γείσζεο (Megger Test) 

Θα πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο έιεγρνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ Ζιεθηξηθψλ 
Πηλάθσλ θαη ηηο δνθηκέο απηψλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ: 

 Έιεγρνο αληηζηνηρίαο πηλάθσλ θαη ζρεδίσλ «Χ ΚΑΣΑΚΔΤΑΘΖΚΔ» 

 Γεληθφο έιεγρνο πίλαθα 

 Έιεγρνο βαθήο 

ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο κεηά ηελ ζέζε ησλ πηλάθσλ ζε ιεηηνπξγία ε Τπεξεζία κπνξεί λα 
δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο φζσλ έρνπλ  ζρέζεηο κε ηελ  δπζιεηηνπξγία. Οη 
δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
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2.3.4 Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα – πηζηνπνηεηηθά 

Πξηλ ηελ παξαγγειία ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία γηα 
έγθξηζε, αλ ηνπ δεηεζεί, ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 

 Αληίγξαθα ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ θαηαζθεπαζηψλ πηλάθσλ  θαη 
ηνπ εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ. 

 Πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηχπνπ θαη δνθηκψλ ζεηξάο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο. 

Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ησλ πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο ζην έξγν, ζα  πξέπεη  λα 
ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ιεπηνκεξή ειεθηξνινγηθά δηαγξάκκαηα. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο πξέπεη λα ζπληάμεη ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο 
θαη ζπληήξεζεο ηφζν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ησλ πιήξσο 
θαηαζθεπαζκέλσλ πηλάθσλ. 

3. ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΔ ΓΗΑΝΟΜΖ 
 

3.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ 
κεηαζρεκαηηζηψλ (Μ/), πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δίθηπν δηαλνκήο γηα λα κεηαθέξνπλ ηελ 
ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην δίθηπν Μέζεο Σάζεο (Μ.Σ.) ζην δίθηπν Υακειήο Σάζεο (Υ.Σ.) ησλ 
θαηαλαισηψλ. 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο δηαλνκήο πξνβιέπνληαη εζσηεξηθνχ ρψξνπ, κε νξπθηφ ή ζπλζεηηθφ ιάδη 
ςχμεσο, θπζηθήο θπθινθνξίαο (απνθιεηνκέλσλ PCB, CLOPHEN θηι.) θαη αέξα ςχμεσο ησλ 
ςπθηηθψλ ρσξίο βεβηαζκέλε θίλεζε (ΟΝΑΝ). Δπίζεο πξνβιέπνληαη κεηαζρεκαηηζηέο  μεξνχ  
ηχπνπ κε κφλσζε επνμηθήο ξεηίλεο θιάζεο κφλσζεο F κε θπζηθή ςχμε (ΑΝ). Ζ ηάζε  
πξσηεχνληνο ζα είλαη 20 kV (ή θαη 15 kV), ε ηάζε δεπηεξεχνληνο 0,4 kV, ε νκάδα δεχμεο Dy5 ή 
Dy11, θαηάιιειε γηα δίθηπν ζπρλφηεηαο 50 Hz θαη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία. 

 
3.2 Τλικά 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηε Μειέηε πξνζδηνξίδεηαη ν ηχπνο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά πεξίπησζε. 

Οη Μ/ ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο: 

 IEC 60076-1 έσο 5 γηα κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο 

 IEC 60726 γηα κεηαζρεκαηηζηέο μεξνχ ηχπνπ 

 IEC 60905 νδεγφο θφξηηζεο κεηαζρεκαηηζηψλ ηζρχνο θφξηηζεο μεξνχ ηχπνπ 

Καη ηνπο θαλνληζκνχο CENELEC ελαξκφληζεο (Harmonization Documents): 

 HD 464 γηα κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο μεξνχ ηχπνπ θαη 

 ΖD 538 γηα ηξηθαζηθνχο κεηαζρεκαηηζηέο δηαλνκήο μεξνχ ηχπνπ, απφ 100 έσο 2500 kVA,  
κε νλνκαζηηθή ηάζε 24 kV. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ζα γίλεη επάλσ ζε ζηδεξνηξνρηέο θαη ζχκθσλα κε  ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ Μ/ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο ζχκθσλα κε ην ISO 9001. 

3.2.1 Μεηαζρεκαηηζηέο ειαίνπ 

3.2.1.1 Ππξήλαο θαη πελία 

Ο ππξήλαο ησλ Μ/ ιαδηνχ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ππξηηηνχρα δπλακνειάζκαηα ςπρξήο 
εμειάμεσο, καγλεηηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ θξπζηάιισλ, κνλσκέλα κε νξπθηφ νμείδην θαη 
πξνζηαηεπκέλα απφ νμείδσζε. Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ Μ/ ζα είλαη ζχκθσλα 
κε ην DIN 42540. 
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Ζ πεξηέιημε ησλ πελίσλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ζα είλαη απφ ζχξκαηα ραιθνχ θπθιηθήο ή 
νξζνγσληθήο δηαηνκήο κνλσκέλα κε ζκάιην ή ραξηί θαη κε ηέηνηα δηάηαμε ψζηε λα απάγεηαη 
νκνηφκνξθα ε ζεξκφηεηα ρσξίο δεκηνπξγία ηνπηθψλ ππεξζεξκάλζεσλ. Οη ζηξψζεηο ηνπ ραιθνχ  
ζα είλαη ζηεξεσκέλεο κεηαμχ ηνπο κε παινβάκβαθα θαη εκπνηηζκέλεο κε επνμηθή ξεηίλε.  Θα 
πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θιάζε κφλσζεο F. Σα πελία Μ.Σ. θαη Υ.Σ. ζα  είλαη  πιήξσο 
εκβαπηηζκέλα (φρη απιψο εκπνηηζκέλα) δηαδηθαζία πνπ ζα έρεη γίλεη ζε εηδηθνχο θιηβάλνπο ελ 
θελψ. 

Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ρπηνξεηίλε ζα αθνινπζεί ηα επφκελα σο πξνο ηα θπζηθά θαη κεραληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο: 

 Θεξκηθή αγσγηκφηεηα θαηά DIN 52612 

 

 Αληνρή θάκςεσο θαηά DIN 53452 

 Γπλαηφηεηα αλαπήδεζεο θαηά DIN 53453 

 Αληνρή ζπκπηέζεσο θαηά DIN 53454 

 Αληνρή εθειθηζκνχ θαη δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο θαηά DIN 53455 

 πληειεζηήο ειαζηηθφηεηαο θαηά DIN 53457 

 Ππθλφηεηα θαηά DIN 53479 

 Δηδηθή αληίζηαζε θαηά DIN 53482 

 Απνξξφθεζε χδαηνο θαηά DIN 53495 

 πληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο θαηά DIN 53752 

 Γηειεθηξηθή αληνρή ζπλαξηήζεη ηνπ πάρνπο θαη ηνπ ρξφλνπ θαηά IEC 243 

 Θεξκνθξαζία απνζχλζεζεο θαηά VSM 77113 

Γηα ηελ εμίζσζε κηθξψλ κεηαβνιψλ ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ κέζεο ηάζεσο πξνβιέπεηαη δηάηαμε 
αιιαγήο ηνπ ιφγνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κε ρεηξνθίλεην κεηαγσγέα ιήςεσλ θαη κε βήκαηα πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεσο πξσηεχνληνο. Ζ ρεηξνιαβή ηνπ κεηαγσγέα ζα 
βξίζθεηαη πάλσ ζην θάιπκκα ή επάλσ ζηνλ ιέβεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. 

3.2.1.2 Λέβεηαο θαη δνρείν δηαζηνιήο 

Ο ιέβεηαο ηνπ θάζε Μ/ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηζρπξή θπκαηνεηδή ιακαξίλα κε εληζρπκέλν 
θάιπκκα θαη ππζκέλα. Δπάλσ ζην θάιπκκα ζηεξεψλνληαη νη θξίθνη αλαξηήζεσο θαη  ζηνλ  
ππζκέλα νη ηξνρνί θπιίζεσο. 

Γηα ηελ γείσζε ηνπ θάζε Μ/ ζα ηνπνζεηεζεί ζην θάιπκκα θνριίαο γείσζεο κε πεξηθφριην. Δπάλσ 
ζην θάιπκκα ζα πξνβιεθζεί ζέζε γηα ζεξκφκεηξν βειφλαο δηακέηξνπ 100 mm πνπ ζα δηαζέηεη 
ηέζζεξηο εζσηεξηθέο επαθέο, δχν γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ζήκαηνο θηλδχλνπ θαη δχν γηα ηελ  
απφδεπμε ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε Υ.Σ. Κνληά ζηνλ ππζκέλα ζα πξνβιεθζεί  θξνπλφο  
εθθελψζεσο ηνπ ιαδηνχ θαη δεηγκαηνιεςίαο. 

Οη Μ/ ειαίνπ αλνηθηνχ ηχπνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δνρείν δηαζηνιήο θαηαζθεπαζκέλν 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 42520. Δπάλσ ζην δνρείν δηαζηνιήο ζα ηνπνζεηεζεί 
αθπγξαληήξαο, πιήξεο κε πιηθφ πνπ απνξξνθά ηελ πγξαζία θαη δείθηεο ζηάζκεο ιαδηνχ 
ζσιελσηνχ ηχπνπ. 

Σν θάιπκκα ηνπ ιέβεηα δηαπεξλάηαη απφ ηέζζεξηο κνλσηήξεο δηειεχζεσο (αθξνδέθηεο) ζεηξάο 
1 kV (X.T.) θαηά DIN 42530, κε κνλσηηθφ πιηθφ απφ θαζηαλφρξνπ (θάζεηο) ή ιεπθή (νπδέηεξνο) 
ζηίιβνπζα πνξζειάλε θαη απφ ηξεηο κνλσηήξεο δηειεχζεσο ζεηξάο 20 kV (M.T.) θαηά DIN 42531, 
κε κνλσηηθφ πιηθφ απφ θαζηαλφρξνπ ζηίιβνπζα πνξζειάλε. Δπί ησλ κνλσηήξσλ δηειεχζεσο 
κέζεο ηάζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θεξάηηα ζπηλζεξηζκνχ, κε απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ αθίδσλ  
ζχκθσλα κε ην VDE 0532. 

Όια ηα ζηδεξά κέξε ηνπ Μ/ ζα θέξνπλ, κεηά απφ πξνεγνχκελν επηκειή θαζαξηζκφ, έλα 
ππφζηξσκα αληηζθσξηαθήο βαθήο θαη δχν ηειηθέο ζηξψζεηο βαθήο αλζεθηηθήο ζηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο, ρξψκαηνο γθξη. 
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Οη Μ/ μεξνχ ηχπνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ραιχβδηλν πεξίβιεκα κε ηα απαξαίηεηα αλνίγκαηα 
αεξηζκνχ πξνζηαζίαο IP 23. 

3.2.1.3 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Μ/ ιαδηνχ 

Κάζε Μ/ ζα είλαη ηξηθαζηθφο, ζε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγία 50 Hz, εζσηεξηθνχ ρψξνπ, νλνκαζηηθήο 
ηζρχνο ζηε ζεσξνχκελε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πεξηβάιινληνο (40

ν
C), φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηνπο ππνινγηζκνχο βάζεη ησλ θαηαλαιψζεσλ πνπ ζα ηξνθνδνηεί θαη ηηο  ινηπέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ζα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Ολνκαζηηθή  ηάζε πξσηεχνληνο: 15 kV θαη/ή 20 kV. Αλ  ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ είλαη  ηάζεσο    
15 kV, ηφηε θάζε Μ/ ζα είλαη δηπινχ ηπιίγκαηνο 20 kV/15 kV θαη ζα δηαζέηεη κεηαγσγέα 
ηάζεσλ κε εμσηεξηθή ρεηξνιαβή, γηα ιεηηνπξγία κε ην Μ/ εθηφο ηάζεο. 

 Ολνκαζηηθή ηάζε δεπηεξεχνληνο: 400/230 V (ζε θελή ιεηηνπξγία) 

 Ηζρχο εμφδνπ: ζπλερήο γηα νπνηαδήπνηε ιήςε Μ.Σ. θαη γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη 
αλχςσζε ζεξκνθξαζίαο 

 Οκάδα δεχμεο: Dyn5 ή Dyn11 (Yzn5 γηα Μ/ θιεηζηνχ ηχπνπ σο 160 kVA), κε νπδέηεξν ζηε 
ρακειή ηάζε. 

 Μέζνδνο ςχμεο: θιεηζηνχ ηχπνπ αεξφςπθηνο ή κε ιάδη θπζηθήο θπθινθνξίαο θαη δνρείν 
δηαζηνιήο 

 Λήςεηο ζηελ πιεπξά Μ.Σ.: 0%,  2,5%,  5% γηα 20 kV ή 0%,  3,33%,  6,66% γηα 15 kV,  
κε αληίζηνηρν κεηαγσγέα ιήςεσλ off load 

 Σάζε βξαρπθπθιψκαηνο: 6% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο ηνπ πξσηεχνληνο  ζηνπο  75C. Γηα 
ηνπο Μ/ σο 160 kVA θιεηζηνχ ηχπνπ ε ηάζε βξαρπθπθιψκαηνο ζα είλαη 4% ηεο 

νλνκαζηηθήο ηάζεο ηνπ πξσηεχνληνο ζηνπο 75C  θαη  6% γηα ηνπο ππφινηπνπο Μ/ άλσ 
ησλ 160 kVA. 

 Μέγηζηε επηηξεπφκελε αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο: γηα ηα ηπιίγκαηα ζα είλαη 65C, ελψ ε 

αληίζηνηρε ηνπ ιαδηνχ ζα είλαη 60C (κέηξεζε κε  ηε κέζνδν ηεο αληίζηαζεο). Ζ θαηαζθεπή 
ζα είλαη κε θιάζε ζεξκνθξαζίαο κφλσζεο F, θαηά VDE 0532. ε ζπλερή ιεηηνπξγία κε ηελ 
νλνκαζηηθή  ηζρχ,  ε  ζεξκνθξαζία  δελ  ζα  ππεξβαίλεη  ηα  φξηα  πνπ  θαζνξίδνληαη  ζην 
VDE 0532, κέξνο 12, πίλαθαο 1 ή ζην IEC 76-5/76 

 Απψιεηεο ραιθνχ, ζηδήξνπ: θαηά IEC 76-1 ή ρακειφηεξεο θαηά CENELEC HD 428.1 
S1/1992 γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ρακειψλ απσιεηψλ. 

 ηάζκε ζνξχβνπ: κεηξνχκελε ζε απφζηαζε 1 m θαη 3 m δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ηηκέο θαηά 
DIN 42540. 

 Τςφκεηξν ιεηηνπξγίαο: θαηάιιεινο γηα ιεηηνπξγία ζε πςφκεηξν κέρξη 1.000 κέηξα απφ ηελ 
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ρσξίο αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 

 Καηαζθεπή: ζχκθσλα κε DIN 42511. 

 Μνλσηηθφ κέζν: νξπθηφ ή ζπλζεηηθφ ιάδη θαηά IEC 296 ή BS 148. 

3.2.1.4 Δμαξηήκαηα 

Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο ζα παξαδνζεί έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία, γεκάηνο κε κνλσηηθφ ιάδη θαη ζα 
ζπλνδεχεηαη θαη‟ ειάρηζηνλ κε ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα: 

 Αθξνδέθηεο θαισδίσλ κέζεο ηάζεο θαηάιιεινπο γηα ηα θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 
αθξνδέθηεο θαισδίσλ ρακειήο ηάζεο θαη νπδεηέξνπ. 

 Μεηαγσγέα ηάζεσλ, εάλ ην δίθηπν είλαη 15 kV, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηελ  ηξνθνδφηεζε 
ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κε ηάζε 15 kV ή 20 kV. 

 Μεηαγσγέα ιήςεσλ κε ιήςεηο 0,  2,5%,  5% (ή 0%,  3,33%,  6,66% γηα 15 kV) πνπ ζα 
ηνπνζεηεζεί ζην θάιπκκα ηνπ Μ/ θαη ζα θέξεη κεραληζκφ καλδάισζεο ζε θάζε βήκα θαηά 
βήκα θαη ζέζε. Ο κεηαγσγέαο ζα είλαη εππξφζηηνο θαη ζα έρεη επηζήκαλζε ησλ  ιήςεσλ  
θαηά ηξφπν αλεμίηειν. 
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 Γείθηε ζηάζκεο ειαίνπ. 

 Θεξκφκεηξν κε δείθηε θαη δχν επαθέο γηα ηελ ζήκαλζε θαη απφδεπμε ηνπ θπθιψκαηνο. 

 Αθξνδέθηεο γείσζεο. 

 Άγθηζηξα αλχςσζεο. 

 Πιαίζην βάζεο ζπγθνιιεκέλν ζηνλ ππζκέλα ηνπ Μ/ κε ηέζζεξηο νπέο έιμεο θαη ηέζζεξηο 
ηξνρνχο θπιίζεσο δηακέηξνπ θαηάιιειεο γηα ην ζπλνιηθφ βάξνο. 

 Δπίζεκν έληππν θπιιάδην θαηαζθεπή ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
δνθηκψλ πνπ έγηλαλ. 

 ην θάιπκκα ηνπ Μ/ θνριησηή ππνδνρή γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ειάρηζηεο 
δηακέηξνπ 12 mm κε πεξηθφριην ζην νπνίν ζα είλαη ζηεξεσκέλν ζεξκφκεηξν ηχπνπ πίλαθα 
(dial type) δηακέηξνπ 100 mm θαη πεξηνρήο έλδεημεο 0 

ν
C – 120 

o
C γηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ιαδηνχ, ην νπνίν ζα θέξεη ξπζκηδφκελεο επαθέο νξίνπ κεγίζηνπ-ειαρίζηνπ 230 V ΑC,  6 Α 
γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο απφδεπμεο ηνπ Μ/. 

 Δλδεηθηηθή πηλαθίδα απφ αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε πιηθφ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1 mm, κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μ/ ηππσκέλα ή έθηππα θαη δηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο. 

Δηδηθφηεξα, νη Μ/ αλνηθηνχ ηχπνπ ζα ζπλνδεχνληαη, επηπιένλ, απφ: 

 Ζιεθηξνλφκν πξνζηαζίαο BUCHOLZ κε δχν επαθέο, κία γηα ζήκαλζε θαη κία γηα απφδεπμε 

 Γνρείν ιαδηνχ κε δείθηε ζηάζκεο, θξνπλφ εθξνήο θαη δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ιαδηνχ 

 Γνρείν κε αθπγξαληήξα αέξνο 

 Οη Μ/ θιεηζηνχ ηχπνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ αλαθνπθηζηηθή δηθιείδα. 

3.2.1.5 πζθεπή BUCHHOLZ 

Οη Μ/ αλνηθηνχ ηχπνπ πξνβιέπνληαη κε ζπζθεπή Buchholz δηπινχ πισηήξα. Όηαλ εηζρσξεί ζην 
ζάιακν ηεο ζπζθεπήο κηθξή πνζφηεηα αεξίσλ, θαηέξρεηαη ν πςειφηεξνο πισηήξαο πνπ δηαθφπηεη 
ην αληίζηνηρν θχθισκα θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ζήκα θηλδχλνπ. Όηαλ ε βιάβε είλαη κεγαιχηεξε, 
ιεηηνπξγεί θαη ν δεχηεξνο πισηήξαο, νπφηε πξνθαιείηαη απηφκαηε απφδεπμε ηνπ Μ/. 

Ζ ζπζθεπή πξνβιέπεηαη κε δηάηαμε εμαεξηζκνχ θαη γπάιηλν παξάζπξν θαηνπηεχζεσο ηεο ζέζεσο 
ησλ πισηήξσλ. 

3.2.2 Μεηαζρεκαηηζηέο μεξνχ ηχπνπ 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο μεξνχ ηχπνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε λα απνδίδεη ζπλερψο ην 
νλνκαζηηθφ ηνπ ξεχκα ππφ ζπλζήθεο ζηαζεξήο θφξηηζεο θαη ρσξίο αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, 
ζσξψληαο φηη ε εθαξκνδφκελε ηάζε είλαη ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή θαη φηη ε παξνρή έρεη ηελ 
νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα. 

Οη μεξνχ ηχπνπ κεηαζρεκαηηζηέο κε ςχμε ηχπνπ ΑΝ, κπνξνχλ λα ππεξθνξηηζζνχλ ζχκθσλα κε 
ηελ πξνδηαγξαθή IEC 60905 «Οδεγφο θφξηηζεο γηα κεηαζρεκαηηζηέο μεξνχ ηχπνπ». 

3.2.2.1 Ππξήλαο 

Ο ππξήλαο απνηειείηαη απφ ηξεηο θαηαθφξπθεο ζηήιεο, δηαηαγκέλεο επζχγξακκα  θαη 
ζπλδεδεκέλεο κε ηα δπγψκαηα. Οη δηαηνκέο ησλ ζηειψλ θαη ησλ δπγσκάησλ ζα είλαη ίδηεο θαη ζα 
πξνζεγγίδνπλ κία θπθιηθή επηθάλεηα. Ζ απνξξφθεζε ησλ κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ πνπ 
δεκηνπξγεί ν ππξήλαο ζηα πελία θαη αληίζηξνθα ζα επηηπγράλεηαη κε ειαζηηθά αληηθξαδαζκηθά 
παξεκβχζκαηα. 
Ο ππξήλαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιχβδηλα ειάζκαηα πςειήο πνηφηεηαο, ρακειψλ 
απσιεηψλ, κε κφλσζε θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί κε ελ ςπρξψ έιαζε 
πξνζαλαηνιηζκέλσλ θφθθσλ ράιπβα. 

Σα ειάζκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε αιιιεινθαιππηψκελα επάιιεια ζηξψκαηα γηα λα επηηεπρζεί 
ζπλαξκνγή πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο απψιεηεο ηνπ ππξήλα θαη ηνλ ζφξπβν. 
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Ο ζπλαξκνινγεκέλνο ππξήλαο ζα ζπλδεζεί ζε θαηάιιεια ραιχβδηλα πιαίζηα ηα  νπνία  
απνηεινχλ ηελ βάζε ζηήξημεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλχςσζε ηνπ ππξήλα θαη  ηελ 
ζχλζεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. 

 
Ο ππξήλαο ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλνο κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε  ησλ  
ηπιηγκάησλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν. 

Οιφθιεξνο ν ππξήλαο ζα θαιπθζεί, πξηλ ηνπνζεηεζνχλ ηα  ηπιίγκαηα,  απφ βεξλίθη  ξεηίλεο γηα 
ηελ απνθπγή δηάβξσζεο. 

3.2.2.2 Σπιίγκαηα θαη ιήςεηο 

ηηο ζπλζήθεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηάζε ιεηηνπξγίαο, ηα ηπιίγκαηα ζα 
πξέπεη λα είλαη πιήξσο κνλσκέλα. Σα ηπιίγκαηα πςειήο θαη ρακειήο ηάζεο ζα έρνπλ πιηθφ 
κφλσζεο ζχκθσλα κε ην IEC 726. Ο κεηαζρεκαηηζηήο ζα έρεη μερσξηζηά  ηπιίγκαηα  γηα  ηελ 
πςειή θαη ηελ ρακειή ηάζε. Ζ κφλσζε ησλ ηπιηγκάησλ ζα απνηειείηαη απφ πιηθά ησλ νπνίσλ ε 
πνηφηεηα δελ ζα αιινηψλεηαη, φηαλ νη κεηαζρεκαηηζηέο ζα ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο ζηηο κέγηζηεο 
επηηξεπηέο ζεξκνθξαζίεο. Ζ δηειεθηξηθή αληνρή ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλε κε ηηο θαζνξηζκέλεο θξνπζηηθέο ηηκέο. 

Σσλίγμαηα συηλής ηάζης. Σα ηπιίγκαηα πςειήο ηάζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζχξκα 

ραιθνχ ή αινπκηλίνπ. Όια ηα πιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο κφλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  ζα πξέπεη  

λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα ζεξκηθή θιάζε F (155C). Ο ζρεδηαζκφο ησλ ηπιηγκάησλ ζα 
επηηξέπεη ηνλ πιήξε εκπνηηζκφ ηνπο κε άθιεθηε επνμεηδηθή ρπηή ξεηήλε ππφ ζπλζήθεο θελνχ. 

Ζ ξεηίλε ζα απνηειείηαη απφ δχν επνμηθά ζπζηαηηθά, ζπκπιεξσκέλα κε έλα κίγκα αλφξγαλσλ 
πιηθψλ πνπ βειηηψλεη ηηο ζεξκηθέο, ηηο κεραληθέο θαη ηηο ππφ ζπλζήθεο θσηηάο ηδηφηεηεο ηεο. Σφζν 
ηα δχν ζπζηαηηθά ηεο ξεηίλεο φζν θαη απηά ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ κίγκαηνο ησλ αλφξγαλσλ 
πιηθψλ, ζα αλαδεπηνχλ θαη ζα ηνπο αθαηξεζνχλ ηα αέξηα ζε ζπλζήθεο θελνχ έηζη ψζηε λα 
εμαιεηθζνχλ νη θπζαιίδεο. ηελ ζπλέρεηα φια ηα ζπζηαηηθά ζα αλαθαηεπζνχλ κεηαμχ ηνπο ιίγν  
πξηλ ρπζνχλ ζην θαινχπη ζην νπνίν πεξηέρεηαη ην πελίν (ηχιηγκα). 

Σν επηθαιπκκέλν κε κνλσηηθφ πιηθφ ηχιηγκα ζα πξέπεη  λα έρεη ιεία επηθάλεηα, απφιπηα θιεηζηή  
θαη απξνζπέιαζηε απφ πγξαζία θαη βηνκεραληθνχο ξχπνπο. Σν κνλσηηθφ πιηθφ, ζα πξέπεη λα  είλαη 
απηνζβελνχκελν ζε πεξίπησζε αλάθιεμεο απφ απεπζείαο θιφγα θαη ζα πξέπεη λα κελ επηηξέπεη 
ηελ παξαγσγή ηνμηθψλ αεξίσλ θαηά ηελ ζέξκαλζε ή/θαη ηελ θαχζε. 

Λήυεις συηλής ηάζης. Οη αθξνδέθηεο πςειήο ηάζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 
επηθαζζηηεξσκέλν ραιθφ θαη ηνπνζεηεκέλνη ζην πάλσ κέξνο ησλ δπγψλ ζχλδεζεο. Κάζε 
αθξνδέθηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη νπή 13 mm γηα ηελ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ. Ζ ζπλδεζκνινγία 
ηξηγψλνπ πςειήο ηάζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ άθακπησλ κπάξσλ ραιθνχ πξνζηαηεπκέλσλ 
κε ζεξκνζπζηειιφκελν κνλσηηθφ πιηθφ. 

Σσλίγμαηα ταμηλής ηάζης. Σα ηπιίγκαηα ρακειήο ηάζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα  απφ 
αινπκίλην ή ραιθφ καδί κε κνλσηηθφ πιηθφ δηαπνηηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ κε επνμηθή ξεηίλε Β- 
επηπέδνπ θαη ζα έρνπλ ζθιεξπλζεί ζεξκηθά ζε θνχξλν γηα λα απνθηήζνπλ ζεξκηθέο θαη κεραληθέο 
ηδηφηεηεο θαζψο θαη ηδηφηεηεο αληίζηαζεο ζηελ πγξαζία, αλάινγεο κε απηέο ησλ  ρπηψλ  
ηπιηγκάησλ. 

Λήυεις ταμηλής ηάζης. Οη ζπλδέζεηο ρακειήο ηάζεο ζα γίλνπλ ζηελ επάλσ πιεπξά ησλ δπγψλ 
πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ησλ πελίσλ, ζηελ απέλαληη πιεπξά ησλ ζπλδέζεσλ πςειήο ηάζεο.  
Ζ ζχλδεζε ηνπ νπδεηέξνπ Υ.Σ. ζα γίλεηαη απ‟ επζείαο ζηελ κπάξα νπδεηέξνπ. Οη ζπλδεηηθέο 
κπάξεο ζα είλαη απφ ραιθφ ή επηθαζζηηεξσκέλν αινπκίλην. Οη ζπλδέζεηο ησλ ιήςεσλ ζα γίλνληαη 
κε κπαξάθηα ραιθνχ ηα νπνία ζα βηδψλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ιήςεηο. 

3.2.2.3 Γεηψζεηο 

Θα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ζχλδεζε εμσηεξηθήο γείσζεο ζε δχν ζεκεία θνληά ζηελ βάζε  
ηνπ θειχθνπο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. Οη αθξνδέθηεο γείσζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο 
δηαζηάζεηο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ εμσηεξηθνχ αγσγνχ ή ηαηλίαο γείσζεο. 
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Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή, εθηφο απφ ηα ειάζκαηα,  ηα κπνπιφληα ηνπ ππξήλα  
θαη ηηο ζπλδεηηθέο πιάθεο ηνπ ππξήλα, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θάπνην ζηαζεξφ δπλακηθφ, κε 
εζσηεξηθή δηαηνκή γείσζεο. Σν κεηαιιηθφ ζηέιερνο ζηήξημεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ επάλσ πιεπξά 
ηνπ ππξήλα, ζα ζπλδεζεί κε ην θέιπθνο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κέζσ ράιθηλεο ηαηλίαο. Ζ κεηαιιηθή 
βάζε ζηήξημεο ζα πξέπεη λα γεησζεί κε θαηάιιειν ηξφπν. 

3.2.2.4 Μεηαιιηθφ θάιπκκα 

Δάλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ν Μ/ μεξνχ ηχπνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ κεηαιιηθφ θάιπκκα 
πξνζηαζίαο ΗΡ31. 

Σν θάιπκκα ζα έρεη: 

 Αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία κε ηειηθφ ρξψκα ην standard ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 Κξίθνπο αλχςσζεο 

 Έλα αθαηξεηφ ηκήκα ψζηε λα επηηξέπεη πξνζπέιαζε ζηνπο αθξνδέθηεο Μ.Σ. θαη ζηηο  
ιήςεηο, κε πηλαθίδα πξνεηδνπνίεζεο «DANDER –ELECTRICITY» ή παξφκνηα θαη νξαηή 
πιεμνχδα γείσζεο 

 Γχν κε ηξππεκέλα ζεκεία ζηελ νξνθή γηα ηνπο ζηππηνζιήπηεο, έλα γηα ηελ  Μ.Σ. θαη έλα  γηα 
ηελ Υ.Σ. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ βαθή ησλ 
επηθαλεηψλ πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηα παξαθάησ: 

Πίνακας 3.2-1: Λεπηομέρειες για ηην προεηοιμαζία και ηην βαθή ηφν επιθανειών 

Α/Α Βήμα Γιαδικαζία Τλικό Τπολογιζμός 
1 2 3 4 5 

 
 

 
1 

 

 
Πξνεηνηκαζία 
ηεο επηθάλεηαο 

 

 
Καζάξηζκα, ειαθξά 

ακκνβνιή 

Κνθθνπνηεκέλν κέ- 
ηαιιν, νλνκαζηηθψλ 

δηαζηάζεσλ 
0,4 mm 

 
 

 
Βαζκφο SA 2, ½ 

 
 

 
2 

 
 

1
ν
 ζηξψκα 

 
 

 
Αξρηθφ ζηξψκα 

Δπνμηθή βαθή δχν 
ζπζηαηηθψλ ρσξίο 
δηαβξσηηθέο ρξσ- 

ζηηθέο νπζίεο 

 
 

 
Πάρνο: 35-40κ 

 

 
3 

 
 

2
ν
 ζηξψκα 

 

 
Σειηθφ ζηξψκα 

 
Πνιπνπξεζάλε δχν 

ζπζηαηηθψλ 

Πάρνο: 40-50 κm 
Βαζκφο επηθφιιε- 

ζεο:1 

πλνιηθφ πάρνο: 80 – 90 κm 

Ζ βαθή ησλ επηθαλεηψλ ζα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ  δηαδηθαζία ηεο ακκνβνιήο,  
γηα ηελ απνθπγή νμείδσζεο. 

Σα κεηαιιηθά κέξε φπσο ηξνρνί, δνθνί, θηι. ζα βαθνχλ κε ρξψκα RAL 3002. 

3.2.2.5 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Μ/ μεξνχ ηχπνπ 

Κάζε Μ/ ζα είλαη ηξηθαζηθφο, ζε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 50 Hz, εζσηεξηθνχ ρψξνπ, νλνκαζηηθήο 
ηζρχνο ζηε ζεσξνχκελε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (40

ν
C) φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο 

ππνινγηζκνχο βάζεη ησλ θαηαλαιψζεσλ πνπ ζα ηξνθνδνηεί θαη ηηο ινηπέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα 
έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ολνκαζηηθή  ηάζε πξσηεχνληνο: 15 kV θαη/ή 20 kV. Αλ  ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ είλαη  ηάζεσο    
15 kV, ηφηε θάζε Μ/ ζα είλαη δηπινχ ηπιίγκαηνο 20 kV/15 kV θαη ζα δηαζέηεη κεηαγσγέα 
ηάζεσλ κε εμσηεξηθή ρεηξνιαβή, γηα ιεηηνπξγία κε ην Μ/ εθηφο ηάζεο. 

 Ολνκαζηηθή ηάζε δεπηεξεχνληνο: 400/230 V (ζε θελή ιεηηνπξγία). 
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 Ηζρχο εμφδνπ: ζπλερήο γηα νπνηαδήπνηε ιήςε Μ.Σ. θαη γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη 
αλχςσζε ζεξκνθξαζίαο. 

 Οκάδα δεχμεο: Dyn5 ή Dyn11 (Yzn5 γηα Μ/ θιεηζηνχ ηχπνπ σο 160 kVA), κε νπδέηεξν ζηε 
ρακειή ηάζε. 

 Μέζνδνο ςχμεο: κε θπζηθή ςχμε. 

 Λήςεηο ζηελ πιεπξά Μ.Σ.: φξην θιίκαθαο ελδηάκεζσλ ιήςεσλ  2x2,5%, κε αληίζηνηρν 
κεηαγσγέα ιήςεσλ off load. Δλδηάκεζεο ιήςεηο κε θαιψδηα ζχλδεζεο δελ επηηξέπνληαη. 

 Βξαρπθχθισκα: Ο κεηαζρεκαηηζηήο ζα είλαη ηθαλφο λα αληέμεη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ 
κεηαγσγέα θάζε ζεξκηθή ή κεραληθή θαηαπφλεζε δηάξθεηαο δχν δεπηεξνιέπησλ (ηηκή 
ζχκθσλα κε IEC, 2 sec), πνπ ζα νθείιεηαη ζε βξαρπθχθισκα ζηνπο αθξνδέθηεο 
νπνηνπδήπνηε ηπιίγκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ρσξίο λα ππνζηεί θακηά 
θαηαζηξνθή. 

 Μέζε επηηξεπφκελε αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο: ε θαηαζθεπή ζα είλαη κε θιάζε 
ζεξκνθξαζίαο κφλσζεο F, θαηά VDE 0532 ζεξκνθξαζίαο ηφζν  γηα ηα ηπιίγκαηα πςειήο 

φζν θαη ρακειήο ηάζεο, ζην πιήξεο θνξηίν, δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο 100C. 

 Πξνζηαζία έλαληη θσηηάο:  θιάζε  F1  σο  νξίδεηαη  ζην άξζξν Β3 ηεο CENELEC HD 464  
SI: 1988/Α3: 1992. 

 ηάζκε ζνξχβνπ: δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
πξνδηαγξαθέο CENELEC. 

 Τςφκεηξν ιεηηνπξγίαο: θαηάιιεινο γηα ιεηηνπξγία ζε πςφκεηξν κέρξη 1.000 κέηξα απφ ηελ 
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ρσξίο κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Καηαζθεπή: ζχκθσλα κε IEC 60726. 

3.2.2.6 Δμαξηήκαηα 

Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο ζα παξαδνζεί έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία θαη ζα ζπλνδεχεηαη θαη‟ ειάρηζηνλ κε 
ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα: 

 Αθξνδέθηεο θαισδίσλ κέζεο ηάζεο θαηάιιεινπο γηα ηα θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 
αθξνδέθηεο θαισδίσλ ρακειήο ηάζεο θαη νπδεηέξνπ. 

 Μεηαγσγέα ηάζεσλ, εάλ ην δίθηπν είλαη 15 kV, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηελ  ηξνθνδφηεζε 
ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κε ηάζε 15 kV ή 20 kV. 

 Μεηαγσγέα ιήςεσλ πνπ ζα θέξεη κεραληζκφ καλδάισζεο ζε θάζε βήκα θαηά βήκα θαη 
ζέζε. Ο κεηαγσγέαο ζα είλαη εππξφζηηνο θαη ζα έρεη επηζήκαλζε ησλ ιήςεσλ θαηά ηξφπν 
αλεμίηειν. 

 Αθξνδέθηεο γείσζεο. 

 Άγθηζηξα αλχςσζεο. 

 Πιαίζην βάζεο κε ηέζζεξηο νπέο έιμεο θαη ηέζζεξηο ηξνρνχο θπιίζεσο θαηάιιειεο  
δηακέηξνπ γηα ην ζπλνιηθφ βάξνο. 

 Δπίζεκν έληππν θπιιάδην θαηαζθεπαζηή ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
δνθηκψλ πνπ έγηλαλ. 

 Δλδεηθηηθή πηλαθίδα απφ αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε πιηθφ, πάρνπο ηνπιάρηζην 1 mm, κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μ/ ηππσκέλα ή έθηππα θαη δηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο θαη 
πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα. 

 ην θάιπκκα ηνπ Μ/ θνριησηή ππνδνρή γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
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3.3 Δκηέλεζη εργαζιών 

3.3.1 Δγθαηάζηαζε 

Ο ρψξνο ηνπ Μ/ ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε απφ ηα αθξφηαηα ζεκεία ηνπ Μ/ λα εμαζθαιίδεηαη 
δηάδξνκνο πιάηνπο 0,7 m ηνπιάρηζηνλ αιιά φρη κηθξφηεξνο απφ ηνλ πξνηεηλφκελν απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. Σν χςνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,5 m πάλσ απφ ην άλσ άθξν ηνπ Μ/. Σν 
δάπεδν πξέπεη λα είλαη απφ δηακνξθσκέλν ζθπξφδεκα θαη ν Μ/ λα παηά επάλσ ζε ξάγεο. 

Γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ πξέπεη ε είζνδνο ηνπ αέξα λα γίλεηαη απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν θαη ε 
έμνδφο ηνπ απφ ην πςειφηεξν ζεκείν. Ζ επηθάλεηα εμφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη 10% κεγαιχηεξε 
απφ ηελ επηθάλεηα εηζφδνπ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε απαγσγή ηεο 
εθιπφκελεο ζεξκφηεηαο (κε θπζηθφ ή βεβηαζκέλν ηξφπν) ζχκθσλν κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

ε ζεκεία φπνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ εχθνια ζα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο ζήκαλζεο θαη 
έμσ απφ ηελ πφξηα ηνπ ρψξνπ θάζε Μ/ ζα εγθαηαζηαζεί κία πηλαθίδα κε  ηελ  έλδεημε  
“ΠΡΟΟΥΖ ΜΔΖ ΣΑΖ”. 

Δηδηθά ν Μ/ ειαίνπ ζα ηνπνζεηεζεί επάλσ ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ζηεγαλφ ιάθθν απφ 
ζθπξφδεκα κε ραιίθηα, θαιπκκέλν κε πιέγκα ρσξεηηθφηεηαο ηθαλήο λα ρσξέζεη φιε ηελ πνζφηεηα 
ιαδηνχ ηνπ Μ/. θνπφο απηήο ηεο θαηαζθεπήο είλαη λα κελ κπνξεί λα δηαξξεχζεη ιάδη  ζην  
έδαθνο θαη ζε πεξίπησζε έθξεμεο θαη ππξθαταο λα κεησζεί  ε πνζφηεηα ηνπ ιαδηνχ πνπ κπνξεί  
λα θαεί. 

3.3.2 Γνθηκέο 

Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο ζα ππνζηεί ηηο δνθηκέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε 
IEC 60076, παξνπζία ηνπ αγνξαζηή.  Δάλ  ν θαηαζθεπαζηήο ζηεξείηαη εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ, ηφηε 
νη δνθηκέο ηνπ Μ/ ζα γίλνπλ ζε πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην. Μεηά ην πέξαο ησλ δνθηκψλ ζα 
εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ. Οη δνθηκέο ρσξίδνληαη ζε «ζεηξάο» πνπ γίλνληαη ζε θάζε Μ/ θαη «ηχπνπ» 
πνπ γίλνληαη ζε θάζε θνκκάηη απφ θάζε παξηίδα. 

3.3.2.1 Γνθηκέο ζεηξάο 

Οη δνθηκέο ζεηξάο πνπ γίλνληαη ζε θάζε Μ/ θαη ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ είλαη: 

 Μέηξεζε αληίζηαζεο ησλ ηπιηγκάησλ 

 Μέηξεζε ιφγνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη δηαδνρήο θάζεσλ (vector group) 

 Μέηξεζε ηάζεο βξαρπθχθισζεο θαη απσιεηψλ θελνχ θαη ξεχκαηνο καγλεηίζεσο 

 Γηειεθηξηθή αληνρή ππέξηαζεο βηνκεραληθήο ζπρλφηεηαο 

 Γηειεθηξηθή αληνρή ζηάζεο ζε δηπιάζηα ζπρλφηεηα 

 Μέηξεζε κεξηθψλ εθθελψζεσλ. 

Όιεο νη δνθηκέο ζεηξάο νξίδνληαη ζηα Harmonization Documents CENELEC HD 464 S1:1988 θαη 
ζηα IEC 60726 θαη IEC 60076-1 έσο 60076-5. 

3.3.2.2 Γνθηκέο ηχπνπ 

Οη δνθηκέο ηχπνπ νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ είλαη: 

 Γνθηκή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο 

 Γνθηκή αληνρήο ζε θξνπζηηθή ηάζε 

 Γνθηκή βξαρπθπθιψκαηνο 

 Γνθηκή ζνξχβνπ 

 Γνθηκή αληνρήο ζε θσηηά (Μ/ μεξνχ ηχπνπ) 
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Οη δνθηκέο απηέο νξίδνληαη απφ CENELEC HD 464 S1:1988, ηα IEC 60726, IEC 60076-1 έσο 
60076-5 θαη IEC 60551 (δνθηκή ζνξχβνπ). 

Γηα ηηο δνθηκέο ηχπνπ αξθεί θαη ην πηζηνπνηεηηθφ δνθηκήο ζε Μ/ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ηελ  
ίδηα κειέηε. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ Μ/ ππφθεηληαη  ζε  αλνρέο ζχκθσλα κε  ην  
IEC 60076. 

Δηδηθά γηα ηνπο Μ/ μεξνχ ηχπνπ, σο πξνο ηεο θιηκαηνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθή ηαμηλφκεζε, ζα 
είλαη climatic class C2 θαη environmental class E2, φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα Β ησλ  
CENELEC HD 464 S1:1988/Α2:1991. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη πηζηνπνηεηηθφ 
γηα ηα παξαπάλσ, απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην θαη γηα Μ/ φκνηαο ζρεδίαζεο. Οη δνθηκέο 
πξέπεη   λα   εθηεινχληαη   ζχκθσλα   κε    ην    παξάξηεκα    ΕΑ    θαη    ΕΒ    ηεο    CENELEC   
HD 464 SI:1988/Α3:1992. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ επίζεκν 
εξγαζηήξην γηα Μ/ φκνηαο ζρεδίαζεο, ν νπνίνο πξνεγνχκελα έρεη πεξάζεη ην Κιηκαηνινγηθφ θαη 
Πεξηβαιινληηθφ test. 

3.3.3 Έιεγρνη 

Με ηελ άθημε ησλ Μ/ ζηνλ ηφπν εγθαηαζηάζεσο ηνπο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ειέγμεη: 

 Δάλ έρνπλ γίλεη δεκηέο θαηά ηελ κεηαθνξά 

 Δάλ ππάξρεη ζηεγαλφηεηα ησλ παξεκβπζκάησλ ηνπ θαιχκκαηνο  ησλ  κνλσηήξσλ  
δηέιεπζεο θαη ηνπ κεηαγσγέα 

 Δάλ έρεη αθαηξεζεί ην ζηεγαλφ δηάθξαγκα ηνπ πψκαηνο ιαδηνχ ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο 

 Δάλ ε ζηάζκε ιαδηνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθή 

 Δάλ νη κνλσηήξεο είλαη θαζαξηζκέλνη κε επηκέιεηα 

 Δάλ ε ζπζθεπή Buchholz έρεη δηαξξνέο 

Ζ ζχλδεζε ησλ Μ/ κε ηα δίθηπα κέζεο ηάζεο θαη ρακειήο ηάζεσο θαη κε ην ζχζηεκα ζεκάλζεσο 
ζπλαγεξκνχ θαη απηφκαηεο απνδεχμεσο ησλ Μ/ ζα γίλεη  απφ εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν θαη  θάησ 
απφ ηελ επίβιεςε Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Κάζε Μ/ πξηλ ηεζεί ππφ ηάζε ειέγρεηαη κε κεγψκεηξν ε κφλσζε ηεο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο 
πξνο ην πεξίβιεκα θαη κεηαμχ ηνπο. ηελ ζπλέρεηα ειέγρεηαη κε επηκέιεηα ε γείσζε  ησλ 
κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη κεηά νη ζπλδέεηαη κε ηελ πιεπξά ηεο ρακειήο ηάζεο. 

Πξηλ απφ ηελ δεχμε κε ηνπο γεληθνχο πίλαθεο ρακειήο ηάζεο ειέγρεηαη ε ηάζε δεπηεξεχνληνο κε 
βνιηφκεηξν. Οη δνθηκέο ζα ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0532 θαη IEC76. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Μ/ λα παξαδψζεη ζηελ  Τπεξεζία  ηα 
δειηία φισλ ησλ δνθηκψλ. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηα «Σεχρε νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο» 
ησλ Μ/. 

4. ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΔΤΓΟ 
 

4.1 Πεδίο Δθαρμογής – Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο αλάγθεο πνπ εγθαζίζηαηαη 
ζην έξγν. 

 

4.2 Γενικά 

Σν Ζ/Ε ζα είλαη επαξθνχο ηζρχνο γηα ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ απαηηνχκελνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ 
ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο. 

Σν ζπγθξφηεκα ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε: 

α) Σνλ πεηξειαηνθηλεηήξα 

β) Σελ γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο  



 ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΖ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ελ. 59 

 

 

Σεύτος 5. Γενικές Προδιαγραθές 

Σεχρνο 5.3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 
 

γ) Σε δεμακελή θαπζίκνπ 

δ) Σνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ εθθηλήζεσο 

ε) Σελ θνηλή βάζε ζηεξίμεσο θαη ηνλ ερνκνλσηηθφ θισβφ (φπνπ εθαξκφδεηαη) 

Σν Ζ/Ε ζα είλαη απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο, ζπλερνχο ηζρχνο ζχκθσλεο κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο 
κειέηεο (θαηά ISO 8528), κε πεξηζψξην ππεξθνξηίζεσο θαηά 10% σο stand-by γηα κία ψξα αλά 
δψδεθα ψξεο ιεηηνπξγίαο (θαηά ISO 3046). Θα θέξεη ηεηξάρξνλν, πδξφςπθην πεηξειαηνθηλεηήξα, 
απηνξξπζκηδφκελε, απηνδηεγεηξφκελε γελλήηξηα ηχπνπ brushless, θιάζεο κφλσζεο H, θιάζεο 
αχμεζεο ζεξκνθξαζίαο F, κεηά ειεθηξνληθνχ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεσο  αληίζηνηρεο  ηζρχνο, 
δεμακελή θαπζίκνπ φγθνπ ηθαλνχ λα θαιχςεη ηε ιεηηνπξγία ησλ απαηηνχκελσλ θνξηίσλ επί νθηψ 
ψξεο, ελζσκαησκέλε ζηε βάζε ηνπ θαη πίλαθα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ. 

Σν Ζ/Ε πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή πηζηνπνηεκέλνπ κε ISO 9001. 

 

4.3 Περιγραθή 

Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε ηζρχ ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ 
νλνκαζηηθή ηζρχ ηεο γελλήηξηαο ζε cosθ = 0,80 ζε ζπλερή ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ζε θιεηζηφ 
ρψξν κε κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40°C. Θα έρεη ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ θπιίλδξνπο ζε 
δηάηαμε ελ ζεηξά ή ζε δηάηαμε «V». Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ εμήο  
παξειθφκελα: 

α) Φίιηξν ιαδηνχ 

β) Φπγνθεληξηθφ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (governor) 

γ) Φπγείν ιαδηνχ 

δ) Φπγνθεληξηθή αληιία θπθινθνξίαο λεξνχ 

ε) Κέιπθνο ζθνλδχινπ, ζθφλδπιν γηα βαζκφ αλνκνηνκνξθίαο 1/250 

ζη) Φίιηξα αέξα 

δ) Γξαλαδσηή αληιία θαπζίκνπ 

ε) Γηπιφ θίιηξν θαπζίκνπ 

ζ) Λεθάλε ειαίνπ 

η) Ζιεθηξηθφ εθθηλεηή 24V, DC θαηάιιειεο ηζρχνο κε ακπεξφκεηξν θνξηίζεσο θαη ελδεηθηηθή 
ιπρλία βιάβεο 

 
ηα) Γελλήηξηα (δπλακφ) 230 V / 24 V γηα θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ 

ηβ) Φπγείν κε αλεκηζηήξα γηα ζεξκνθξαζία 40°C κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα, νδεγά πηεξχγηα 
θαη ζσιελψζεηο 

ηγ) Μεγάιεο ηθαλφηεηαο κεηαςχθηε 

ηδ) ηγαζηήξα θαπζαεξίσλ κε θιάληδεο παξεκβχζκαηα θαη θνριίεο ζπλδέζεσο 

ηε) εηξά αληαιιαθηηθψλ γηα δχν έηε ζχκθσλα κε πξφηαζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ηζη) σιελνεηδέο γηα ην ζηακάηεκα ηεο κεραλήο 

ηδ) πζηνηρία ζπζζσξεπηψλ 24V DC θαηάιιειε γηα 7 ηνπιάρηζηνλ δηαδνρηθέο εθθηλήζεηο ηνπ 
δεχγνπο 

ηε) Γηάηαμε ςπρξήο εθθίλεζεο 

Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο ηνπιάρηζηνλ κε ηα παξαθάησ φξγαλα απηνκαηηζκνχ 
γηα ηελ πξνζηαζία θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ: πηεδνζηάηε, καλφκεηξν θαη ζεξκφκεηξν 
ιηπαληειαίνπ, ζεξκνζηάηε θαη ζεξκφκεηξν λεξνχ ςχμεσο, ζεξκαληηθή αληίζηαζε ιαδηνχ θαη λεξνχ 
κε θαηάιιειν ζεξκνζηάηε γηα ηελ απηφκαηε πξνζέξκαλζή ηνπο, δείθηε ζηξνθψλ θαη κεηξεηή  
σξψλ ιεηηνπξγίαο. 
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Ζ γελλήηξηα ζα είλαη ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο 50 Hz ±2% ηζρχνο ηθαλήο λα ηξνθνδνηήζεη ηα 
θνξηία θαη λα εθθηλήζεη ηνλ κεγαιχηεξν θηλεηήξα, ηάζεσο 400 V / 230 V, απηνδηεγεηξφκελε, 
απηνξπζκηδφκελε, ρσξίο ςήθηξεο (BRUSHLESS). Ο απηφκαηνο ειεθηξνληθφο ξπζκηζηήο ηάζεο ζα 
πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ ηάζε ζηαζεξή ±3% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο γηα κεηαβνιή θνξηίνπ απφ 0-
100% κε ζχγρξνλε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ±2% θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο. Ο ρξφλνο 
απνθαηαζηάζεσο ηεο ηάζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 2 sec. 

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα θέξεη ειεθηξνληθφ δηεξεπλεηή θνξηίζεσλ, πξνζηαζία έλαληη 
ππεξζηξνθίαο – ππεξζπρλφηεηαο, ζηξνθφκεηξν, κεηξεηή σξψλ ιεηηνπξγίαο, ζεξκφκεηξν λεξνχ, 
ζεξκφκεηξν ειαίνπ ιίπαλζεο, καλφκεηξν ειαίνπ ιίπαλζεο θαη ακπεξφκεηξν θνξηίζεσο 
ζπζζσξεπηψλ. 

Ζ δεμακελή θαπζίκνπ ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο ηθαλήο γηα νθηάσξε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε, ζα είλαη 
ελζσκαησκέλε ζηε βάζε ηνπ Ζ/Ε θαη θέξεη ειεθηξηθφ δηαθφπηε ζηάζκεο ηχπνπ πισηήξα κε  
νπηηθή έλδεημε ηεο ρακειήο ζηάζκεο ηνπ θαπζίκνπ. 

Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο θαη ε γελλήηξηα ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλεο επάλσ ζε θνηλή βάζε  
ζηεξίμεσο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιεια αληηθξαδαζκηθά ειαηήξηα. 

Ο πίλαθαο ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ ηνπ δεχγνπο ζα είλαη κεηαιιηθφο, ελζσκαησκέλνο ζε απηφ  
θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη πξνζηαζίαο. 

Ζ εθθίλεζε ηνπ δεχγνπο ζα γίλεηαη απηφκαηα ρσξίο θνξηίν, φηαλ ε ηάζε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηνπ 
δηθηχνπ δηαθνπεί ή θαηέιζεη θάησ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν (ξπζκηδφκελν) φξην. Ζ παξαιαβή ησλ 
επηζπκεηψλ θνξηίσλ ζα γίλεηαη επίζεο απηφκαηα θαηφπηλ εληνιήο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 
απηνκαηηζκνχ, θαηά ηξφπν ψζηε ηα θνξηία λα είλαη πάληα εληφο ησλ νξίσλ ηζρχνο ηνπ Ζ/Ε. Ζ 
κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ γίλεηαη κε θαηάιιειν ειεθηξνθίλεην δηαθφπηε ηξηψλ ζέζεσλ  (ΓΔΖ - ΔΚΣΟ 
- Ζ/Ε), σζηφζν ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο κε ηνπηθφ ρεηξηζκφ. 

Ο κεηαγσγηθφο δηαθφπηεο ζα απνηειείηαη απφ δχν ηεηξαπνιηθνχο δηαθφπηεο ηζρχνο κε 
ειεθηξνθηλεηήξεο, κε κεραληθή θαη ειεθηξηθή καλδάισζε (interlocking), ψζηε λα απνθιείεηαη ην 
ηαπηφρξνλν θιείζηκν θαη ησλ δχν. Οη θηλεηήξεο ησλ δηαθνπηψλ ζα είλαη  ελαιιαζζνκέλνπ  
ξεχκαηνο 400 V – 50 Hz θαηάιιειεο νλνκαζηηθήο εληάζεσο κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Καηεγνξία ιεηηνπξγίαο AC 1. 

 πλνιηθφο ρξφλνο δεχμεσο: 0,2 sec. 

 Γηάξθεηα δσήο: ηνπιάρηζηνλ 30.000 ρεηξηζκνί. 

 Μέγηζηε ζπρλφηεηα ρεηξηζκψλ: ηνπιάρηζηνλ 20 ρεηξηζκνί αλά ψξα. 

 

 ηηγκηαία αθχξσζε ιεηηνπξγίαο εθεδξηθήο πεγήο 

Ζ δηαδηθαζία κεηαγσγήο (άλνηγκα δηαθφπηε – κεηαγσγή θνξηίνπ) ζα γίλεηαη κε ξπζκηδφκελε 
ρξνληθή θαζπζηέξεζε γηα ην άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε, ψζηε λα απνθεχγνληαη  νη  άζθνπεο  
απνδεχμεηο ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηγκηαίσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηάζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ  ε ηάζε 
ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ απνθαηαζηαζεί εληφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηφηε ε εληνιή 
αλνίγκαηνο ηνπ δηαθφπηε κεηαγσγήο ηνπ θνξηίνπ ζα αθπξψλεηαη φρη φκσο θαη ε εληνιή  
εθθηλήζεσο ηνπ δεχγνπο, ην νπνίν ζα εθθηλεί θαλνληθά θαη ζα ιεηηνπξγεί γηα ιίγα ιεπηά πξηλ 
ζηακαηήζεη. 
Ζ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζην δεχγνο δελ κπνξεί λα γίλεη πξνηνχ απηφ μεθηλήζεη θαη αλαπηχμεη κία 
πξνθαζνξηζκέλε ηάζε πνπ ζα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαηά βνχιεζε. 

Ζ επαλαθνξά ηνπ θνξηίνπ ζηε ζέζε θαλνληθήο ηξνθνδνηήζεσο ζα γίλεηαη φηαλ απνθαηαζηαζεί ε 
ηάζε ηνπ δηθηχνπ ζε κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Ζ δηαδηθαζία κεηαγσγήο ζα γίλεηαη κε ξπζκηδφκελε 
θαζπζηέξεζε. Μεηά ηελ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζηε ζέζε θαλνληθήο ηξνθνδνηήζεσο ην δεχγνο ζα 
ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ιίγα αθφκε ιεπηά. 

Ζ εθθίλεζε ηνπ δεχγνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιειεο ζπζθεπήο πνπ ζα δίλεη 
κέρξη ηξεηο ην πνιχ δηαδνρηθέο εληνιέο εθθηλήζεσο. Ο απηνκαηηζκφο ζα πξέπεη λα δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα θξάηεζεο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ: 

 απνηπρία εθθηλήζεσο (κεηά ηηο 3 δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο) 
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 ρακειή πίεζε ιαδηνχ 

 ππεξβνιηθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο 

 πςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ 

Σν θξάηεκα ηεο κεραλήο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα απνθιείεη νπνηαδήπνηε λέα εληνιή 
εθθηλήζεσο εάλ δελ εληνπηζζεί πξνεγνπκέλσο ε βιάβε θαη ζα ζπλνδεχεηαη  απφ  θαηάιιειε 
νπηηθή θαη ερεηηθή ζήκαλζε. 

ε πεξίπησζε αλάγθεο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηνπ  θξαηήκαηνο  ηνπ  
πεηξειαηνθηλεηήξα απφ ηνλ πίλαθα, θαηά ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία, κε ηαπηφρξνλν απνθιεηζκφ 
εληνιήο λέαο εθθηλήζεσο. 

Όια ηα φξγαλα, ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα απηνκαηηζκνχ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζα 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ δεχγνπο. Δπηπιένλ, ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε 
βνιηφκεηξν θαη κεηαγσγηθφ δηαθφπηε, ηξία ακπεξφκεηξα, ζπρλφκεηξν, κεηξεηή ζηηγκηαίαο 
θαηαλάισζεο ηζρχνο θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζθαικάησλ (ρακειή ηάζε κπαηαξηψλ, ρακειή 
ζεξκνθξαζία ή ζηάζκε θαπζίκνπ, ζέζε δηαθνπηψλ κεηαγσγήο θνξηίνπ, θιπ) κε δηάηαμε ειέγρνπ 
ηεο θαιήο θαηαζηάζεσο ηνπο. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ην Ζ/Ε εγθαηαζηαζεί ζε εμσηεξηθφ ρψξν ή φηαλ δελ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο 
ερνκφλσζεο, ην Ζ/Ε ζα θέξεη ερνκνλσηηθφ θισβφ. Ο ερνκνλσηηθφο θισβφο ζα είλαη 
ελζσκαησκέλνο ζηε βάζε ηνπ Ζ/Ε θαη ζα απνηειεί κε απηφ εληαίν ζχλνιν. Θα θέξεη ζχξεο 
πξφζβαζεο κε θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη πεξζηδσηά αλνίγκαηα. Δζσηεξηθά ζα είλαη  
επελδεδπκέλνο κε θαηάιιειν ερναπνξξνθεηηθφ πιηθφ θαη εμσηεξηθά ζα είλαη βακκέλνο κε 
αληηζθσξηαθή θαη αληηδηαβξσηηθή βαθή. 

 

4.4 Δγκαηάζηαζη 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα θαη ζηηο 
επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαζψο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ  ζθνπφ απηφ,  
ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία. 

5. ΚΑΛΩΓΗΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΟΓΔΤΔΩ 
 

5.1 Πεδίο Δθαρμογής – Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο θάζε είδνπο θαισδηψζεηο (ηζρπξψλ θαη αζζελψλ 
ξεπκάησλ) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην έξγν. 

 

5.2 Τλικά 

Όια ηα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα 
ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αθνινχζσλ πξνηχπσλ,  εθηφο  εάλ  πξνδηαγξάθεηαη 
δηαθνξεηηθά: 

 VDE 0207, Teile 1-24 Πξνδηαγξαθέο κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη καλδπψλ γηα θαιψδηα. 

 VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Καλνληζκνί γηα κνλσκέλνπο αγσγνχο εγθαηαζηάζεσλ 
ηζρχνο θαη θσηηζκνχ. 

 VDE 0271 Καιψδηα κε κφλσζε PVC, (Y). 

 VDE 0272 Καιψδηα κε κφλσζε Πνιπαηζπιέλην (2Y) 

 VDE 0273 Καιψδηα κε κφλσζε Γηθηπσκέλν Πνιπαηζπιέλην (2Υ) 

 VDE 0278 Δμαξηήκαηα, κνχθεο, αθξνθεθαιέο γηα θαιψδηα κέρξη 30 KV 

 VDE 0282 Αγσγνί κε κφλσζε PVC 
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 VDE 0298 Υξήζε θαη επηηξεπφκελεο θνξηίζεηο γηα θαιψδηα ηάζεσο κέρξη 30 KV 

 IEC 60502-2 Καιψδηα ηζρχνο κε κφλσζε PVC 

Πξηλ ηελ απνζηνιή ησλ θαισδίσλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο  ζα  ππνβάιεη  ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έγθξηζε ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ θαισδίσλ 
(αλάινγα ηνλ ηχπν θαισδίσλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ). 

Γηα λα είλαη εγγπεκέλε ε καθξνρξφληα ζσζηή ιεηηνπξγία θαη αμηνπηζηία ησλ θαισδίσλ κέζεο θαη 
ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα ππνζηνχλ ηηο δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ 1099, 843, 757, 698. 

Ζ εθινγή ησλ θαισδίσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ απνκεηψζεσο ζα βαζηζζνχλ ζηα αθφινπζα: 

 Θεξκνθξαζία εδάθνπο. 

 Θεξκηθή αγσγηκφηεηα εδάθνπο. 

 Βάζνο ηνπνζεηήζεσο θαισδίσλ ρακειήο ηάζεσο 0,6 m. 

 Οκαδνπνίεζε θαισδίσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη ηεο 
ΓΔΖ. 

 Δλαέξηα ηνπνζέηεζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη  ηεο  
ΓΔΖ. 

Κάζε θαιψδην ζα επηιεγεί ψζηε λα θαιχπηεη κε επάξθεηα ηηο ζπλζήθεο κεγίζηνπ  θφξηνπ 
ιεηηνπξγίαο θαη βξαρπθπθιψκαηνο θαζψο θαη ηηο θιηκαηηθέο θαη ινηπέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαηνκήο ησλ θαισδίσλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη' ειάρηζηνλ νη αθφινπζνη 
παξάγνληεο: 

 ηάζκε βξαρπθπθιψκαηνο 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη ηξφπνο εγθαηαζηάζεσο 

 

 Πηψζε ηάζεσο 

 Πηψζε ηάζεσο ζηα θπθιψκαηα ησλ θηλεηήξσλ, νθεηιφκελε ζηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν 
εθθηλήζεσο. 

 Ρχζκηζε ζεξκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ. 

 Σνπνζέηεζε θαισδίσλ ελαέξηα, ππφγεηα ή κέζα ζε θαλάιη. 

5.2.1 Καιψδηα κέζεο ηάζεο 

Σα θαιψδηα κέζεο ηάζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε  ηα πξφηππα  IEC 60502-2 θαη 
VDE 0273 γηα θαιψδηα κε κφλσζε απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην (XLPE). Οη ηχπνη ησλ  
θαισδίσλ ζα είλαη N2XSY θαη N2XS2Τ, θαηά VDE 0298. 

Σα θαιψδηα ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 12/20 kV, κέγηζηεο ηάζεο 24 kV. Ζ δνκή ηνπο ζα είλαη ε 
αθφινπζε: 

 Αγσγφο: Πνιχθισλνο ράιθηλνο ζηξνγγπιφο. 

 Δπέλδπζε αγσγνχ: Δζσηεξηθφ εκηαγψγηκν ζηξψκα XLPE. 

 Μφλσζε αγσγνχ: XLPE. 

 Δπέλδπζε κφλσζεο αγσγνχ: Δμσηεξηθφ εκηαγψγηκν ζηξψκα XLPE. 

 Θσξάθηζε: χξκαηα ραιθνχ ηπιηγκέλα ειηθνεηδήο, ζπγθξαηνχκελα απφ ράιθηλε ηαηλία 
ηπιηγκέλε ζε αλνηθηή ειίθσζε. 

 Δπέλδπζε ζσξάθηζεο: Πιαζηηθή ηαηλία. 

 Δμσηεξηθφο καλδχαο: PVC βξαδχθαπζην θαηά IEC 332,1 θφθθηλνπ ρξψκαηνο (ηχπνο 
N2XSY) ή πνιπαηζπιέλην, καχξνπ ρξψκαηνο (ηχπνο N2XS2Y). 
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Σα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά, ηερληθά, ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ηθαλφηεηα θφξηηζεο ζε  
θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη ζε βξαρπθχθισκα θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

5.2.2 Καιψδηα ρακειήο ηάζεο 

Σα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα έρνπλ ράιθηλνπο κνλφθισλνπο ή  πνιχθισλνπο  
αγσγνχο κέζα ζε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε απφ PVC ή δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην XLPE θαη 
εμσηεξηθφ καλδχα απφ PVC. Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν IEC 60502-2. Οη 
ηχπνη ησλ θαισδίσλ ζα είλαη: 

 Γηα ην θσηηζκφ A05VV-U (κνλφθισλα) ή A05VV-R (πνιχθισλα), νλνκαζηηθήο ηάζεσο 
300/500 V θαη θαηαζθεπήο θαηά ΔΛΟΣ 563. 

 Γηα ηνπο θηλεηήξεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ J1VV-U (κνλφθισλα) ή J1VV-R (πνιχθισλα), 
νλνκαζηηθήο ηάζεσο 600/1000 V θαη θαηαζθεπήο θαηά ΔΛΟΣ 843. 

 Γηα ηηο παξνρέο ησλ πηλάθσλ θίλεζεο XLPE/PVC νπιηζκέλα,  νλνκαζηηθήο  ηάζεσο 
600/1000 V θαη θαηαζθεπήο θαηά IEC 502. 

 Γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ ππνβξχρησλ αληιηψλ θαη αλαδεπηήξσλ ηα θαιψδηα ζα είλαη H07RN-
F, νλνκαζηηθήο ηάζεσο 450 V / 750 V θαη θαηαζθεπήο θαηά ΔΛΟΣ 623 θαη VDE 0282. 

Δπηπιένλ, θάζε θαιψδην ηζρχνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ειεθηξνθηλεηήξα  ζα  έρεη  ειάρηζηε 
νλνκαζηηθή δηαηνκή 2,5 mm

2
, ελψ ηα θαιψδηα ηζρχνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ ή νξγάλσλ δχλαληαη λα έρνπλ ειάρηζηε νλνκαζηηθή δηαηνκή 1,5 mm
2
. Ζ δηαηνκή ηνπ 

νπδέηεξνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384. 

Κάζε θαιψδην ηζρχνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αγσγφ γεηψζεσο θαηαιιήινπ δηαηνκήο, ν νπνίνο ζα 
είλαη ελζσκαησκέλνο ζην θαιψδην ή ζα είλαη μερσξηζηφ θαιψδην κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε 
(PVC),  πξάζηλνπ/θίηξηλνπ  ρξψκαηνο,  κε  δηαηνκή  θαζνξηζκέλε   ζχκθσλα   κε   ην   πξφηππν 
IEC 60364 θαη ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ ησλ θα- 
ισδίσλ, ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ησλ αγσγψλ ησλ ζσιελψζεσλ  λεξνχ θηι. σο κνλαδη- 
θψλ κέζσλ γεηψζεσλ, απαγνξεχεηαη απζηεξά. 

Σα θαιψδηα ζα είλαη ζπλερή. Δλδηάκεζε ζχλδεζε (κάηηζκα) δελ επηηξέπεηαη. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ κέζα ζε ζσιελψζεηο ή ελαέξηα θαλάιηα, ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ πξνηχπνπ IEC 60364. 

Σα θαιψδηα ζα είλαη πνιππνιηθά ζχκθσλα ην VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οη αγσγνί ησλ 
θαισδίσλ κπνξνχλ  λα είλαη  κνλφθισλνη  κέρξη  δηαηνκήο 4 mm

2
 αιιά ζα είλαη  πνιχθισλνη  απφ 

6 mm
2
 θαη άλσ. 

Οη επηηξεπφκελεο κέγηζηεο πηψζεηο ηάζεο γηα ηα δηάθνξα κέξε ελφο ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο 
θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίνακας 4.2-1: Δπιηρεπόμενες μέγιζηες πηώζεις ηάζης 

Α/Α ηοιτεία ηοσ ζσζηήμαηος σνθήκες λειηοσργίας Πηώζη ηάζης 

1 2 3 4 

 
1 

ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ησλ 
θηλεηήξσλ 

Κηλεηήξαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ 
νλνκαζηηθή ηζρχ 

 
5% 

 
 

2 

ηνπο αθξνδέθηεο ησλ θηλεηήξσλ 
θαηά ηελ εθθίλεζε ζε βξαρπθχ- 
θισκα 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα εθθίλεζεο ηνπ 
θηλεηήξα (ζεκ. Η) 

 
 

25% 

 
3 

ηηο κπάξεο ησλ πηλάθσλ ηξνθν- 
δνζίαο ησλ θηλεηήξσλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθίλεζεο ηνπ 
πην κεγάινπ θηλεηήξα (ζεκ. ΗΗ) 

 
15% 

 
4 

ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ησλ 
πηλάθσλ θσηηζκνχ 

 
Με κέγηζην πξνβιεπφκελν θνξηίν 

 
1% 

 
5 

ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ησλ 
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

  
2% 
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εκ. Η   α. Ζ δηαζέζηκε ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο ησλ θηλεηήξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθίλεζεο ζα είλαη ηέηνηα πνπ λα 

εγγπάηαη κία ζίγνπξε εθθίλεζε ησλ θηλεηήξσλ, αθφκε θαη γηα κέγηζην θνξηίν, ρσξίο βιάβε ησλ θηλεηήξσλ. 

β.    Ζ κέγηζηε ηηκή ησλ 25% ελλνείηαη ζαλ άζξνηζκα ησλ πηψζεσλ ηάζεο ζηα θαιψδηα θαη ηηο κπάξεο ησλ 
πηλάθσλ ηξνθνδνζίαο ησλ θηλεηήξσλ απφ ηνλ αληίζηνηρν Γεληθφ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο κέρξη ηελ 
θαηαλάισζε. 

γ.       Γηα θηλεηήξεο κέζεο ηάζεο, ε αλαγθαία ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο θαηά ηελ εθθίλεζε ζα είλαη γεληθά κεγαιχηεξε  
απφ 75% ηεο ηάζεο παξνρήο θαη έηζη νη ζπλζήθεο εθθίλεζεο ζα είλαη αληηθείκελν επαιήζεπζεο θαηά 
πεξίπησζε. Θα ηθαλνπνηείηαη φκσο παληνχ ε ζπλζήθε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζεκείνπ (α) απηήο ηεο ζεκείσζεο. 

εκ. ΗΗ Ζ δηαζέζηκε ηάζε ζηηο κπάξεο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θηλεηήξσλ πνπ είλαη 

ήδε αλακκέλνη θαη λα επηηξέπεη ην θιείζηκν ησλ επαθψλ ησλ θηλεηήξσλ. 

 

Γηα ηα θαιψδηα κεηαθνξάο ελέξγεηαο ππνβξπρίσλ βπζηδφκελσλ ζπγθξνηεκάησλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθακπηα θαιψδηα κε κήθνο επαξθέο, ψζηε λα εθηείλνληαη απφ ην θνπηί 
ζπλδέζεσο ηνπ θηλεηήξα κέρξη ην θνπηί ζπλδέζεσο πνπ βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ αλνίγκαηνο 
επηζθέςεσο ηεο δεμακελήο. Σα εχθακπηα θαιψδηα ζα απνηεινχληαη απφ εχθακπηνπο, ράιθηλνπο 
αγσγνχο 450 V / 750 V κνλσκέλνπο κε ειαζηηθφ καλδχα κε εχθακπηε κφλσζε απφ ειαζηηθφ 
θαηάιιειν γηα ππνβξχρηα ρξήζε. 

Σα εχθακπηα θαιψδηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα είλαη ππνινγηζκέλα ψζηε λα δέρνληαη  φιν  ην 
ξεχκα πνπ ρξεηάδεηαη ν θηλεηήξαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη θάησ απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξνχ πεξηβάιινληνο. 

Οη ζπδεχμεηο θαισδίσλ ζα είλαη πιήξσο πδαηνζηεγείο ζε ζπλζήθεο  θαηαηγηζκνχ  λεξνχ  θαη 
ηξνπηθά θιίκαηα. Σα παξεκβχζκαηα εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο ζηεγαλά. 

 
Σν ζψκα ησλ ζπδεπθηήξσλ ζα είλαη απφ αινπκίλην, νξείραιθν ή άιιν πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ 
δηάβξσζε. Θα είλαη επίζεο εθνδηαζκέλν κε θξίθνπο γηα λα θιεηδψλεη κε ινπθέην ψζηε λα 
απνθεχγνληαη νη πεξηπηψζεηο επέκβαζεο απφ αλαξκφδηα άηνκα, βαλδαιηζκνχ θηι. 

Σα θαιψδηα ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζπλδέζεσο. Σα θνπηηά απνζπλδέζεσο ζα είλαη απφ 
ρπηνζίδεξν, αλζεθηηθά ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε ρνληξνχο νξεηράιθηλνπο αθξνδέθηεο ψζηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ξεχκαηνο / πξνζηαζίαο ηεο αληιίαο θαηά  ηελ 
αθαίξεζή ηεο. Σν θνπηί ζα είλαη πιήξεο, κε πδαηνζηεγή παξεκβχζκαηα γηα ηα θαιψδηα ξεχκαηνο/ 
πξνζηαζίαο ηεο αληιίαο. 

5.2.3 Καιψδηα νξγάλσλ θαη ειέγρνπ 

Σα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχλδεζε νξγάλσλ θαη  ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ ζα  
είλαη πνιχθισλα θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά VDE 0271 νλνκαζηηθήο 
δηαηνκήο 1,5 mm

2
 κε αξηζκεκέλνπο θιψλνπο γηα  ζήκαλζε αλαγλψξηζεο ζε  φιν ην κήθνο ηνπο. 

ηα άθξα ησλ θαισδίσλ ζα ζηεξεσζνχλ δαθηχιηνη κε ηα θσδηθά ζηνηρεία ηνπο. ε ζεκεία 
δηαζχλδεζεο ησλ αγσγψλ, φπνπ ε αιιαγή θσδηθψλ είλαη αλαπφθεπθηε, θάζε αγσγφο ζα θέξεη 
δηπινχο δαθηπιίνπο ζεκάλζεσο. Κάζε αιιαγή αξίζκεζεο ζα ζεκεηψλεηαη επάλσ ζην ειεθηξηθφ 
δηάγξακκα ηεο εγθαηαζηάζεσο ζηελ νπνία έγηλε ε αιιαγή. 

Όπνπ πξνβιέπνληαη θπηία ζπλδέζεσο ή δηαθιαδψζεσο γηα ηε δηαινγή θαη ζχλζεζε ηεο νκάδαο 
θαισδίσλ νξγάλσλ θαη ειέγρνπ κηαο κνλάδνο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα θπηία απηά ζα είλαη θαηάιιεια 
γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη θαη γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε θαη ζα θέξνπλ δχν ζεηξέο  
αθξνδεθηψλ ηχπνπ θψο. 

5.2.4 Καιψδηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

Γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα κε ράιθηλνπο αγσγνχο ράιθηλνπο 
αγσγνχο κνλφθισλνπο ή πνιχθισλνπο ησλ πην θάησ ηχπσλ: 

 LiYCY(TP) φηαλ απαηηείηαη ειεθηξηθή ζσξάθηζε ηνπ κεηαθεξνκέλνπ ζήκαηνο. 

 UTP-FTP θαη‟ ειάρηζηνλ CATEGORY 5 ζε εθαξκνγέο πνπ δελ αλακέλνληαη 
ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο ζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 



 ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΖ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ελ. 65 

 

 

 

Σεύτος 5. Γενικές Προδιαγραθές 

Σεχρνο 5.3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 

Ζ θαηαζθεπή ησλ θαισδίσλ LiYCY(TP) πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0812 
θαη 0814 θαη έρεη σο αθνινχζσο: 

 Αγσγνί: Λεπηνπνιχθισλα ζπξκαηίδηα ραιθνχ (VDE 0295 class 5) 

 Μφλσζε αγσγψλ: Απφ PVC κε θσδηθνπνίεζε ρξσκαηηζκψλ θαηά DIN 47100 ρσξίο 
επαλάιεςε ρξσκάησλ 

 πλεζηξακκέλνη αγσγνί: ζε δεχγε 

 Θσξάθηζε: Πιέγκα επηθαζζηηεξσκέλνπ ραιθνχ κε θάιπςε >90% 

 Δμσηεξηθφο καλδχαο: PVC ρξψκαηνο γθξί, βξαδχθαπζην θαηά IEC 332.1 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο: 250 V (θνξπθή 500 V) 

 Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ: -30C έσο 80C 

Ζ θαηαζθεπή ησλ  θαισδίσλ  UTP-FTP  πξέπεη  λα  είλαη  ζχκθσλε  κε  ηηο  πξνδηαγξαθέο 
ISO/IEC DIS 11801 Class D, TIA/EIA 568A θαη TSB 36 θαη έρεη σο αθνινχζσο: 

 Αγσγνί: Μνλφθισλα ζπξκαηίδηα θαζαξνχ ραιθνχ δηακέηξνπ 0,5 mm (24 ΑWG) 

 Μφλσζε αγσγψλ: Πνιπαηζπιέλην (PΔ) κε θσδηθνπνίεζε ρξσκαηηζκψλ 

 πλεζηξακκέλνη αγσγνί: ζε δεχγε κε πνιχ κηθξφ βήκα ζηξέςεο. 

 Θσξάθηζε (FTP κφλν): Φχιιν αινπκηλίνπ κε ζπλζεηηθή επηθάιπςε θαη αγσγφο ζπλέρεηαο 
απφ επηθαζζηηεξσκέλν ραιθφ. 

 

 Δμσηεξηθφο καλδχαο: PVC ρξψκαηνο γθξη, βξαδχθαπζηνο θαηά ΗΔC 332.1 

 Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ: -30 C έσο 80 C 

Σα θαιψδηα ζα είλαη ζπλεζηξακκέλα (twist pair) 4 ή 25 αγσγψλ ζπρλφηεηαο 100 ΜΖz 

ρσξεηηθφηεηαο 46 pF/m, ζχλζεηεο αληίζηαζεο 100 Χ  15 Χ κε απφζβεζε 21,98 dB/100 m ζηα  
100 MHz. 

 
Δλαιιαθηηθά, γηα ηελ δηθηχσζε ησλ PLC θαη κνλάδσλ θαηαλεκεκέλσλ εηζφδσλ/εμφδσλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ. Σν θαιψδην ζα είλαη θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε εληφο 
πξνζηαηεπηηθήο ζσιήλσζεο. 

Με βάζε ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ απαηηνχληαη 2 νπηηθέο ίλεο αλά θαιψδην. Πξνβιέπεηαη ε 
χπαξμε ηνπιάρηζηνλ 4 αθφκε εθεδξηθψλ νπηηθψλ ηλψλ αλά θαιψδην. 

Γελ επηηξέπνληαη ελψζεηο ζηελ δηαδξνκή ηνπ θαισδίνπ. 

Ο ηεξκαηηζκφο ησλ θαισδίσλ, νη ελψζεηο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία, δνθηκή θαη ε ζέζε ζε 
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα γίλεη απφ πιήξσο εμνηθεησκέλν κε ηελ ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ, 
εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ, πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ απφζβεζε θάζε νπηηθήο ίλαο ζα κεηξεζεί κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ θαισδίνπ θαη ζα εθδνζεί 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλεη δεθηή  
εμαζζέληζε κεγαιχηεξε απφ 12 dB. 

Θα ππάξρεη εηδηθή ζήκαλζε θαζ‟ φιν ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ, πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, 
ψζηε λα δηαθξίλεηαη ην είδνο ηνπ θαισδίνπ απφ θνηλά ειεθηξνινγηθά θαιψδηα. 

Σν θαιψδην ζα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δίδνο νπηηθψλ ηλψλ : πνιχηξνπε, glass, 62.5/125 κm 

 Αξηζκφο νπηηθψλ ηλψλ : >6 

 Δμαζζέληζε : 850nm, <3,1 dB/km 

 : 1300nm <0,8 dB/km 
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 Δμσηεξηθφο καλδχαο : καχξν πνιπαηζπιέλην (PE) πςειήο ππθλφηεηαο 
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 Διάρηζηε αθηίλα θάκςεο : 20 θνξέο ε δηάκεηξνο ηνπ θαισδίνπ 

 Αληνρή ζε εθειθπζκφ : ηνπιάρηζηνλ 700 Ν 

 Αληίζηαζε ζξαχζεο : 400 Ν/m θαηά IEC 794-1-E3 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -40°C έσο +70°C 

Κάζε μερσξηζηή νπηηθή ίλα ηνπ θαισδίνπ ζα ζεκαίλεηαη μερσξηζηά κε αξηζκφ ή κε κε 
επαλαιακβαλφκελν ρξψκα, ζα πεξηέρεηαη ζε ζσιήλα δηαθνξεηηθνχ ρξσκαηηζκνχ κε γέκηζε απφ 
πεηξειατθή κάδα (water repellent gel filling) γηα πξνζηαζία έλαληη πγξαζίαο. Οη μερσξηζηνί  
ζσιήλεο ζα είλαη ζπλεζηξακκέλνη γχξσ απφ έλα θεληξηθφ ζπλζεηηθφ (κε κεηαιιηθφ) ζηνηρείν 
ελίζρπζεο θαη ζα πεξηβάιινληαη απφ ίλεο αξακίδεο πνπ ρξεζηκεχνπλ ζαλ ζηνηρείν απνξξφθεζεο 
κεραληθψλ ηάζεσλ. 

5.2.5 Καιψδηα ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Σα ηειεθσληθά θαιψδηα ζα είλαη ηχπνπ J-Y(St)Y ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0815 ή A- 
2YF(L)2Y / A-2Y(L)2Y ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΟΣΔ 0/2.6/Γ/4-22. 

Γηα ηε ζχλδεζε θαηαλεκεηψλ ζηα ηειεθσληθά θέληξα ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαιψδην ηχπνπ S-Y(St)Y 
θαηά VDE 0813 δηακέηξνπ αγσγψλ 0,6 mm. 

(1) Καιψδηα J-Y(St)Y 

 
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαισδίσλ απηψλ γηα ηηο εζσηεξηθέο ηειεθσληθέο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ είλαη: 

- Αγσγνί: Μνλφθισλα ζπξκαηίδηα ειεθηξνιπηηθνχ ραιθνχ δηακέηξνπ 0,60  mm 

- Μφλσζε αγσγψλ: PVC 

- Κσδηθνπνίεζε ρξσκάησλ: VDE 0815 

- Θσξάθηζε: Φχιιν αινπκηλίνπ κε ζπλζεηηθή επηθάιπςε θαη αγσγφο ζπλέρεηαο απφ 
θαζαξφ ραιθφ 

- Mαλδχαο: Δηδηθφ PVC ρξψκαηνο γθξί, βξαδχθαπζην θαηά IEC 332.1 

- Σάζε ιεηηνπξγίαο: θνξπθή 300 V 

- Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ: -5C έσο 70C 

- Απφζβεζε (800 Hz): 1,7 dB/km 

- Ακνηβαία ρσξεηηθφηεηα (800 Hz): 100 nF/km 

(2) Καιψδηα A-2YF(L)2Y / A-2Y(L)2Y 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαισδίσλ απηψλ γηα ηηο εμσηεξηθέο ηειεθσληθέο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ γεπέδσλ είλαη: 

- Αγσγνί: Μνλφθισλα ζπξκαηίδηα ειεθηξνιπηηθνχ θαζαξνχ ραιθνχ 

- Μφλσζε αγσγψλ: Πνιπαηζπιέλην (PE) 

- Κσδηθνπνίεζε ρξσκάησλ: VDE 0816 

- Δπηθάιπςε κφλσζεο: Πεηξειατθή κάδα (jelly) γηα ζηεγαλφηεηα θαηά ηε δηακήθε 
δηεχζπλζε 

- Δζσηεξηθή επέλδπζε: Φχιιν απφ δηαθαλέο πιαζηηθφ 

- Θσξάθηζε: σιήλεο αινπκηλίνπ κε ζπλζεηηθή επηθάιπςε 

- Mαλδχαο: Πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο καχξνπ ρξψκαηνο 
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- Σάζε ιεηηνπξγίαο: θνξπθή 300 V 
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- Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ: -30C έσο 70C 

- Απφζβεζε (800 Hz): 1,0 dB/km γηα 0,6 mm, 0,8 dB/km γηα 0,8 mm 

- Ακνηβαία ρσξεηηθφηεηα (800 Hz): 52 nF/km γηα 0,6 mm, 55 nF/km γηα 0,8 mm 

 

5.3 Δκηέλεζη εργαζιών 

5.3.1 Δγθαηάζηαζε θαη νδεχζεηο θαισδίσλ 

Όια ηα θαιψδηα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηνπο 
θαλφλεο ηεο ηέρλεο, αθνινπζψληαο θαηά ην δπλαηφλ επζείεο νδεχζεηο. Δηδηθφηεξα, ζα  
εθαξκνζηνχλ ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη ηα VDE 100 θαη VDE 101. 

Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ δηαλνκήο ζα είλαη απφ PVC. Οη  ζσιήλεο ησλ  θαισδίσλ  
απφ ηνπο ηνπηθνχο ππνπίλαθεο έσο ηα κεραλήκαηα πνπ νδεχνπλ ζε δνκηθά ζηνηρεία ζα είλαη 
γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο, ρσξίο κνλσηηθή επέλδπζε, κε δηάκεηξν θαη πάρνο ηνηρσκάησλ 
ζχκθσλν κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384. 

 
Καιψδηα πνπ νδεχνπλ ζε ηνηρία κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη ζε θιεηζηέο δηάηξεηεο γαιβαληζκέλεο 
ζράξεο, πνπ ζηεξεψλνληαη ζην ηνηρίν κε εθηνλσηηθά βχζκαηα. 

Όηαλ κία κνλάδα ηνπ εμνπιηζκνχ εμππεξεηείηαη  απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θαιψδηα, ζα πξέπεη  
λα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ απφ κία θνηλή  
θαηεχζπλζε θαη ν ηεξκαηηζκφο ηνπο κε θαλνληθή ζεηξά θαη ζπκκεηξία. 

Κάζε θαιψδην ζα θέξεη ζε θάζε άθξν ηνπ ζηαζεξή ζήκαλζε κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ν νπνίνο 
αλαθέξεηαη ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ πιηθψλ. Οη αλαγλσξηζηηθέο πηλαθίδεο ζα έρνπλ θαηάιιειν 
κέγεζνο θαη κνξθή πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα είλαη 
ζηεξεσκέλεο θαηά ηξφπν αζθαιή επάλσ ζηα θαιψδηα. 

Πηλαθίδεο αλαγλσξίζεσο ζα ηνπνζεηεζνχλ επίζεο ζηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ θαισδίσλ απφ 
ππφγεηα θαλάιηα, νηθνδνκηθά ζηνηρεία θαη γεληθά ζε θάζε πεξίπησζε αθαλνχο ηνπνζέηεζεο φπνπ 
απαηηείηαη λα ζεκεηψλεηαη θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ. Ζ ρξήζε πηλαθίδσλ 
ζηεξεσκέλσλ κε θφιια απαγνξεχεηαη. 

Σα ζεκεία εμφδνπ θαη εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ ζε νηθνδνκηθά ζηνηρεία ή βάζεηο εδξάζεσο πηλάθσλ 
ζα ζηεγαλψλνληαη. Ζ ζηεγάλσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιειν ειαζηνκεξέο πιηθφ θαη ζα 
θέξεη ηειηθφ εμσηεξηθφ ζηξψκα αδηάβξνρεο  απνμεηδηθήο  ξεηίλεο  πάρνπο  φρη  κηθξφηεξνπ  ησλ  
40 mm ή ειαθξάο ηζηκεληνθνλίαο θαηά πεξίπησζε. Ζ εξγαζία απηή ζα γίλεη θαη γηα θάζε εθεδξηθφ 
άλνηγκα. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ πξνζσξηλή ζηεγάλσζε θάζε νπήο δηειεχζεσο 
θαισδίνπ απφ νηθνδνκηθφ ζηνηρείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ θαηαζθεπήο γηα ιφγνπο 
πξνζηαζίαο έλαληη θαηαθιχζεσο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζηεγαλψζεσο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε 
λα κελ ππνζηνχλ θζνξέο ε επέλδπζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ θαισδίνπ. 

Όια ηα θαιψδηα ηζρχνο ζα ζπλδένληαη πξνο ηνπο πίλαθεο θαηά ηξφπν πνπ ζα δηαζθαιίδεη φηη ε 
ζσζηή δηαδνρή θάζεσλ, νη αξηζκνί ησλ θάζεσλ θαη ηα ρξψκαηα ησλ αγσγψλ ζα δηαηεξνχληαη ζε 
φιε ηελ εγθαηάζηαζε. 

Οη αγσγνί ησλ θαισδίσλ ρακειήο ηάζεσο ζα ηαπηίδνληαη κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 1ε Φάζε L1 

 2ε Φάζε L2 

 3ε Φάζε L3 

 Οπδέηεξνο N ή κπιε αγσγφο 

 Γείσζε πξάζηλν ή θηηξηλν/πξάζηλν 
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Σα κνλνπνιηθά θαιψδηα ηζρχνο ζα θέξνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηαχηηζεο: 

 Φάζε Καθέ 

 Οπδέηεξνο Μπιε 

 Γείσζε Πξάζηλν ή θηηξηλν/πξάζηλν 

Όινη νη αγσγνί ησλ θαισδίσλ ζα ηεξκαηίδνπλ ζε θαηάιιειεο ράιθηλεο ιαβέο ή νξεηράιθηλνπο 
δαθηπιίνπο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη “θαηζάξσκα” κε ηα 
ρέξηα ή πέλζα. 

Όια ηα θαιψδηα ζα παξαδνζνχλ ζε ζηηβαξά ζηξνθεία επάλσ ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ε δηαηνκή, ην κήθνο θαη ε κφλσζε θαη ζα ειεγρζνχλ απφ  
ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. 

Σα άθξα ησλ θαισδίσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεσο ζα ζηεγαλψλνληαη θαηάιιεια, φηαλ ηα θαιψ- 
δηα βξίζθνληαη ζηα ζηξνθεία, γηα λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο πγξαζίαο θαη φηαλ απνθφπηεηαη έλα 
θνκκάηη απφ ην θαιψδην πνπ είλαη ζην ζηξνθείν, ην ηέξκα ηνπ θαισδίνπ πνπ απνκέλεη ζα ζηεγα- 
λψλεηαη ακέζσο. 

Οη έιμεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο δελ  πξέπεη  λα ππεξβνχλ  ηηο πξνδηαγξαθφκελεο 
ηηκέο  ηνπ  θαηαζθεπαζηή,  θαη  ζε  πεξίπησζε  ειιείςεσο  απηήο,  δελ  πξέπεη  λα  μεπεξλνχλ   ηα 
6 kg/mm

2
 δηαηνκήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη έιμεηο ζα γίλνληαη ή κε ην ρέξη, ή κεραλνθίλεηα κε ηελ 

πξνυπφζεζε φκσο φηη δηαηίζεηαη φξγαλν ειέγρνπ ηεο έιμεο. 

Όια ηα κήθε ησλ θαισδίσλ πνπ θφβνληαη απφ ην ζηξνθείν πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ακέζσο ζηηο 
πξνβιεπφκελεο ζέζεηο αιιηψο πξέπεη λα ζηεγαλψλνληαη ακέζσο ηα άθξα ησλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θνπεί έλα ηκήκα θαισδίνπ απφ ην ζηξνθείν, ην ζηξνθείν ζα ηνπνζεηείηαη ζε 
θαηάιιειε ζέζε ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αθαίξεζε ηνπ θαισδίνπ θαη λα απνθεχγνληαη ζηξνθέο 
θαη δηπιψζεηο. Όηαλ ην απνθνπηφκελν κήθνο θαισδίνπ είλαη κεγάιν ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
θαηάιιεια ξάνπια ή θνξεία έιμεσο θαισδίσλ. Ζ φδεπζε ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα 
ζπκβαηηθά ζρέδηα. 

Δπέθηαζε ησλ θαισδίσλ (κάηηζκα) κέζσ θαηάιιεισλ κνπθψλ δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ην κήθνο ηεο γξακκήο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κέγηζην κήθνο ηνπ θαισδίνπ  
ελφο ζηξνθείνπ θαη αθνχ ελεκεξσζεί ε Τπεξεζία. 

Οη αγσγνί θάζε θαισδίνπ πνπ ζπλδέεη ζηξεθφκελε κεραλή (θηλεηήξα ή γελλήηξηα) ζα θέξνπλ 
δαθηπιίνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκβνια, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζσζηή ζχλδεζε θάζε 
κεραλήο. 

Όηαλ ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε πιαζηηθή επέλδπζε ησλ θαισδίσλ, φπσο π.ρ. ζην ηέξκα ησλ 
θαισδίσλ, ζα αθαηξείηαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν ηκήκα θαη ν εθηηζέκελνο αγσγφο ή νπιηζκφο ζα 
θαιχπηεηαη επαξθψο κε θαηάιιειν πιαζηηθφ δαθηχιην. 

Σα θαιψδηα κε κφλσζε απφ PVC ή XLPE ζα ζηεξεψλνληαη ζην ηέξκα ηνπο κέζσ κεραληθψλ 
ζηππηνζιηπηψλ ζχκθσλα κε ην εθαξκνδφκελν πξφηππν. Οη ζηππηνζιίπηεο απηνί ζα είλαη 
νξεηράιθηλνη εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαισδίσλ κε νπιηζκφ απφ ηαηλία αινπκηλίνπ, φπνπ νη 
ζηππηνζιίπηεο ζα είλαη απφ αινπκίλην. Οη ζηππηνζιίπηεο ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή ζηεξέσζε ησλ 
θαισδίσλ κέζσ ηνπ κεηαιιηθνχ νπιηζκνχ ηνπο, εμαζθαιίδνληαο ηαπηνρξφλσο  θαη  πιήξε  
ζχλδεζε πξνο γε. Θα παξαδνζνχλ πιήξεηο, κε νξεηράιθηλν ζηνηρείν ζχλδεζεο πξνο γε θαη 
θαηάιιειν πιαζηηθφ θάιπκκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζηεγαλψλεηαη απνηειεζκαηηθά ην κεηαμχ 
επελδχζεσλ ηνπ θαισδίνπ θαη ζηππηνζιίπηνπ δηάθελν. 

Σα θαιψδηα κέζεο ηάζεο ζα ζηεξεψλνληαη ζην ηέξκα ηνπο κέζσ ζπξξηθλνπκέλσλ ππφ ηελ 
επίδξαζε ηεο ζεξκφηεηαο (heat shrink) ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζα έρνπλ ππνζηεί πιήξε εμνκάιπλζε 
ηάζεσλ. 

5.3.2 Δθζθαθή ραλδάθσλ ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη ζρέδηα κε ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ ραλδάθσλ ζηα νπνία ζα 
ζεκεηψλνληαη ην πιάηνο θαη ην βάζνο θάζε ράλδαθα θαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ θαισδίσλ κε νδνχο. 
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Σα ζρέδηα ζα ζπληαρζνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία θαη ζα εγθξηζνχλ γξαπηψο πξηλ 
εθαξκνζηνχλ επηηφπνπ. 

Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

i. Σα βάζε ηνπνζεηήζεσο ησλ θαισδίσλ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηε δηακνξθσκέλε ζηάζκε ηνπ 
εδάθνπο, εθηφο αλ δηαηαρζεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Τπεξεζία. Σα θαιψδηα κέζεο ηάζεσο ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 1,00 m θαη ηα ρακειήο ηάζεσο ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 
0,60 m. Σα θαιψδηα κέζεο θαη ρακειήο ηάζεσο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ίδην 
ράλδαθα, αιιά ζε δηαθνξεηηθά νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα επίπεδα. Όηαλ ηα θαιψδηα  
νδεχνπλ κέζα ζε ζσιήλεο επηηξέπεηαη θαηαθφξπθε ηνπνζέηεζε κε ηα θαιψδηα κέζεο 
ηάζεσο ζην κεγαιχηεξν βάζνο. 

 
ii. Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ  θαισδίσλ  ε Τπεξεζία ζα επηζεσξήζεη ηνπο ράλδαθεο θαη  

ζα βεβαησζεί φηη ην πεξίγξακκά ηνπο είλαη ζηαζεξφ θαη ν ππζκέλαο ιείνο ρσξίο ζξαχζκαηα 
απφ πέηξεο. 

iii. Σν ζηξψκα έδξαζεο ησλ θαισδίσλ ζα έρεη πάρνο 75 mm θαη ζα δεκηνπξγεζεί απφ 
ιεπηφθνθθε άκκν. 

iv. Σα θαιψδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο θαηάιιειεο κεηαμχ ησλ  απνζηάζεηο θαη φρη ηελησκέλα, 
γηα λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία ηάζεσλ, φηαλ απηά ζα θαηαθαζίζνπλ κε ηελ  
επαλαπιήξσζε ηνπ ράλδαθα. 

v. Πξηλ απφ ηε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ θαη ηελ επαλαπιήξσζε, ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηελ 
Τπεξεζία, φπσο επίζεο θαη κεηά ηε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
πξνζηαηεπηηθψλ πιαθψλ. 

vi. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ ζα πξνζηεζεί έλα λέν ζηξψκα άκκνπ πάρνπο 75 mm, 
ην νπνίν ζα θαιχςεη πιήξσο ηνπο αγσγνχο ρσξίο θελά ζηηο θάησ παξεηέο ηνπο. Γηα ηελ 
εξγαζία απηή δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραληθά κέζα. 

vii. Μεηά ηε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη πξνζηαηεπηηθέο πιάθεο, νη νπνίεο ζα 
επηθαιχπηνπλ ηα θαιψδηα κε έλα πεξηζψξην ηνπιάρηζηνλ 75 mm εθαηέξσζελ. Όηαλ 
ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ίδην ράλδαθα θαιψδηα κέζεο θαη  ρακειήο  ηάζεσο, θάζε θαιψδην ζα 
έρεη μερσξηζηέο πιάθεο πξνζηαζίαο. 

viii. Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ επαλαπιήξσζε ηνπ ράλδαθα, ρσξίο λα δηαηαξάμεη ηηο 
πξνζηαηεπηηθέο πιάθεο. Σα πιηθά επαλαπιήξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη  απαιιαγκέλα θαηά  
ην δπλαηφλ απφ κεγάιεο πέηξεο θαη άιια ζηεξεά κεγάινπ ζρήκαηνο. 

ix. Μεηά ηελ επαλαπιήξσζε ηνπ ράλδαθα, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 
γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο ζηάζκεο ηνπ εδάθνπο θαη ζα ηνπνζεηήζεη δείθηεο ηεο φδεπζεο 
ησλ θαισδίσλ. Οη δείθηεο απηνί ζα ηνπνζεηεζνχλ ην πνιχ αλά 10 m δηαδξνκήο θαη ζηα 
ζεκεία αιιαγήο θαηεπζχλζεσο ζηνπο δείθηεο ζα αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο “ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ 
ΚΑΛΧΓΗΑ” θαη ε ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο. 

5.3.3 Δζράξεο ζηεξίμεσο θαισδίσλ 

Καηά ηηο νκαδηθέο νδεχζεηο θαισδίσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ ή γπκλψλ ράιθηλσλ αγσγψλ, κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κεηαιιηθέο ζράξεο, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, αλνηθηνχ ή 
θιεηζηνχ ηχπνπ θαηά πεξίπησζε, κε ηα εηδηθά εμαξηήκαηα γηα ηε ζηήξημε ηνπο. Ο Αλάδνρνο ζα 
πξνκεζεχζεη θαη ζα εγθαηαζηήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ φδεπζε ησλ θαισδίσλ εζράξεο. 
Γηα ηελ επηινγή ησλ εζραξψλ ζηεξίμεσο ησλ θαισδίσλ θαη ησλ νδεχζεψλ ησλ  ζα  ιεθζνχλ 
ππφςε ηα αθφινπζα: 

i. Ο αξηζκφο ησλ θαισδίσλ ηζρχνο απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ, πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάζε 
εζράξα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειινληηθψλ. 

ii. Απνθπγή πεξηνρψλ φπνπ ζα γίλεηαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ,  ζσιήλσλ  θηι. Καη 
πεξηνρψλ φπνπ πξνβιέπεηαη επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ. 

iii. Απνθπγή πεξηηηψλ δηαδξνκψλ. 
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iv. Όδεπζε ησλ εζραξψλ ζε κεγάιν χςνο κε θαηάιιειεο θαζφδνπο ζηηο δηάθνξεο 
θαηαλαιψζεηο. 

v. Όδεπζε εζραξψλ ζε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο δηεπζχλζεηο θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. 

Οη εζράξεο νδεχζεσο ησλ θαισδίσλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ραιπβδνειάζκαηα, ζα θέξνπλ 
νκνίνπ ηχπνπ ζηνηρεία ζχλδεζεο θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο ηνπο. Θα αθνινπζνχλ ην παξαθάησ δηαζηαζηνιφγην: 

 
Πίνακας 4.3-1: Γιαζηαζιολόγιο εζταρών οδεύζεφς 

Α/Α Γιαζηάζεις [mm] Πάτος ελάζμαηος [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 

Οη θακπχιεο θαη ηα ηεκάρηα δηαθιάδσζεο θαη ζχλδεζεο ζα έρνπλ ηππνπνηεκέλε κνξθή θαη νη 
εζσηεξηθέο αθηίλεο θακππιφηεηαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξεο απφ 300 mm. Σν ζχζηεκα  ησλ  
εζραξψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν NEMA VE-1 θαη νη ηηκέο θφξηηζεο ζα 
ππνινγηζηνχλ ζχκθσλα κε ην DIN 4114 κε ζπληειεζηή αζθαιείαο 1,7 θαη‟ ειάρηζην. Σν 
γαιβάληζκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ην DIN EN 10412 κε βάξνο επηθάιπςεο 350 g/m

2
. Οη ζράξεο ζα 

είλαη πξνγαιβαληζκέλεο κε ηε κέζνδν SENDZIMIR Z 275 ζχκθσλα κε ην DIN 17162. 

Οη εζράξεο ζα έρνπλ επαξθέο πιάηνο ψζηε ηα θαιψδηα λα ηνπνζεηνχληαη ζε έλα επίπεδν θαη ζηηο 
θαλνληθέο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο ρσξίο λα αιιειεπηθαιχπηνληαη εμαζθαιίδνληαο φηη ην 30% ηεο 
επηθαλείαο ηνπ ζα παξακέλεη θελφ (εθεδξεία). 

Σα θαιψδηα ζα αζθαιίδνληαη επάλσ ζηηο εζράξεο κε ηε βνήζεηα κνλσηηθψλ ηκάλησλ, νη νπνίνη ζα 
βηδψλνληαη επάλσ ζηελ εζράξα κε πιαζηηθνχο θνριίεο θαη ξνδέιεο. Θα ζηεξεψλνληαη αλά 
δηαζηήκαηα ηέηνηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ κηα θαζαξή θαη ηαθηνπνηεκέλε εγθαηάζηαζε. 

Δηδηθή κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί ζηηο θαηαθφξπθα ηνπνζεηεκέλεο εζράξεο, φπνπ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια θαη επαξθή ζηνηρεία ζηεξεψζεσο ησλ θαισδίσλ, ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη αζθάιεηα θαη θαιή θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ. Σα θαιψδηα πνπ νδεχνπλ επάλσ ζε 
θαηαθφξπθεο εζράξεο ζα ζηεξεσζνχλ θαηά ηξφπν αζθαιή αλά δηαζηήκαηα ην πνιχ 600 mm. 

Οη βξαρίνλεο ζηεξίμεσο ησλ εζραξψλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ 
ραιπβνέιαζκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2 mm θαη ζα έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ  1 cm κεγαιχηεξν  
απφ ην πιάηνο ηεο ζράξαο πνπ ζηεξίδνπλ θαη ζα είλαη ππνινγηζκέλα γηα κέγηζην θνξηίν 50 kg. Οη 
απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο ζα είλαη ηέηνηεο ψζηε νη κελ ζράξεο πιάηνπο 100 mm – 300 mm λα 
δέρνληαη θνξηίν 100 kp/m ελψ νη ζράξεο πιάηνπο 400 mm – 600 mm θνξηίν 200 kp/m. ε θάζε 
πεξίπησζε, ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε ηα 1.200 mm. Ζ 
ζηεξέσζε ησλ βξαρηφλσλ απηψλ ζα είλαη επαξθήο γηα ην κέγηζην θνξηίν ηεο εζράξαο. 

Γεληθά ε θαηαζθεπή ησλ εζραξψλ ζα είλαη πνιχ επηκειεκέλε θαη ζα γίλεη κε ηξφπν πνπ ζα 
επηηξέπεη κηθξή δχλακε πάλσ ζε απηέο ρσξίο παξακνξθψζεηο ησλ ζραξψλ, ησλ βξαρηψλσλ θαη 
ησλ νξζνζηαηψλ. 

Οη νξζνζηάηεο ζα είλαη απφ ραιπβδνέιαζκα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 mm 
δηπινχ «π» κνλνί ή δηπινί αλάινγα κε ηα θνξηία ησλ εζραξψλ. Γηα  εζράξεο  πιάηνπο 
κεγαιχηεξνπ απφ 200 mm κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξζνζηάηεο κνξθήο. Οη νξζνζηάηεο 
απηνί ζα αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή θαη γηα ηελ ζηήξημή ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνηλά βχζκαηα 
κεηαιιηθά κε ηηο θαηάιιειεο βίδεο. 
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Οη βίδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ εζραξψλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θηι. ζα 
είλαη εηδηθήο κνξθήο γηα λα κελ ηξαπκαηίδνληαη ηα θαιψδηα θαη πξέπεη λα είλαη 
επηςεπδαξγπξσκέλεο. 

ε φπνηεο εζράξεο νδεχνπλ καδί κε άιια θαιψδηα ζεκάησλ, θαιψδηα πνπ κεηαθέξνπλ αλαινγηθά 
ζήκαηα (0-20mA ή 4-20mA) ηφηε ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ εζράξα εηδηθφ δηαρσξηζηηθφ εμάξηεκα θαηά 
κήθνο έηζη ψζηε λα δηαρσξίδεη ηελ ζράξα ζε δπν ηκήκαηα. Σν έλα ζα πεξηέρεη ηα θαιψδηα ησλ 
αλαινγηθψλ ζεκάησλ θαη ην άιιν ηα ππφινηπα θαιψδηα ζεκάησλ. 

5.3.4 Κνπηηά δηαθιάδσζεο 

Σα πιαζηηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ PVC, ηδίσλ πξνδηαγξαθψλ 
θαηαζθεπήο κε ηνπο επζχγξακκνπο ζσιήλεο, κε θάιπκκα πξεζζαξηζηφ ή βηδσηφ πνπ ζα 
εμαζθαιίδεη απφιπηε ζηεγαλφηεηα. Ζ ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο ζσιήλεο  ζα γίλεηαη  πάληνηε κέζσ 
ησλ εηδηθψλ ξαθφξ ζχλδεζεο. Σα θνπηηά ζα είλαη δηαζηάζεσλ  62 mm x 62 mm, 82 mm x 82 mm, 
91 mm x 91 mm θαη 100 mm x 100 mm θαηά πεξίπησζε πξνζηαζίαο ΗΡ 55. 

Σα ραιχβδηλα θνπηηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 3 mm γαιβαληζκέλα  
ή απφ άξηζηεο πνηφηεηαο ρπηνζίδεξν, ζηεγαλά πξνζηαζίαο ΗΡ 55, ηεηξάγσλα ή νξζνγψληα, 
θαηάιιεια γηα ζχλδεζε κε ραιχβδηλνπο ζσιήλεο θαισδίσλ. Οη δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη επαξθείο 
γηα ηελ άλεηε ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ψζηε λα απνθεχγνληαη αλεπηζχκεηα ηζαθίζκαηα. 

5.3.5 σιελψζεηο πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ 

Οη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ, ζηαζεξέο θαη εχθακπηεο, πξέπεη λα γίλνπλ ζχκθσλα 
κε ηα πξφηππα: ΔΛΟΣ HD 384, ΔΝ 50086, ΔΝ 60423, ΗΔC 60023, ΗΔC 60614. 

Οη ζηαζεξνί ραιπβνζσιήλεο φδεπζεο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ζα είλαη γαιβαληζκέλνη ελ ζεξκψ 
(εληφο θαη εθηφο) κέζνπ ηχπνπ (θφθθηλε εηηθέηα) πδξαπιηθνί ή εηδηθνί ειεθηξνινγηθνί  ζσιήλεο θαη 
ζα εγθαζίζηαληαη κε πιήξε ζεηξά βηδσηψλ εμαξηεκάησλ φπσο ζηηο πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο. Θα  
είλαη ζχκθσλνη κε ην ΗΔC 60423, κε ειάρηζην πάρνο ηνηρσκάησλ 1,5 mm. Κνπξκπάξηζκα ησλ 

ζσιήλσλ επηηξέπεηαη κφλνλ κέζσ θαηαιιήινπ θνπξκπαδφξνπ γηα γσλίεο άλσ  ησλ  90.  Οη 

γσλίεο 90 ζα γίλνληαη κε έηνηκεο θακπχιεο. Ζ ζχλδεζή ηνπο κε ηα  θνπηηά  δηαθιάδσζεο  ζα 
γίλεηαη ζηεγαλά κε πεξηθφριηα κέζα – έμσ. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλσ ησλ δχν αιιαγψλ 
δηεχζπλζεο, ρσξίο ελδηάκεζν θνπηί δηαθιάδσζεο. 

ε φιεο ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ζα είλαη επίηνηρεο ή ρσλεπηέο ή 
ζακκέλεο ζην πάησκα θαηά πεξίπησζε θαη ζα δηαηαρζνχλ ζε θαζαξνχο θαη  απινχο 
ζρεκαηηζκνχο, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ εθεδξεία ρψξνπ γηα κειινληηθέο ζσιελψζεηο πξνο φινπο 
ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο. ηα ζεκεία πνπ ηειεηψλνπλ νη ηνίρνη θαη νη νξνθέο, νη ζσιελψζεηο ζα 
θαιπθζνχλ θαηάιιεια. 

Με κεηαιιηθέο εληνηρηζκέλεο ζσιελψζεηο δελ επηηξέπεηαη λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  εθηφο  ησλ  
θηηξίσλ γηα γξαθεία θαη ησλ ρψξσλ γηα γξαθεία ησλ ινηπψλ θηηξίσλ. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπο, 
ζα είλαη απφ PVC, θαηάιιεινη γηα εγθαηάζηαζε ζην έδαθνο θαη γηα εγθηβσηηζκφ ζε ζθπξφδεκα, 
ηππνπνηεκέλσλ δηακέηξσλ 23 mm, 29 mm θ.ν.θ. 

Οη επζχγξακκνη πιαζηηθνί ζσιήλεο γηα εκθαλή ηνπνζέηεζε ζα είλαη απφ PVC, θαηάιιεινη γηα 
εκθαλή εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα IEC θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 798.1 θαη 
799. Οη ζσιήλεο ζα είλαη άθαπζηνη, απξφζβιεηνη απφ νμέα θηι. θαη πςειήο αληνρήο ζε ππεξηψδε 
αθηηλνβνιία. Θα ζπλνδεχνληαη απφ πιήξε ζεηξά εμαξηεκάησλ φπσο θακπχιεο, κνχθεο, θνιάξα, 
ξαθφξ θηι. 

Ζ πιεξφηεηα ησλ ζσιήλσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 40%. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλσ ησλ  
δχν αιιαγψλ δηεχζπλζεο, ρσξίο ελδηάκεζν θνπηί δηαθιάδσζεο ή θξεάηην. 

Σα ειάρηζηα πάρε ζε ζρέζε κε ηηο δηακέηξνπο ζα είλαη ηα εμήο: 
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Πίνακας 4.3-2: Δλάτιζηα πάτη ζφληνώζεφν ζε ζτέζη με ηις διαμέηροσς 

Α/Α Γιάμεηρος [mm] Πάτος [mm] 
1 2 3 

1 20 1,55 

2 25 1,80 

3 32 2,1 

4 40 2,30 

5 50 2,85 

6 100– 160 4,00 

7 200 6,00 

Οη ραιπβδνζσιήλεο ζπηξάι ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ζχλδεζε κεραλεκάησλ θαη 
νξγάλσλ κε ηα ραιχβδηλα θνπηηά δηαθιάδσζεο. Οη  ζσιήλεο ζα είλαη αλνμείδσηνη, επελδεδπκέλνη 
κε καλδχα απφ PVC θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο. 

Οη δηάκεηξνη ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ζα θαζνξηζηνχλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θαισδίσλ 
πνπ πξφθεηηαη λα δηέιζνπλ κέζα απ‟ απηέο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ IEC 60364, 
ή φπσο απαηηεζεί γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ ζα ππάξμεη 
δηάκεηξνο ζσιήλα κηθξφηεξε απφ 20 mm. 

Οη ρσλεπηέο ζσιελψζεηο θαζψο θαη απηέο πνπ νδεχνπλ κέζα ζε ςεπδνξνθέο ζα θέξνπλ ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηηο δηαθιαδψζεηο πξνο ηα θσηηζηηθά ζψκαηα, ηνπο δηαθφπηεο, ηνπο 
ξεπκαηνδφηεο θηι. 

Όιεο νη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ζα εγθαηαζηαζνχλ θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη  ηνλ 
εμαεξηζκφ θαη ηελ απνζηξάγγηζε ηνπο. Οη θακπχιεο ζα γίλνληαη απφ ηελ ίδηα ηε ζσιήλσζε. Κπηία 
δηαθιαδψζεσλ ή ελψζεσλ, δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δπζπξφζηηα ζεκεία. 

Οιφθιεξν ην ζχζηεκα ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ζα θαζαξηζηεί κε επηκέιεηα θαη ζα 
απνκαθξπλζνχλ νπνηαδήπνηε άρξεζηα πιηθά θαη ξχπνη, πξηλ απφ ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ  
κέζα απφ απηφ. 

ηα ζεκεία πνπ νη ζσιήλεο ζπλδένληαη κε θνπηηά δηαθνπηψλ, ζα θέξνπλ εηδηθή θνριηνηνκεκέλε 
ππνδνρή, ε νπνία φηαλ ζθηρζεί ζα είλαη πξφζσπν κε ηελ εμσηεξηθή παξεηά ηνπ θνπηηνχ. Οη 
ζσιήλεο ζα ζηεξεψλνληαη ηφηε επάλσ ζην θνπηί κε ηε βνήζεηα ελφο κπξνχηδηλνπ, εζσηεξηθψο 
θνριηνηνκεκέλνπ δαθηπιίνπ, ν νπνίνο ζα βηδψλεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θνπηηνχ επάλσ ζηελ 
θνριηνηνκεκέλε ππνδνρή ηεο ζσιελψζεσο. Ζ ζηεξέσζε ησλ ζσιήλσλ επάλσ ζην θνπηί  κε 
ρξήζε θνριηνηνκεκέλσλ δαθηπιίσλ απ‟ επζείαο ρσξίο ρξήζε ηεο θνριηνηνκεκέλεο ππνδνρήο 
επηηξέπεηαη. 

Όια ηα εθηεζεηκέλα ζηνλ αέξα ηκήκαηα ησλ ζπεηξσκάησλ, ζα ππνζηνχλ ςπρξφ γαιβάληζκα κεηά 
ηελ εγθαηάζηαζή ησλ. 

Οη επίηνηρεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη θαηά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πίνακας 4.3-3: Γιαζηήμαηα επίηοιτφν ζφληνώζεφν 

Α/Α Γηάκεηξνο [mm] Γηάζηεκα [m] 
1 2 3 

1 20 2,50 

2 25 2,00 

3 30 1,20 

ηα ζεκεία θακππιψζεσο, νη ζσιήλεο ζα ζηεξεψλνληαη απνηειεζκαηηθά ζε απφζηαζε 225 mm 
εθαηέξσζελ ηεο θακπχιεο. ηα ζεκεία ζπλδέζεσλ ή απφηνκσλ αιιαγψλ θαηεχζπλζεο θαη ζε 
πξφζζεηα ζεκεία πνπ ζα θξίλεη ε Τπεξεζία, ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια ζηαζεξά ή αθαηξεηά  
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θνπηηά ζπλδέζεσο. ε κεγάινπ κήθνπο γξακκέο ζα ηνπνζεηεζνχλ ραιχβδηλα ή ρπηνζηδεξά θνπηηά 
κε ζπξίδεο επηζθέςεσο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έιμε ησλ θαισδίσλ. Οη εγθηβσηηζκέλεο ζηα 
δάπεδα ζσιελψζεηο ζα είλαη ζπλερείο, ρσξίο ελδηάκεζα θνπηηά ζπλδέζεσο,  ζακκέλα  ζην  
δάπεδν. Αλ απαηηείηαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ θξεάηηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ραιχβδηλν 
θάιπκκα. 

ηα ζεκεία πνπ νη ζσιελψζεηο δηαπεξλνχλ αξκνχο δηαζηνιήο ζα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά θνπηηά 
ζχλδεζεο,  πνπ  ζα κπνξνχλ  λα απνξξνθνχλ  ηηο ζπζηνιέο/δηαζηνιέο. Σα θνπηηά απηά ζα θέξνπλ 
εθαηέξσζελ αθξνδέθηεο γεηψζεσο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα ζπλδένληαη  πξνο ην ζχζηεκα γεηψζεσο κε 
θαηαιιήινπ δηαηνκήο πνιχθισλν ράιθηλν αγσγφ. Σα άθξα ησλ ζσιελψζεσλ νη νπνίεο εγθη- 
βσηίδνληαη ζε κπεηφλ, ζα ηαπψλνληαη πξνζσξηλά πξηλ πέζεη ην κπεηφλ κε θαηάιιειεο νξεηράι- θηλεο 
ηάπεο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο επάλσ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ 
θηηξίσλ. 

Οη ζσιελψζεηο πνπ νδεχνπλ θάησ απφ ςεπδνπαηψκαηα ή πάλσ απφ ςεπδνξνθέο θαη γεληθά νη 
θαιπκκέλεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη ζε εηδηθά ζηνηρεία εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία. 

Σα θαιχκκαηα ησλ εμαξηεκάησλ ησλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη επίπεδα θαη ζα ζηεξεψλνληαη ζηε  
κέζε ησλ κε νξεηράιθηλεο βίδεο θσληθήο θεθαιήο. Κάζε εμάξηεκα ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα 
παξέκβπζκα απφ λενπξέλην ή άιιν ηζνδχλακν πιηθφ. 

ε εμσηεξηθέο ζσιελψζεηο θαη γεληθά φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο Πξνδηαγξαθέο ζα ηνπνζεηεζνχλ 
ζηεγαλά θνπηηά ζπλδέζεσλ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε 
αληηθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ, ρσξίο λα απαηηνχληαη επεκβάζεηο ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία θαη 
κεξεκέηηα. 

ηηο ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο κνλνθαζηθψλ αγσγψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ξεπκαηνδνηψλ, 
δηαθνπηψλ θηι δελ επηηξέπεηαη ζηελ ίδηα ζσιήλσζε ε ζπλχπαξμε δχν θάζεσλ. 

Οη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ  θαζψο θαη  ηα αληίζηνηρα θξεάηηα, ζα πιεξνχλ 
ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

 Οη ζσιήλεο ζα είλαη απφ ζθιεξφ PVC κε θαηάιιειεο ζπλδέζεηο. 

 Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ραιχβδηλνη ζσιήλεο δηακέηξνπ 100 mm θαη 150 mm κε πάρνο 
ηνηρψκαηνο 6 mm θαη δηακέηξνπ 200 mm κε πάρνο ηνηρψκαηνο 8 mm ή ζσιήλεο απφ PVC 
ηππνπνηεκέλσλ δηακέηξσλ. 

 Θα πξνβιεθζεί 20% εθεδξεία ζσιήλσλ γηα θάζε φδεπζε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φρη 
ιηγφηεξε απφ έλα ζσιήλα αλά φδεπζε. 

 Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν επζχγξακκα ηκήκαηα ζσιήλσλ θαη νη  αιιαγέο θαηεπζχλζεσο  
ζα γίλνληαη κε θξεάηηα, κε κφλε εμαίξεζε ηηο θακπχιεο 90° γηα ηελ είζνδν ζε θηίξηα. Όπνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηεο θακπχιεο, ε αθηίλα θακππιφηεηαο ζα είλαη 800 mm γηα ζσιήλεο 
δηακέηξνπ 100 mm θαη 1.000 mm γηα ζσιήλεο δηακέηξνπ 150 mm θαη 200 mm. 

 Οη ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαισδίσλ ζε δηαζηαπξψζεηο κε νδνχο ζα επεθηείλνληαη έλα κέηξν 
ηνπιάρηζηνλ εθαηέξσζελ ηεο νδνχ. 

Σα θξεάηηα ζα έρνπλ ειάρηζην βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 800 mm πξνθεηκέλνπ γηα 
αγσγνχο ρακειήο ηάζεσο θαη 1.200 mm πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο κέζεο ηάζεσο.  ε  
πεξηπηψζεηο πνπ ηα θαιψδηα πεξλνχλ ζε επζεία γξακκή κέζα απφ ηα θξεάηηα νη ειάρηζηεο 
δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη 600 mm x 600 mm. ε πεξηπηψζεηο πνπ ην  θαιψδην  αιιάδεη  
θαηεχζπλζε, νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη 800 mm x 800 mm.  ε  θάζε 
πεξίπησζε νη δηαζηάζεηο ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη επαξθείο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ειάρηζηε 
απαηηεηή αθηίλα θακππιφηεηαο θάζε θαισδίνπ. 

Σν θξεάηην ζα έρεη δπλαηφηεηα απνζηξαγγίζεσο θαη ζα θέξεη ρπηνζηδεξφ θάιπκκα  βαξέσο  
ηχπνπ. Θα ππάξρνπλ ελδηάκεζα θξεάηηα αλά 30 ην πνιχ κέηξα θαη 5 ην πνιχ κέηξα πξηλ απφ ηελ 

θαηάιεμε ζε θακπχιε 90. 
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Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζσιελψζεσλ θαη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
θαισδίσλ, νη ζσιελψζεηο ζα ηαπσζνχλ γηα λα κελ εηζρσξήζνπλ ζ‟ απηέο μέλεο χιεο. 

 
Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ, ν Αλάδνρνο ζα θαζαξίζεη ηειείσο κε θαηάιιεια κέζα 
ηνπο ζσιήλεο. Όινη νη ζσιήλεο ζα ζθξαγηζηνχλ θαηάιιεια γηα λα απνθεπρζεί ε είζνδνο πγξαζί- 
αο, πνληηθψλ θαη άιισλ επηβιαβψλ δσπθίσλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηξνθνδφηεζε κηαο θαηαλάισζεο απαηηεί κε ζηαζεξή ζχλδεζε (θηλεηήξεο 
θηι), ν αγσγφο ζα πξνζηαηεχεηαη ζην κεηαμχ ηνπ πέξαηνο ηεο ζηαζεξήο ζσιήλσζεο θαη ηνπ 
θηβσηίνπ ζπλδέζεσο ηκήκα ηνπ κε εχθακπην πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα απφ PVC ή εχθακπην 
ραιπβδνζσιήλα επελδεδπκέλν εζσηεξηθά κε PVC. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ εχθακπηνπ ζσιήλα θαη ζηα δχν άθξα ζα είλαη ηειείσο ζηεγαλή θαη ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ θαηαιιήισλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εμαξηεκάησλ πξνζαξκνγήο.  Σν κήθνο 
ηεο εχθακπηεο ζσιήλσζεο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 400 mm. 

Ο αθξνδέθηεο γεηψζεσο ηεο εμππεξεηνχκελεο θαηαλάισζεο ζα ζπλδέεηαη κέζσ μερσξηζηνχ 
αγσγνχ γεηψζεσο κε ηε γείσζε ηεο ζηαζεξήο πξνζηαηεπηηθήο ζσιήλσζεο. Απαγνξεχεηαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εχθακπηνπ ραιχβδηλνπ αγσγνχ, σο ζηνηρείνπ γεηψζεσο. 

5.3.6 Ορεηνί θαισδίσλ 

Οη νρεηνί ησλ θαισδίσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ βαξέσο ηχπνπ γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ 
ραιπβνειάζκαηα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΝΔΜΑ VE-1. 

Κάζε ηεκάρην νρεηνχ ζα έρεη δηακνξθσκέλα ρείιε πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ  θαηά κέησπν ζχλδεζε 
κε ηα άιια ηεκάρηα θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζπλδέζεσο. Κάζε ηεκάρην 
νρεηνχ ζα θέξεη επθφισο αθαηξεηά θαιχκκαηα ηα νπνία ζα ζηεξεψλνληαη ζηνλ νρεηφ κε 
γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ βίδεο. 

Σν ζχζηεκα ησλ νρεηψλ θαισδίσλ ζα θέξεη επίζεο ηα απαξαίηεηα ηεκάρηα θακπχισλ θαη 
δηαθιαδψζεσλ, ε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε εγθαηάζηαζε ησλ 
θαισδίσλ θαη ζα απνθιείεη ηε δεκηνπξγία θακππιψζεσο ησλ θαισδίσλ κε κηθξή θαη κε 
επηηξεπφκελε αθηίλα. Όια ηα εμαξηήκαηα ησλ νρεηψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζην εξγνζηάζην  
θαη ζα θέξνπλ θαηάιιεια θαιχκκαηα. Ζ θαηαζθεπή ή δηαξξχζκηζε εμαξηεκάησλ  νρεηψλ  επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ απαγνξεχεηαη. 

ε πεξηπηψζεηο θαηαθφξπθεο φδεπζεο ησλ νρεηψλ, ηα θαιψδηα ζα ζηεξίδνληαη ζε απηνχο κε 
θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφ ζηεξίγκαηα, ζε απνζηάζεηο φρη κεγαιχηεξεο απφ 500 mm. 

Οιφθιεξν ην ζχζηεκα νρεηψλ ζα έρεη ειεθηξηθή ζπλέρεηα (γεθπξσκέλν), πεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ηνπ ηξνθνδνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ κέζσ κηαο ηαηλίαο ραιθνχ επαξθνχο δηαηνκήο, πνπ ζα  
ζπλδέεηαη κε νξεηράιθηλνπο θνριίεο, πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο. 

Όινη νη νρεηνί ζα δηαζηαζηνινγεζνχλ ψζηε λα δέρνληαη άλεηα φια ηα πξνβιεπφκελα θαιψδηα θαη 
κία πεξίζζεηα εθεδξείαο 25%, ζε θακία φκσο πεξίπησζε νη δηαζηάζεηο ησλ νρεηψλ ζα είλαη 
κηθξφηεξεο απφ 50 mm x 50 mm. Όιεο νη θακπχιεο, νη δηαθιαδψζεηο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ 
νρεηψλ ζα θέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο εληζρχζεηο θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα ίδηα 
πξφηππα κε ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη νη νρεηνί. 

Ζ ζηήξημε ησλ νρεηψλ ζηνπο ηνίρνπο θαη ζηελ νξνθή ζα γίλεη κέζσ θαηαιιήισλ ζηηβαξψλ 
ζηνηρείσλ, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ζηαζεξή θαη αζθαιή εγθαηάζηαζε. Ο ηξφπνο θαη ηα πιηθά 
ζηήξημεο ζα εγθξηζνχλ πξνεγνπκέλσο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Όηαλ απαηηείηαη ηεκαρηζκφο ηππνπνηεκέλσλ ηεκαρίσλ νρεηψλ, νη δεκηνπξγνχκελεο λέεο αθκέο ζα 
πξνζηαηεχνληαη κε ςπρξφ γαιβάληζκα ή αληηνμεηδσηηθή βαθή κηλίνπ. 

Οιφθιεξν ην ζχζηεκα ησλ νρεηψλ ζα θαηαζθεπαζηεί ζην εξγνζηάζην θαη ζα εγθαηαζηαζεί  ζην 
έξγν πξηλ απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαισδίσλ. 

5.3.7 Oηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

Σκήκα ησλ εμεξρφκελσλ απφ ην θηίξην θαισδίσλ κέζεο ηάζεο κέρξη έλα κέηξν ζα πεξηβάιιεηαη 
απφ ηζηκεληνζσιήλα. 
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Ο Αλάδνρνο ζα ζεκεηψζεη φιεο ηηο νπέο θαη ηα ραληξψκαηα πνπ απαηηνχληαη  γηα  ηελ  
εγθαηάζηαζε θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηεξίμεσο. Οη 
δηαλνίμεηο θαη επαλαπιεξψζεηο κε κπεηφλ θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ησλ 
ζνβάδσλ απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο γεληθά είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, π.ρ. 
ζθαςίκαηα θαη δηαηξήζεηο ζηα δάπεδα θαη ζηηο νξνθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ 
θαισδίσλ, ησλ εζραξψλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ θαηά ηξφπν πνπ δελ  
ζα βιάπηεη ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ νηθνδνκηθνχ κέξνπο ηνπ έξγνπ. 

6. ΓΔΗΩΔΗ 
 

6.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο γεηψζεηο ησλ θηηξίσλ, ησλ Τπνζηαζκψλ, ησλ 
ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ θηι. εμνπιηζκνχ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία αηφκσλ πνπ έξρνληαη 
ζε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε απηέο θαη εηδηθφηεξα πεξηιακβάλεη: 

i. Σε ζεκειηαθή γείσζε ησλ θηηξίσλ 

ii. Σελ ηζνδπλακηθή πξνζηαζία ησλ δαπέδσλ έλαληη βεκαηηθψλ ηάζεσλ 

iii. Σηο γεηψζεηο πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ έξγσλ 

iv. Σηο γεηψζεηο ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ ζηε ρακειή ηάζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ 

v. Σηο γεηψζεηο ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

6.2 Τλικά 

6.2.1 Θεκειηαθή γείσζε 

Ζ εθινγή ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζηαζία ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο έλαληη δηαβξψζεσο 
θαη ηελ δηάξθεηα δσήο απηήο. Χο αγσγφο ζεκειηαθήο γείσζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ηαηλία 
ραιχβδηλε ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλε  (St/tZn)  θαηά  ΔΛΟΣ  EN  50164-2  ειάρηζηεο  δηαηνκήο  
30 mm x 3,5 mm. Υαιχβδηλα ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλα πξέπεη λα είλαη θαη φια ηα  εηδηθά  ηεκάρηα 
θαηαζθεπήο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο, ήηνη: 

- νη νξζνζηάηεο ή ζηεξίγκαηα ηαηλίαο 

- νη ζχλδεζκνη δηαθιαδψζεσλ ή θαηά κήθνο ζπλδέζεσλ 

- νη ζθηθηήξεο ηαηλίαο θαη θαηαθφξπθνπ αγσγνχ θαη 

- νη ζπλδεηήξεο ηαηλίαο θαη νπιηζκνχ ζεκειίσλ. 

6.2.2 Ηζνδχλακηθν πιέγκα 

Σν ηζνδπλακηθφ πιέγκα είλαη δνκηθφ πιέγκα Γάξηγθ πνπ ηνπνζεηείηαη ζην δάπεδν ζε βάζνο 5 cm 
θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε γείσζε ηνπ Τπνζηαζκνχ. Σν δνκηθφ πιέγκα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 
ραιχβδηλα ζχξκαηα δηακέηξνπ 5 mm ή 6 mm ζπγθνιιεκέλα ζε θφκβνπο κε αλνίγκαηα ην  πνιχ 150 
mm x 150 mm. Ζ πεξηκεηξηθή ηαηλία γείσζεο ζα είλαη ράιθηλε, δηαηνκήο 30 mm x 3,5 mm.

6.2.3 Γείσζε πξνζηαζίαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο 

Οη γπκλνί αγσγνί γεηψζεσο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ραιθφ γεηψζεσλ κε αγσγηκφηεηα 98% ζε 
ζρέζε κε ηνλ θαζαξφ ραιθφ θαη ζα είλαη πνιχθισλνη. 

Οη αγσγνί γείσζεο ησλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ  ζα είλαη κεκνλσκέλνη αγσγνί ηεο απηήο κφλσζεο θαη 
θαηαζθεπήο κε ηνπο ινηπνχο αγσγνχο ηνπ θπθιψκαηνο. 

Οη ζπλδεηήξεο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο κε ηηο ξάβδνπο γεηψζεσο ζα είλαη νξεηράιθηλνη ηχπνπ 
αζθαιείαο θαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ην ίδην εξγνζηάζην πνπ θαηαζθεχαζε θαη ηηο ξάβδνπο 
γεηψζεσο. 
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χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 ε δηαηνκή ησλ αγσγψλ γείσζεο, εθ‟ φζνλ νη αγσγνί ηνπ 
θπθιψκαηνο έρνπλ δηαηνκή κηθξφηεξε απφ 16 mm

2
, ζα είλαη ηεο απηήο δηαηνκήο. Δάλ  νη αγσγνί  ηνπ 

θπθιψκαηνο έρνπλ δηαηνκή 16 σο 35 mm
2
, ν αγσγφο γείσζεο ζα είλαη 16 mm

2
, ελψ, γηα δηαηνκέο 

αγσγψλ θπθισκάησλ κεγαιχηεξεο απφ 50 mm
2
 ν αγσγφο γείσζεο ζα έρεη δηαηνκή ηνπιάρηζηνλ ίζε 

πξνο ην κηζφ ηεο δηαηνκήο ησλ αγσγψλ ηνπ θπθιψκαηνο. 

 
Υάιθηλε πιεμίδα γείσζεο (κπιεληάδ) ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμαζθαιηζζεί ε  κεηαιιηθή  ζπλέρεηα 
ησλ θιαληδσηψλ ζσιελψζεσλ, ησλ βηδσηψλ θαηαζθεπψλ, ησλ εζραξψλ θηι. θαη ζηηο ζπλδέζεηο 
κεηαμχ πιαθψλ θαη αγσγνχ απφ ραιθφ θαη ηηο θαηαζθεπέο ή ηηο ζπζθεπέο πνπ  ππφθεηληαη ζε 
θξαδαζκνχο ή δηαζηνιέο. Ζ πιεμίδα πξέπεη λα είλαη απφ γπκλφ θαζζηηεξσκέλν ραιθφ, επίπεδε, 
πνιχ εχθακπηνπ ηχπνπ. Οη ζπλδέζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη εμ‟ νινθιήξνπ ζηνλ αέξα θαη 
ην κήθνο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 50 cm έσο 20 cm. 

Ο αγσγφο γείσζεο, θαηά ηε δηέιεπζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηηο ππαίζξηεο 
κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο (θηγθιηδψκαηα θηι), ζα είλαη J1VV (NYY) δηαηνκήο 35 mm

2
. 

 

6.2.4 Γείσζε πξνζηαζίαο νπδέηεξσλ θφκβσλ 

Ο αγσγφο γείσζεο ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ ζα είλαη θαιψδην ηχπνπ J1VV (NYY). Ζ δηαηνκή ηνπ 
θαισδίνπ γείσζεο νπδεηέξσλ θφκβσλ πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηνπο ελεξγνχο αγσγνχο θαη 
πνηέ κηθξφηεξε ησλ 35 mm2 

 

6.2.5 Ζιεθηξφδηα γείσζεο 

Σα ειεθηξφδηα γείσζεο πξέπεη λα είλαη ξαβδφκνξθα δηακέηξνπ 17 mm θαη κήθνπο 1,5 m θαη‟ 
ειάρηζην, απφ ππξήλα ζπκπαγνχο ράιπβα κε ειεθηξνιπηηθή επηθάιπςε ζηξψκαηνο ραιθνχ 
πάρνπο 250 κm, ζπγθνιιεκέλνπ ζηνλ ππξήλα (φρη πεξαζηνχ) κε ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηεη 
κνξηαθή ζπλέλσζε ησλ δπν πιηθψλ απνθιείνληαο ην γαιβαληθφ θαηλφκελν κεηαμχ ραιθνχ θαη 
ράιπβα ή ηελ νιίζζεζε ηνπ ραιθνχ επηθάιπςεο πάλσ ζην ζίδεξν. Ζ θεθαιή ηνπ ειεθηξνδίνπ ζα 
είλαη θσληθή γηα ηελ εχθνιε εηζαγσγή ηνπ πεξηιαίκηνπ γείσζεο. Ζ άιιε άθξε ηνπ ειεθηξνδίνπ ζα 
είλαη αηρκεξή γηα ηελ εχθνιε δηείζδπζε ηνπ ζην έδαθνο. Καη ηα δχν άθξα ζα θέξνπλ θνριηνηφκεζε 

¾ in W γηα ηε δπλαηφηεηα επηκήθπλζήο ηνπο κε θνριησηή νξεηράιθηλε κνχθα. Σν θάζε ειεθηξφδην 
ζα ζπλνδεχεηαη απφ ράιθηλν πεξηιαίκην ηχπνπ ζχζθημεο κε ηέζζεξηο θνριίεο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 
αγσγνχ γείσζεο ζε απηφ. 

Σα ειεθηξφδηα ζα είλαη επεθηάζηκα, δειαδή ην κήθνο ηνπο ζα κπνξεί λα επαπμάλεηαη κε θνριίσζε 
πξφζζεηνπ ηκήκαηνο φκνηνπ ειεθηξνδίνπ κήθνπο 1,5 m νξεηράιθηλνπ ζπλδέζκνπ κε εζσηεξηθφ 
ζπείξσκα ¾ in W. 

6.2.6 Σξίγσλα γείσζεο – πιάθεο γείσζεο 

Κάζε ηξίγσλν γείσζεο ζα απνηειείηαη απφ ηξεηο ξάβδνπο ηχπνπ COOPERWELD πνπ ζα 
εκθπηεχνληαη ζην έδαθνο ζε ζρήκα ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ πιεπξάο 3 m. Οη αγσγνί  ζπλδέζεσο 
ησλ ξάβδσλ ηνπ ηξηγψλνπ ζα είλαη απφ γπκλφ ειεθηξνιπηηθφ πνιχθισλν ραιθφ. 

Οη κεηαιιηθέο πιάθεο γεηψζεσο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηα ηέξκαηα ησλ γξακκψλ δηθηχσλ 
νδηθνχ θσηηζκνχ. Σα πιηθά ησλ γεηψζεσλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή. 
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6.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

6.3.1 Θεκειηαθή γείσζε 

Ζ ζεκειηαθή γείσζε θαηαζθεπάδεηαη ζην αξρηθφ ζηάδην ησλ λεναλαγεηξφκελσλ  θηηξίσλ,  ππφ 
κνξθή θιεηζηνχ δαθηπιίνπ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θηηξίνπ. Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ζεκειηαθήο γεηψζεσο 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ην DIN 18015 θαη ηελ Τ.Α. 6242/185 (ΦΔΚ 1525/31-12-73). 

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ηαηλίαο γίλεηαη θαηαθφξπθα, ψζηε ε κεγάιε δηάζηαζε ηεο ηαηλίαο  λα  είλαη 
θάζεηε πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ ζηήξημε ηεο ηαηλίαο γίλεηαη κε εηδηθά ζηεξίγκαηα 
(νξζνζηάηεο) πνπ ηνπνζεηνχληαη αλά 2 m. Δπί ηεο ηαηλίαο θαη ησλ νξζνζηαηψλ ηνπνζεηείηαη 
ζηξψκα ζθπξνδέκαηνο (κπεηφλ θαζαξηφηεηαο) πάρνπο 100 mm, ψζηε λα έρεη κεδεληθή δηάβξσζε, 
κεραληθή αληνρή θαη ειάρηζηε αληίζηαζε δηαβάζεσο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηαηληψλ ή ηαηληψλ θαη θπθιηθψλ αγσγψλ, απηέο ζα γίλνληαη κε 
εηδηθά ηεκάρηα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ αγψγηκε ζπλέρεηα. Όπνπ ππάξρνπλ αξκνί δηαζηνιήο πξέπεη 
εληφο ηνπ θηηξίνπ θαη εθηφο ζθπξνδέκαηνο λα γεθπξσζνχλ ηα ηκήκαηα ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο κε 
θαηάιιεια δηαζηνιηθά ειάζκαηα ζχλδεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αγψγηκε ζπλέρεηα. Οη 
δηαθιαδψζεηο ή θαηά κήθνο ζπλδέζεηο απηήο πξέπεη λα γίλνληαη κε κεραληθφ ζχλδεζκν (ζθηθηήξα). 

6.3.1.1 Απαγσγνί γείσζεο 

ε θαηάιιεια επηιεγκέλα ζεκεία ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ησλ ρψξσλ θάζε θηηξίνπ ζα 
θαηαζθεπαζζνχλ ζπγθεληξσηηθνί απαγσγνί γεηψζεσλ (ππνδνρή γεηψζεσλ). Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 
εμηζσηή δπλακηθνχ κε ηε ζεκειηαθή γείσζε πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλαο ζπγθεληξσηηθφο 
απαγσγφο γείσζεο κεηαμχ ηνπο πνπ ζα βξίζθεηαη ζην ρψξν παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
(γεληθφο πίλαθαο ρακειήο ηάζεσο) ηνπ θηηξίνπ. 

Απηφο ν ζπγθεληξσηηθφο απαγσγφο γείσζεο πξέπεη λα εμέξρεηαη ζηνλ ηνίρν ηνπ ππνγείνπ θαη ζε 
χςνο 50 cm απφ ην δάπεδν θαη λα έρεη κήθνο θαη‟ ειάρηζηνλ 1,50 m. Ο ελ ιφγσ απαγσγφο ζα 
επεθηείλεηαη απφ ην ζεκείν εμφδνπ ηνπ ζηνλ ηνίρν, επίηνηρα, ζηεξενχκελνο κε εηδηθά ζηεξίγκαηα, 
κέρξη ηνλ αληίζηνηρν ρψξν φπνπ ππάξρεη ηζνδπλακηθφο δπγφο. 

Με ηε ζεκειηαθή γείσζε πξέπεη λα ζπλδένληαη ζηαζεξά θαη αγψγηκα φια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ 
θηηξίνπ. Οη γεηψζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζπλδένληαη θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε φζα 
αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

6.3.1.2 Έιεγρνο – Μέηξεζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο 

Τπεχζπλνο γηα ηε ζσζηή θαηαζθεπή ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο είλαη ν εγθαηαζηάηεο ειεθηξνιφγνο 
ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππεχζπλνο γηα ηε κέηξεζε θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία απηήο είλαη ν επηηφπνπ ηνπ 
έξγνπ Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο απηνχ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο είλαη ε δπλαηφηεηα επηζεψξεζεο 
θαη ειέγρνπ (κέηξεζεο) απηήο, φηαλ απαηηεζεί. Ζ χπαξμε κφλν ηεο ηεξκαηηθήο ηαηλίαο ζπλδέζεσο 
δελ πηζηνπνηεί θαη ηελ χπαξμε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο θαη ζπλαθφινπζα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 
απηήο. 

Γηα λα γίλεη ε κέηξεζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο πξέπεη λα απνζπλδεζεί απφ ηνλ εμηζσηή δπλακηθνχ. 
Καηά ηε κέηξεζε πξέπεη λα πξνζερζεί φηη ε ηάζε ζηνλ γεησηή δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 
ηελ επηηξεπηή ηάζε επαθήο (50 V AC ή 250 V AC). Ζ κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο γίλεηαη κε 
έλα γεηψκεηξν. Αλάινγα κε ηελ αληίζηαζε γείσζεο πνπ ζα κεηξεζεί  δηαθξίλνληαη δχν πεξηπηψζεηο. 

i. Αληίζηαζε γείσζεο Ro < 1Χ: ε απηή ηελ πεξίπησζε ζηε ζεκειηαθή γείσζε ηνπ θηηξίνπ 
κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη ν νπδέηεξνο ηεο εγθαηάζηαζεο ρακειήο ηάζεο, αλεμάξηεηα αλ 
εθαξκφδεηαη ζαλ κέζνδνο πξνζηαζίαο απφ ηάζεηο επαθήο ε νπδεηέξσζε ή  ε  άκεζε 
γείσζε. Γειαδή ε γείσζε κεηαιιηθψλ κεξψλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο θαη νη νπδέηεξνη 
θφκβνη ηεο ρακειήο ηάζεο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ κπνξεί λα ζπλδένληαη ζηε ζεκειηαθή

ii.  
γείσζε. 

Αληίζηαζε γείσζεο Ro > 1Χ: ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο ηεο 
γείσζεο κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη νπδέηεξνπ ηεο ρακειήο ηάζεο. Γειαδή  ε  γείσζε 
κεηαιιηθψλ κεξψλ κέζεο ηάζεο ζα ελψλεηαη κε ηε ζεκειηαθή γείσζε. Ζ γείσζε ησλ 
νπδεηέξσλ θφκβσλ ηεο ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη ρσξηζηά. Οη γεησηέο ηεο 
ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 m καθξηά απφ ηνπο γεησηέο ηεο  κέζεο  
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ηάζεο, ψζηε λα κελ αιιεινεπεξεάδνληαη νη δχν εγθαηαζηάζεηο γείσζεο. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα ηζνδπλακηθά πιέγκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην δάπεδν ησλ 
Τπνζηαζκψλ ζα γεηψλνληαη ζηε κέζε ηάζε. 

Ζ αληίζηαζε γείσζεο ησλ γεησηψλ κέζεο ηάζεο πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 40 Χ. 

Ζ γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη νη γεηψζεηο ηνπ νπδεηέξνπ ζε πίλαθεο ηεο 
ρακειήο ηάζεο, πξέπεη λα  έρνπλ  ζπλνιηθή  ζπληζηακέλε  αληίζηαζε  γείσζεο  ρακειφηεξε  ησλ 
10 Χ. 

Πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ρακειήο αληίζηαζεο γείσζεο ηνπ Τπνζηαζκνχ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη ε ηαηλία ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο λα ζπλδέεηαη θαηά δηαζηήκαηα κε 
πξφζζεηα ειεθηξφδηα γείσζεο θαξθσκέλα ζην έδαθνο θάησ απφ ηα ζεκέιηα. 

Όιεο νη κεηξήζεηο ησλ αληηζηάζεσλ γεηψζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα θαηαγξαθνχλ ζην 
Πξσηφθνιιν Γνθηκψλ Γεηψζεσλ θαη ζα ζπλππνγξαθνχλ απφ ηελ  Τπεξεζία θαη ηνλ Αλάδνρν. Σν 
ελ ιφγσ πξσηφθνιιν ζα απνηειέζεη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο 
Παξαιαβήο. 

6.3.2 Ηζνδχλακηθν πιέγκα 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ Τπνζηαζκνχ πξέπεη λα 
θαηαζθεπαζηεί ηζνδπλακηθφ πιέγκα γείσζεο. Σν πιέγκα απηφ πξέπεη λα εθηείλεηαη ζε φια ηα 
δάπεδα ησλ ρψξσλ κέζεο ηάζεο (άθημε θαη κέηξεζε ΓΔΖ, ρψξνο πεδίσλ κέζεο ηάζεο, ρψξνο 
κεηαζρεκαηηζηψλ). Σν ηζνδπλακηθφ πιέγκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Τπνζηαζκνχ πξνζηαηεχεη ην 
πξνζσπηθφ απφ ηηο βεκαηηθέο ηάζεηο. 

ε ηέζζεξα ζεκεία θάζε επηκέξνπο ρψξνπ ζα εμέξρνληαη κέρξη χςνπο 50 cm, ραιχβδηλα ζχξκαηα 
ηεο ίδηαο δηαηνκήο κε ην ηζνδπλακηθφ πιέγκα. ην θάησ κέξνο ηνπο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλα κε  
απηφ, ελψ ζην πάλσ κέξνο ηνπο ζα ζπλδένληαη κε ηελ πεξηκεηξηθή ηαηλία γείσζεο ηνπ ρψξνπ. 

Ζ πεξηκεηξηθή ηαηλία γείσζεο ζα ζηεξεψλεηαη ζηνλ ηνίρν ζε χςνο 40 cm ή 50 cm  απφ ην δάπεδν 
κε εηδηθά ράιθηλα ζηεξίγκαηα. ηελ ηαηλία γείσζεο πέξαλ ηνπ ηζνδπλακηθνχ πιέγκαηνο πξέπεη λα 
ζπλδένληαη νη αθξνδέθηεο γείσζεο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ, ηα πεδία κέζεο ηάζεο, νη εζράξεο 
θαισδίσλ κέζεο ηάζεο, ηα κεηαιιηθά πεξηβιήκαηα ησλ θαισδίσλ, νη θφκβνη γείσζεο ησλ 
κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο θαη ην ζχζηεκα αιεμηθεξαχλσλ ησλ 
κεηαζρεκαηηζηψλ. Δπίζεο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε απηήλ κέζσ ράιθηλνπ εχθακπηνπ αγσγνχ 
(κπιεληάδ) φια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Τπνζηαζκνχ (πφξηεο θαη παξάζπξα) πνπ δελ 
αλήθνπλ ζηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ απηνχ. 

6.3.3 Γείσζε πξνζηαζίαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο 

Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ γπκλψλ αγσγψλ ζα είλαη ηχπνπ αζθαιείαο θαη ζα γίλνληαη ή κε ζεξκή 
ζπγθφιιεζε ή κε εηδηθνχο ράιθηλνπο ζπλδεηήξεο. Δθφζνλ γηα ηελ ζχλδεζε κεηαμχ  αγσγψλ 
επηιεγεί ε κέζνδνο κε ζεξκή ζπγθφιιεζε, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηήμε ησλ ππφ ζχλδεζε 
αγσγψλ ζε κία εληαία κάδα θαη δελ επηηξέπεηαη ε ζπγθφιιεζε ησλ αγσγψλ κε ιησκέλν κέηαιιν.  

Γηα λα γίλεη ε ζχλδεζε, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ειαθξχ θαινχπη απφ γξαθίηε κέζα ζην νπνίν γίλεηαη  ε 
εμψζεξκε αληίδξαζε ηεο ζχλδεζεο. Ζ ζχλδεζε απηή έρεη ηθαλφηεηα δηέιεπζεο ξεχκαηνο 
κεγαιχηεξνπ απφ ην επηηξεπφκελν λα δηέιζεη απφ ηνλ αγσγφ. Ζ ζχλδεζε δελ κεηαβάιιεηαη θαηά  
ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη αληέρεη θάησ απφ ηηο πην δπζκελείο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. 

ε θάζε πίλαθα ζα “θζάλεη” θαιψδην γείσζεο παξάιιεια κε ην παξνρηθφ θαιψδην θαη ζα ππάξρεη 
έλα επηπιένλ ηξίγσλν γείσζεο απφ ην νπνίν ζα αλαρσξεί έλα επηπιένλ θαιψδην γείσζεο γηα ηνλ 
πίλαθα ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη θαη απηφ κε ηελ κπάξα γείσζεο ηνπ πίλαθα. 

Απφ ηνλ ζπιιεθηήξην δπγφ γεηψζεσο ησλ πεδίσλ Υ.Σ. αλαρσξνχλ αγσγνί γείσζεο θαηάιιειεο 
δηαηνκήο πξνο θάζε ζεκείν ξεπκαηνιεςίαο ρσξίο λα ζπλδέεηαη πξνο νπνηαδήπνηε άιιε 
εγθαηάζηαζε ή ζχζηεκα ή ηνλ νπδέηεξν. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ ηνπηθψλ  πηλάθσλ,  
ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, θηλεηήξσλ, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θηι ζα γεησζνχλ επί ηνπ ζπζηήκαηνο 
απηνχ. 
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Ζ ζχλδεζε ηεο εχθακπηεο πιεμίδαο γείσζεο (κπιεληάδ) ζηηο πιάθεο ή ζηα θαιψδηα απφ ραιθφ 
θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ή ηηο ζπζθεπέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα  κε  ηηο 
πεξηγξαθέο ηεο παξνχζαο. 

Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, πξέπεη λα ελσζνχλ κε ηελ  γείσζε κε αγσγφ J1VV (NYY), ζχκθσλα  
κε ην IEC 60502, θαηάιιειεο δηαηνκήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Ο αγσγφο γείσζεο, θαηά ηελ δηέιεπζε απφ ηα δνκηθά ζηνηρεί θαη ηηο ππαίζξηεο κεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο, ζα ηνπνζεηεζεί ζε ραιπβνζσιήλα βαξέσο ηχπνπ κέρξη ην θξεάηην, φπνπ  ζα  
ζπλδεζεί κε ην ειεθηξφδην γείσζεο. 

6.3.4 Γείσζε πξνζηαζίαο νπδέηεξσλ θφκβσλ 

Ζ γείσζε ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ ηεο Υ/Σ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ππφ ηεο 
παξαθάησ ζπλζήθεο: 

 
i. Ο αγσγφο γείσζεο απφ ηνλ νπδέηεξν θφκβν κέρξη ην ειεθηξφδην γείσζεο ζα είλαη 

ππνρξεσηηθά κνλσκέλνο. Ζ κφλσζή ηνπ πξέπεη λα αληέρεη ζε πγξφ πεξηβάιινλ 

ii. Σα ειεθηξφδηα γείσζεο πξέπεη λα απέρνπλ απφ ην κεηαζρεκαηηζηή θαη‟ ειάρηζηνλ 25 m. Ζ 
ίδηα απφζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη αλάκεζα ζηε γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ θαη απηή ησλ 
κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα κελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ειεθηξηθψλ 

iii.  
πεδίσλ. 
Ζ αληίζηαζε γείσζεο ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην κηθξή 
θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ μεπεξλά ηα 2 Χ. 

 

Ζ γείσζε πξνζηαζίαο ησλ θπςειψλ Μ.Σ. θαη ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ  ησλ  κεηαζρεκαηηζηψλ κπνξεί 
λα ζπλδεζεί κε ηε γείσζε ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ  κφλν  αλ  πξνθχπηεη  ζπλνιηθή αληίζηαζε 
γείσζεο κηθξφηεξε ηνπ 1 Χ. 

Αλ απηέο νη γεηψζεηο είλαη ρσξηζηέο, νη αληηζηάζεηο ζηνπο γεησηέο γηα ηε Μ.Σ. θαη ηνλ νπδέηεξν 
πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ησλ 40 Χ θαη 10 Χ αληίζηνηρα. 

6.3.5 Ζιεθηξφδηα γείσζεο 

Ζ έκπεμε ησλ ειεθηξνδίσλ ζην έδαθνο πξνβιέπεηαη ρσξίο εθζθαθή, δειαδή κε ρξήζε 
ρεηξνθίλεηεο ή κεραλνθίλεηεο ζθχξαο. Ζ θνξπθή ησλ ειεθηξνδίσλ ζα είλαη  επηζθέςηκε  κε 
θξεάηην ειέγρνπ απφ ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 300 mm x 300 mm κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα. 

ε πεξίπησζε εδάθνπο κε πςειή εηδηθή αληίζηαζε θαη εθφζνλ ζα θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ 
Τπεξεζία, ε αγσγηκφηεηα ηνπ εδάθνπο ζα βειηησζεί κε εθζθαθή δαθηπιηνεηδνχο ηάθξνπ  
δηακέηξνπ 200 mm θαη βάζνπο 400 mm γχξσ απφ θάζε  ειεθηξφδην θαη κε πιήξσζε ηεο ηάθξνπ  
κε θαξβνπλφζθνλε. 

Δάλ απαηηεζνχλ πεξηζζφηεξα ειεθηξφδηα γείσζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο αληίζηαζεο 
γείσζεο, ζα επηδεηεζεί κηα ειάρηζηε κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ  απφζηαζε, ίζε πξνο ην δηπιάζην  
ηνπ ελεξγνχ κήθνπο ελφο κεκνλσκέλνπ ειεθηξνδίνπ. Δπίζεο, ε ηηκή ηεο αληηζηάζεσο ζα κπνξεί  
λα βειηησζεί κε ηελ επαχμεζε ηνπ κήθνπο ειεθηξνδίσλ. 

6.3.6 Σξίγσλα γείσζεο – πιάθεο γείσζεο 

Σν άλσ κέξνο ησλ ξάβδσλ θάζε ηξηγψλνπ γείσζεο ζα είλαη  επηζθέςηκν κέζα ζε εηδηθά θξεάηηα.  
Οη αγσγνί ζπλδέζεσο ησλ ξάβδσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε βάζνο 0,60 m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο. Αλ ε δηάηαμε ηνπ ηξηγψλνπ γεηψζεσο δελ δίλεη ηελ απαηηνχκελε αληίζηαζε ηφηε ζα 
επεθηαζνχλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαη άιισλ ηξηψλ ξάβδσλ πνπ ζα 
ζπλδεζνχλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ψζηε ην ηειηθφ κήθνο ησλ ειεθηξνδίσλ γεηψζεσο λα γίλεη 3 m. 
Δάλ δελ επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε ζηάζκε γεηψζεσο ηφηε πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ πξφζζεηα 
ηξίγσλα γείσζεο. 
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7. ΓΗΚΣΤΑ ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ 
 

7.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία κειέηεο, ζηηο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαη 
ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ δηθηχσλ θσλήο (VOICE), δεδνκέλσλ (DATA) θαη 
ζεκάησλ (SIGNALS) ηνπ έξγνπ. Οη Πξνδηαγξαθέο ησλ θαισδηψζεσλ ησλ αληηζηνίρσλ δηθηχσλ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 674 ηεο παξνχζαο. 

 

7.2 Τλικά 

7.2.1 Γίθηπν ηειεθψλσλ 

ην θηίξην δηνίθεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα εγθαηαζηαζεί ε απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηελ 
δεκηνπξγία ελφο δνκεκέλνπ δηθηχνπ θσλήο θαη δεδνκέλσλ. 

Ο θεληξηθφο θαηαλεκεηήο φπνπ θαη ζα θαηαιήγεη ε παξνρέηεπζε ηνπ ΟΣΔ θαη  ην ηειεθσληθφ 
θέληξν ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην Κέληξν Διέγρνπ (Control  Room),  ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο ζχκθσλα 
κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. 

Πξνβιέπεηαη λα ππάξρνπλ ηειεθσληθέο παξνρέο πνπ ζα θαηαιήγνπλ απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν 
ζηα ζεκεία πνπ θαίλνληαη  ζηα ζρέδηα, κε ηνπιάρηζηνλ  δχν δεχγε ηειεθσληθνχ θαισδίνπ απφ  
θάζε ζεκείν. Μία ηνπιάρηζηνλ ηειεθσληθή ζχλδεζε ζα ππάξρεη ζε θάζε θηίξην. 

ηνλ θαηαλεκεηή θαη ζε θάζε ηειεθσληθή ιήςε ζα θαηαιήγεη γείσζε κε εηδηθφ αγσγφ ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Γ‟ ηνπ λένπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ 
ηνπ ΟΣΔ (Ν2280/92 ΦΔΚ 767β 31/12/92). Ζ γείσζε απηή ζα είλαη εληειψο αλεμάξηεηε απφ ηηο 
ππφινηπεο γεηψζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζε  απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ  25 m 
απφ απηέο. 

Οη εζσηεξηθέο ηειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο ζα εθηειεζηνχλ κε θαιψδηα J-Y (St)Y 2 x 2 x 0,6 mm
2
 

θαηά VDE 0815 εθηφο απφ ην θηίξην δηνίθεζεο ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαιψδην UTP 
Category 5 ή θαιχηεξεο. Κάζε ηειεθσληθή ιήςε ζα θαηαιήγεη ζε ηειεθσλνδφηε ηχπνπ  RJ145- 
IDC κε πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε απφ ππεξηάζεηο. ε θάζε ζεκείν εγθαηάζηαζεο  ηειεθσληθήο  
ιήςεο ζα εγθαζίζηαηαη θαη ξεπκαηνδφηεο απφ ηνλ πίλαθα ηνπ αληίζηνηρνπ ρψξνπ, ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε ηνπνζέηεζε fax ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηθφ ξεχκα γηα 
ηελ ιεηηνπξγία ηεο (modem, Ζ/Τ, ηειεθσλεηήο θηι). 

ε   εμσηεξηθνχο  ρψξνπο  ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ   θαιψδηα  ηχπνπ  Α-2ΤF(L)2Y  θαη‟  ειάρηζηνλ     
4 x 2 x 0,6 mm

2
 θαηά VDE 0816 κε γέκηζε απφ πεηξειατθή κάδα ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα 

απεπζείαο ή κέζα ζε ζσιήλα ηαθή ζην έδαθνο. 

7.2.1.1 Σειεθσληθφ θέληξν 

Σν ηειεθσληθφ θέληξν (Σ/Κ) ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ειεθηξνληθφ, ειεγρφκελν  απφ 
εληακηεπκέλν πξφγξακκα (SPC) θαη κε επηινγηθφ πεδίν δηέιεπζεο ρξφλνπ (time division 
multiplexing) θαη ςεθηαθφ δεπθηηθφ πεδίν PCM. 

Ζ ηερλνινγία ησλ Σ/Κ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε ζε απηφ φζν ην 
δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο παξαθάησ ζπζθεπέο (κε ηα ιηγφηεξα δπλαηά εμαξηήκαηα θαη 
δηαηάμεηο πξνζαξκνγήο): 

 Αλαινγηθψλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ, δεθαδηθήο παικνδνηηθήο επηινγήο ή επηινγήο DTMF 
(ρσξίο νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο πξνζαξκνγήο) 

 Φεθηαθψλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ (2 B+D) 

 Ζιεθηξνληθψλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ HYBRID 

 Οπνησλδήπνηε άιισλ ζχγρξνλσλ αλαινγηθψλ ή ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ 
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Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη: 

 Σε ζχλδεζή ηνπ κε ζχζηεκα αλαδήηεζεο πξνζψπσλ 

 Σελ δεχμε ηνπ κε computer 

 Σελ δηαβίβαζε κέζσ απηνχ ηνπιάρηζηνλ 19,2 Kbs data 

πλνςίδνληαο, ην Σ/Κ δελ ζα παξέρεη κφλν δπλαηφηεηεο ξνήο θαη εμππεξέηεζεο θσλήο αιιά 
πιεξνθνξηψλ γεληθφηεξα (δει. ζηνηρείσλ, θεηκέλσλ, εηθφλσλ θηι.) ψζηε  λα απνηειεί  ηε  βάζε 
ελφο εληαίνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ. 

Σν ηειεθσληθφ θέληξν ζα πξέπεη λα δέρεηαη, ζην αξρηθφ ζηάδην, ηελ ζχλδεζε  ζε  απηφ 
ηνπιάρηζηνλ (εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά): 

 2 γξακκψλ θέληξνπ πφιεο 

 8 εζσηεξηθψλ παξνρψλ 

Θα πξέπεη λα κπνξεί λα επεθηαζεί ζε 12/30 γξακκέο θαη λα κπνξεί λα εμνπιηζζεί κε 
κεηαιιαθηηθέο ζπζθεπέο. 

Σν ηειεθσληθφ θέληξν ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο ζπλερνχο 
απηνειέγρνπ, απηνδηάγλσζεο θαη απηφκαηεο ζεκαηνδφηεζεο βιαβψλ. 

Δθηφο ηεο θιαζηθήο δηάηαμεο ειεθηξνδφηεζεο ην Σ/Κ ζα είλαη εμνπιηζκέλν θαη κε δηάηαμε 
αδηάιεηπηνπ ιεηηνπξγίαο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ γηα 4 ψξεο. 

Σν ηειεθσληθφ θέληξν ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε εηδηθφ ηεξκαηηθφ θέληξν θαηαλεκεηή πιήξσο 
εμνπιηζκέλν θαη θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο, ζην νπνίν ζα θαηαιήγεη φιν ην εζσηεξηθφ θαη 
εμσηεξηθφ δίθηπν θαη ζην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν εμ αξρήο κε ηηο κνλάδεο ηνπ Σ/Κ. 

Υσξίο πξφζζεηε δηάηαμε, ην Σ/Κ ζα πξέπεη λα δίλεη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εμεξρφκελε  
θαη εηζεξρφκελε επηθνηλσλία θαη ζα αθνξνχλ (κε ηα θαηάιιεια reports) ηνλ  έιεγρν ηνπ θνξηίνπ  
ηνπ σο εμήο: 

 αλά γξακκή πφιεο 

 αλά εζσηεξηθή παξνρή 

 ρξφλνπο θαηάιεςεο 

 αληαπφθξηζε ησλ ηειεθσλεηψλ ζηηο θιήζεηο 

 θαηεχζπλζε ησλ θιήζεσλ 

 νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ζα βνεζά ζηε ζσζηφηεξε αμηνπνίεζε θαη 
εθκεηάιιεπζε ηνπ Σ/Κ. 

7.2.1.2 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηειεθσληθνχ θέληξνπ 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα εμήο εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Λεηηνπξγία κε κία, πεξηζζφηεξεο ή θακία κεηαιιαθηηθή ζπζθεπή λπθηεξηλήο ζχλδεζεο. 

 Καηεγνξίεο πεξηνξηζκψλ θαη δπλαηνηήησλ σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηελ εμεξρφκελε 
επηθνηλσλία (κε εηδηθφηεξν ελδηαθέξνλ ζην ππεξαζηηθφ θαη δηεζλέο δίθηπν) θαη ζηε δεπθηηθή 
επηθνηλσλία. 

 πλνπηηθή ζχλδεζε εζσηεξηθψλ παξνρψλ. 

 Δηδηθέο δπλαηφηεηεο Γηεπζπληνχ / Γξακκαηέα. 

 Δηζεξρφκελεο δηεπηινγηθέο θιήζεηο, ζα είλαη δπλαηφλ, αλ δελ απαληεζνχλ εληφο νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ, λα κεηάγνληαη ζε άιιε εζσηεξηθή παξνρή (πνπ ζα νξίδεηαη ζην πξφγξακκα)  ή  
ζηελ κεηαιιαθηηθή ηξάπεδα 

 

 Σν ηειεθσληθφ θέληξν ζα δέρεηαη ζχλδεζε γεληθήο απαληεηηθήο δηάηαμεο ζηηο εηζεξρφκελεο 
θιήζεηο (Square Connection) 
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 Σν ηειεθσληθφ θέληξν ζα είλαη εμνπιηζκέλν έηζη ψζηε κε ηελ πξνζζήθε θνηλνχ 
θαζεηφθσλνπ λα δίλεη κνπζηθή θαη ηπρφλ ηππνπνηεκέλα κελχκαηα ζηνπο εζσηεξηθνχο 
ζπλδξνκεηέο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε αλακνλή απφ ηε κεηαιιαθηηθή ηξάπεδα ή απφ ην θέληξν 
απηφκαηα ή απφ εζσηεξηθή παξνρή. 

 πληεηκεκέλε επηινγή απφ κεηαιιαθηηθή ηξάπεδα ησλ εζσηεξηθψλ ζπλδξνκεηψλ. 

 Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ζπληεηκεκέλε επηινγή θαη‟ ειάρηζην 50 γξακκψλ. 

 Σν ζχζηεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν εμ αξρήο κε ηα αλαγθαία πιηθά θαη πξνγξάκκαηα ψζηε λα 
επηηξέπεη ηφζεο ηαπηφρξνλεο ψζηε ηα ζπζηήκαηα λα ιεηηνπξγνχλ Non-blocking θαη ζηελ 
ηειηθή ρσξεηηθφηεηα. 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα εμήο εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηηο εζσηεξηθέο 
επηθνηλσλίεο: 

 Δηζεξρφκελε, δηεπηινγηθή ή κέζσ κεηαιιαθηηθήο ηξάπεδαο επηθνηλσλία. 

 Δμεξρφκελε επηθνηλσλία (ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ππάγεηαη ε θάζε 
παξνρή σο πξνο ηελ εμεξρφκελε επηθνηλσλία). 

 Δπηθνηλσλία κε ηελ κεηαιιαθηηθή ηξάπεδα. 

 Θέζε εμσηεξηθνχ ζπλδξνκεηή ζε αλακνλή. 

 Δλδηάκεζε εξψηεζε. 

 Μεηαθνξά εμσηεξηθήο θιήζεο. 

 Γπλαηφηεηα εηζφδνπ ζε ζπλδηάιεμε εζσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ / εμσηεξηθψλ ζπλδξνκεηψλ 
κε εθπνκπή εηδηθνχ ζήκαηνο. 

 Καηά επηζπκία απαγφξεπζε δπλαηφηεηαο ζηελ κεηαιιαθηηθή ηξάπεδα ή ζε εζσηεξηθή 
παξνρή λα εηζέξρεηαη ζηηο ζπλδηαιέμεηο, έζησ θαη κε εηδηθφ πξνεηδνπνηεηηθφ ερφζεκα. 

 Γπλαηφηεηα επαλεπηινγήο ηνπ ηειεπηαίνπ θιεζέληνο αξηζκνχ κε κνλνςήθην αξηζκφ θιήζεο, 
αθφκε θαη απφ ζπζθεπή κε δίζθν επηινγήο. 

 Γπλαηφηεηα «κελ ελνριείηε». 

 Γπλαηφηεηα «αθνινχζεζέ κε». 

 Γπλαηφηεηα «θάιεζε μαλά» ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θιήζε. 

 Γπλαηφηεηα “call pick-up». 

 Γπλαηφηεηα «camp on». 

Οη κεηαιιαθηηθέο ηξάπεδεο (Μ.Σ.)ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Τπαξμε νζφλεο 48 ραξαθηήξσλ, κε ηηο  δπλαηέο  πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ θέληξνπ, θαηεγνξίεο ζπλδξνκεηψλ, εμειίμεηο θιήζεσλ, ρξφλν αλακνλήο, έιεγρν 
ιεηηνπξγίαο κεηαιιαθηηθψλ ηξαπεδψλ Σ/Κ. 

 Πιήξε επηινγή γηα εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο θιήζεηο. 

 πληεηκεκέλε - θσδηθνπνηεκέλε επηινγή γηα πνιινχο εμσηεξηθνχο αξηζκνχο θιήζεσλ θαη 
εχθνιε (κε επηινγή κνλνςήθηνπ αξηζκνχ) επαλεπηινγή ηνπ ηειεπηαίνπ θιεζέληνο απφ ηελ 
Μ.Σ. εμσηεξηθνχ ζπλδξνκεηή. 

 Οδήγεζε εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ ζηελ λπθηεξηλή ζχλδεζε αλ δελ απαληεζνχλ απφ ηελ 
ηειεθσλήηξηα εληφο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 

 Δπηθνηλσλία κεηαμχ Μ.Σ. 

 Απηφκαηε θαηαλνκή ησλ θιήζεσλ ζηηο Μ.Σ. (αλ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία) είηε “κία πξνο 
κία” είηε αλάινγα κε ηνλ ζηηγκηαίν θφξην ηεο θάζε κίαο. 

 Γπλαηφηεηα εμφδνπ ηεο Μ.Σ. ζε δεδνκέλε ζπλδηάιεμε (κε ζχγρξνλε εθπνκπή εηδηθνχ 
ερνζήκαηνο) γηα επείγνπζα εηδνπνίεζε, γηα φζεο παξνρέο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ή  
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έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αιιά δελ έρνπλ ελεξγνπνηήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο επαλεπηινγήο ηνπ 
ηειεπηαίνπ θιεζέληνο αξηζκνχ. 

 Πξνζσξηλή αιιαγή θαηεγνξίαο εζσηεξηθνχ ζπλδξνκεηή ή γξακκή πφιεο απφ ηελ Μ.Σ. 

 Γπλαηφηεηα ηεο Μ.Σ. λα κεηάζρεη ζε ζπζθέςεηο. 

 Ζ Μ.Σ. ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηεί ην ηπρφλ ππάξρνλ ζχζηεκα απηφκαηεο (απφ 
καγλεηφθσλν) απάληεζεο εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ ή θαη  θαηαγξαθή  κελπκάησλ,  γηα 
νκάδεο γξακκψλ πφιεο 

 Θέζε κέρξη 2 ηνπιάρηζηνλ εμσηεξηθψλ θιήζεσλ ζε ζέζε αλακνλήο. 

7.2.1.3 Σειεθσληθέο ζπζθεπέο 

Οη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο (γξαθείνπ ή επίηνηρεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλζεθηηθφ ζε 
θξνχζεηο ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ θαη ζα δηαζέηνπλ πιεξθηξνιφγην, θνπκπί γεηψζεσο θαη ξπζκηζηή 
έληαζεο θνπδνπληζκνχ. 

Θα ζπλνδεχνληαη κε θαιψδην ζχλδεζεο ζπζθεπήο – ηειεθσλνδφηε, γηα ηε ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο 
κε ηειεθσλνδφηε ηχπνπ RJ45. 

Οη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο ζα είλαη εγθεθξηκκέλνπ ηχπνπ απφ ηελ  Δ.Δ.Σ. θαη ζα είλαη ηνπ ίδηνπ  
νίθνπ θαηαζθεπήο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ. 

Καηά ηα ινηπά ζα έρνπλ ηηο πην θάησ δπλαηφηεηεο: 

 Πιήθηξν επαλάιεςεο (REDIAL) ηνπ ηειεπηαίνπ αξηζκνχ 

 Πιήθηξν ζήκαηνο RECAL-FLASH 

 χζηεκα επηινγήο κε παικνχο ή ζπρλφηεηεο (PULSE/TONE) 

 Γηαιείκκαηα (παχζεηο) θαηά ηελ επηινγή ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ θαινχκελνπ αξηζκνχ 

 Ρπζκηδφκελνο ήρνο θιήζεο 

7.2.2 Γνκεκέλε θαισδίσζε 

Βαζηθή απαίηεζε ησλ δηθηχσλ Γνκεκέλεο θαισδίσζεο απνηειεί ε ηππνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ε 
θαηαζθεπή ηνπο βάζεη πξνδηαγξαθψλ. Τιηθά εθηφο πξνδηαγξαθψλ δελ γίλνληαη δεθηά. Σα θχξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

i. Σν δίθηπν πξέπεη λα θαιχπηεη επηηπρψο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζθεπψλ  
θαη αθνινπζεί ην θηίξην γηα πεξηζζφηεξν απφ 10 ρξφληα, ρσξίο ηελ αλάγθε κεηαηξνπψλ. 

ii. Οη επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ λα είλαη εχθνιεο ρσξίο δηαηαξαρέο ζην πθηζηάκελν δίθηπν. 

iii. Σα πιηθά ηνπ δηθηχνπ λα είλαη ηππνπνηεκέλα. 

iv. Σν δίθηπν λα είλαη ηειείσο αλεμάξηεην απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ κε απηφ. 

v. Όια ηα κεραλήκαηα πιελ ησλ ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ λα είλαη ζπγθεληξσκέλα, ψζηε ε 
δηαρείξηζε θαη ε ζπληήξεζε λα γίλνληαη ηαρχηεξα θαη απινχζηεξα. 

 
vi. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ λα είλαη Ηεξαξρηθνχ Αζηέξνο, δειαδή φια ηα θαιψδηα μεθηλνχλ 

απφ ηνλ θαηαλεκεηή θαη θαηαιήγνπλ ζηηο πξίδεο ρσξίο ελδηάκεζεο ζπλδέζεηο ή 
δηαθιαδψζεηο. 

7.2.2.1 Πξφηππα δηθηχσλ 

Ζ θαηαζθεπή δηθηχσλ δνκεκέλεο θαισδίσζεο πξέπεη λα αθνινπζεί ην Ακεξηθάληθν πξφηππν 
ΔΗΑ/ΣΗΑ 568Α Comercial Building Telecommunication Wiring Standard απφ ηελ επηηξνπή ΔΗΑ/ΣΗΑ 
(Electonic Industry Association / Telecommuication Industry Association), ην Γηεζλέο πξφηππν 
ISO/IEC 11801 θαη ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 50173. 

Σν δίθηπν δνκεκέλεο θαισδίσζεο ζα αθνινπζεί κε θαιψδηα θαη πιηθά Class D, Cat 3 – Καηεγνξία 
3 (αλψηεξν φξην ζπρλφηεηαο 100MHz). 
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7.2.2.2 Κχξηα πιηθά θαηαζθεπήο δηθηχνπ 

Γηα ηα θαιψδηα UTP (Unshielded Twisted Pair – Αζσξάθηζηα) θαη FTP (Foiled Twisted Pair – 
Θσξαθηζκέλα) ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 674 ηεο παξνχζαο. 

 Κακπίλα θαισδηψζεσλ θαη ελεξγνχ εμνπιηζκνχ δηθηχνπ - Rack 19" 

Ζ θακπίλα θαισδίσζεο θαη εμνπιηζκνχ ζα εγθαηαζηαζεί πιεζίνλ ηνπ PLC ηνπ θέληξνπ 
ειέγρνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρσξίο ελδηάκεζεο ζπλδέζεηο νπηηθψλ ηλψλ πξφζβαζε ζην 
θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ πνπ ζπλδέεη ηα PLC κεηαμχ ηνπο. Θα πξέπεη λα  πξνβιεθζεί 
επαξθήο ρψξνο γηα ηελ κειινληηθή εγθαηάζηαζε δηαθφξσλ ζπζθεπψλ επηθνηλσλίαο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θακπίλαο θαισδηψζεσλ είλαη ηα θάησζη: 

- Υαιχβδηλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή 

- Πξνζηαζία ΗΡ 55 

- Δπηδαπέδηα ζηήξημε 

- Γηαθαλή πφξηα απν θξχζηαιιν αζθαιείαο γηα πξνζηαζία. 

- Κιεηδαξηά αζθαιείαο 

- Πίζσ θαη πιατλά πάλει απνζπψκελα 

- Ράγεο ζηήξημεο εμνπιηζκνχ ζηελ εκπξφζζηα θαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θακπίλαο 

- Δζράξα ζηήξημεο ησλ θαισδίσλ δηθηχνπ εληφο ηεο θακπίλαο 

- Δηζαγσγή ησλ θαισδίσλ απφ ηελ βάζε θαη λα δηαζέηεη ξπζκηδφκελν θαπάθη γηα ην 
δηάθελν 

- Αλεκηζηήξεο νξνθήο ρακεινχ ζνξχβνπ. 

- Panel ηξνθνδνζίαο πιάηνπο 19" κε δηαθφπηε θαη θσηεηλή έλδεημε κε 6 ξεπκαηνδφηεο 
Schucko 

- Γπλαηφηεηα πιεπξηθήο ζχλδεζεο 

- Γπλαηφηεηα ζηήξημεο ξαθηψλ ζηαζεξψλ ή θηλεηψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ 
ή ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληψλ. 

- Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηνπ βάζνπο κέζσ κεηαβιεηψλ ξαγψλ ζηήξημεο 

 Πεδίν βπζκαηηθήο δηαρείξηζεο 

Patch Panel 64 θαη 48 ζέζεσλ RJ45 Cat 5. 

- Tχπνο ππνδνρήο RJ45 θαηά ISO 8877 

- Πιήζνο ππνδνρψλ 96 

- Καηεγνξία 5 (Cat 5) 

- Πιάηνο 19" 

-       Τςνο 4 U (17,78 cm) 

- Tχπνο ζπλδέζκνπ θαισδίνπ IDC 110 Type 

- Tξφπνο ζηήξημεο ππνδνρήο RJ45 ζε ηππσκέλν θχθισκα PCB 

- Πηζηνπνίεζε: UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Tεξκαηηζκφο - Pin Assignment: θαηά ΣΗΑ Α 
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Σν πεδίν βπζκαηηθήο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη επηπιένλ λα δηαζέηεη αξίζκεζε ησλ ππνδνρψλ 
θαη ζηελ φςε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ κηθηνλνκήζεσλ αιιά θαη ζηελ πίζσ πιεπξά γηα 
δηεπθφιπλζε θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ θαισδίσλ. 

ηελ φςε πξέπεη λα έρεη ηππσκέλε ηελ θαηεγνξία ηνπ πιηθνχ (Cat 5) θαη λα δηαζέηεη 
έγρξσκα ελδεηθηηθά γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ ρξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ  Πξνδηαγξαθή  
ΔΗΑ/ΣΗΑ 606. 

Οη ΗDC Connectors ζηνπο νπνίνπο ζα ηεξκαηηζηνχλ ηα θαιψδηα ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ρξσκαηηθή δηάθξηζε γηα θάζε δεχγνο. 

Σα ηερληθά θαη ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαη απηά ηηο γεληθέο 
Πξνδηαγξαθέο  Τιηθνχ  ζχλδεζεο  φπσο  απηέο  αλαθέξνληαη  ζην  EIA/TIA 568  θαη  ζην 
TSB 40 A. Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη: 

- Έγγξαθε Πηζηνπνίεζε γηα UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

 Πιαίζηα δηεπζέηεζεο θαισδίσλ 

Σα πιάηζηα πξέπεη λα έρνπλ ηππνπνηεκέλε δηάζηαζε ζην πιάηνο 19" θαη χςνο αθέξαην 
πνιιαπιάζην ησλ 44,45 mm. (1U = 44,45 mm). 

Σα πιαίζηα δηεπζέηεζεο θαισδίσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεηαιιηθά ή πιαζηηθά άγθηζηξα 
ζπγθξάηεζεο ησλ θαισδίσλ-patch cords ψζηε λα ζπγθξαηνχλ ηηο θαισδηψζεηο ζπλδέζεσο 
δχν ή πεξηζζνηέξσλ πεδίσλ κέζα ζηνλ θαηαλεκεηή. 

 Πξίδα δηπιή RJ45 Cat 5, εληνηρηδφκελε 

Ζ πξίδα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

- Σχπνο ππνδνρήο RJ45 θαηά ISO 8877 

- Πιήζνο ππνδνρψλ 2 

- Καηεγνξία 5 (Cat 5) 

- Πιάηνο 80 mm 

- Τςνο 80 mm 

Οη δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ πξηδψλ πξέπεη λα είλαη θαηά DIN ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη κε 
ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξεπκαηνδνηψλ θαη λα ζηεξίδεηαη ζε θνηλφ θπηίν δηαθφπηνπ. 

- Tχπνο ζπλδέζκνπ θαισδίνπ IDC 110 Type 

 

- Tξφπνο ζηήξημεο ππνδνρήο RJ45 ζε ηππσκέλν θχθισκα PCB 

- Υξψκαηνο θαηά πξνηίκεζε Λεπθφ 

- Πηζηνπνίεζε UL 1863 Undewriters Laboratories UL(c) 

- Tεξκαηηζκφο - Pin Assignment: θαηά ΣΗΑ Α 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επηζήκαλζε αξίζκεζεο ησλ ππνδνρψλ ζηελ φςε, λα έρεη 
ηππσκέλε ηελ θαηεγνξία ηνπ πιηθνχ ζηελ πίζσ φςε (Cat5) θαη λα δηαζέηεη έγρξσκα 
πιαζηηθά ζήκαηα γηα λα είλαη επδηάθξηην εάλ ζηελ ππνδνρή ζπλδέεηαη data terminal ή voice 
terminal ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ΔΗΑ/ΣΗΑ 606. 

Οη ΗDC Connectors ζηνπο νπνίνπο ζα ηεξκαηηζηνχλ ηα θαιψδηα ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ρξσκαηηθή δηάθξηζε γηα θάζε δεχγνο. 

Σα ηερληθά θαη ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαη απηά ηηο γεληθέο 
Πξνδηαγξαθέο Τιηθνχ ζχλδεζεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην EIA/TIA 568 θαη ζην TSB 
40A. Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: 
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- Έγγξαθε Πηζηνπνίεζε γηα UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

 Κεληξηθφο Καηαλεκεηήο Φσλήο MTC 

Ο Κεληξηθφο Καηαλεκεηήο Φσλήο MTC πξέπεη λα παξέρεη άκεζα ηε δπλαηφηεηα ηεξκαηηζκνχ 
2000 δεπγψλ θαη λα έρεη δπλαηφηεηα κειινληηθψλ επεθηάζεσλ (λα δεισζεί ε πξνβιεθζείζα 
επέθηαζε) . 

Ο Κεληξηθφο Καηαλεκεηήο Φσλήο MTC ζα απνηειείηαη απφ: 

i. Σν θηβψηην θαηαλεκεηή 

ii. Σα πιαίζηα κηθηνλφκεζεο 

iii. Σηο νξηνισξίδεο 

Κιβώηιο καηανεμηηή. Σν Κηβψηην θαηαλεκεηή ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν σο 

θάησζη: 

- Να είλαη ραιχβδηλν, βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή 

- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ιακαξίλα πάρνπο 2 mm 

- Να έρεη πξνζηαζία ΗΡ 55 

- Να δηαζέηεη 4 ζεκεία ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν θαη δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζην έδαθνο 

- Να δηαζέηεη θιεηδαξηά αζθαιείαο 

- Να δηαζέηεη πφξηα πνπ αλνίγεη είηε δεμηά είηε αξηζηεξά 

- Να δηαζέηεη πιάηε ζηήξημεο ησλ νξηνισξίδσλ απφ ην ίδην πιηθφ, γηα ηελ επρεξή θαη 
ζηηβαξή αλάξηεζε ησλ νξηνισξίδσλ. 

- O θαηαλεκεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ  απφ ην  άλσ 
θαη θάησ κέξνο, ψζηε λα ππάξρεη επθακςία ζηελ επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο ηεο 
εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ, κε νπέο νη νπνίεο ζα θέξνπλ ρείιε κε θαηάιιειε πξνζηαζία 
έλαληη ηξαπκαηηζκνχ, ησλ δηεξρνκέλσλ θαισδίσλ. 

 

- Σα δηάθελα κεηαμχ ηεο ξάρεο ηνπ θαηαλεκεηή θαη ησλ νξηνισξίδσλ θαζψο θαη ησλ 
νξηνισξίδσλ κεηαμχ ηνπο λα είλαη επαξθή γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ θαη λα 
επλννχλ ηελ εξγαζία. 

- ε πεξίπησζε επέθηαζεο ηνπ θαηαλεκεηή, λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα αθαίξεζεο 
ησλ παξεηψλ πνπ εθάπηνληαη, γηα ηελ δεκηνπξγία εληαίνπ ρψξνπ θαηαλεκεηή. 

- Να πξνβιέπεηαη ζεκείν ζην νπνίν λα νδεγείηαη ε γείσζε πξνζηαζίαο ηνπ Γηθηχνπ θαη 
ησλ ινηπψλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο θαηαζθεπήο. 

Πλαίζια μικηονόμηζης. Ο θαηαλεκεηήο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κεηαιιηθά ή πιαζηηθά 
άγθηζηξα ζπγθξάηεζεο ησλ θαισδίσλ κηθηνλφκεζεο ή ησλ patch cords ζηελ πεξίπησζε  
πνπ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη. Βνεζνχλ ζην λα ζπγθξαηνχλ ηηο κηθηνλνκήζεηο, δειαδή ηηο 
θαισδηψζεηο ζπλδέζεσο, δχν ή πεξηζζνηέξσλ πεδίσλ κέζα ζηνλ θαηαλεκεηή. 

Θα πξέπεη ε φςε ησλ νξηνισξίδσλ λα είλαη απαιιαγκέλε απφ ηα θαιψδηα  θαη  ζηηο 
νδεχζεηο ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ νξηνισξίδσλ λα πεξλνχλ  ηα  θαιψδηα  
ρσξίο λα κπιέθνληαη θαη ρσξίο λα θξέκνληαη ειεχζεξα κε ην θφβν λα ηξαβερηνχλ θαη λα 
δηαθνπεί ε ζχλδεζε. 

Οριολφρίδες ηερμαηιζμού καλφδίφν (Connecting blocks). Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
επηζήκαλζε ηεο αξίζκεζεο ησλ θαισδίσλ ζηελ φςε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ 
κηθηνλνκήζεσλ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ θαισδίσλ. Πξέπεη λα έρεη ηππσκέλε ηελ θαηεγνξία 
ηνπ πιηθνχ (Cat 5) θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έγρξσκα ελδεηθηηθά θαξηειάθηα γηα ηνλ 
δηαρσξηζκφ ησλ ρξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ Πξνδηαγξαθή ΔΗΑ/ΣΗΑ 606. Οη ΗDC Connectors,  
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ζηνπο νπνίνπο ζα ηεξκαηηζηνχλ ηα θαιψδηα, ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθή δηάθξηζε γηα 
θάζε δεχγνο. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

- Tχπνο ζπλδέζκνπ θαισδίνπ IDC 110 Type 

- Καηεγνξία 5 (Cat 5) 

- Υσξεηηθφηεηα ζε δεχγε 25 (min) - 300 (max) 

- Πηζηνπνίεζε UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

Σα ηερληθά θαη ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαη απηά ηηο γεληθέο 
Πξνδηαγξαθέο  Τιηθνχ  ζχλδεζεο  φπσο  απηέο  αλαθέξνληαη  ζην  EIA/TIA 568  θαη  ζην 
TSB 40A. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα παξαθάησ: 

- Να επηδέρνληαη θαιψδηα δηακεηξήκαηνο AWG 22 έσο AWG 26. 

- Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο κε ή ρσξίο βάζε αλάινγα κε ην 
ζεκείν απφ ην νπνίν πξέπεη λα πεξάζνπλ ηα θαιψδηα 

- Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο Patch Cord 1,2,3 ή 4 δεπγψλ. 

Απαξαίηεηα ην πιηθφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

- Έγγξαθε Πηζηνπνίεζε γηα UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

 Καηαλεκεηέο εηζαγσγήο ΟΣΔ 

Ο θαηαλεκεηήο εηζαγσγήο ΟΣΔ ζα απνηειείηαη απφ: 

Σν θηβψηην θαηαλεκεηή (σο άλσ) 

Σα πιαίζηα κηθηνλφκεζεο (σο άλσ) 
 

Σηο δηαρσξηζηηθέο νξηνισξίδεο 

Οη δηαρσξηζηηθέο νξηνισξίδεο, ηεξκαηηζκνχ θαισδίσλ (Connecting blocks), ζα έρνπλ ηα 
παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

- Tχπνο ζπλδέζκνπ θαισδίνπ IDC KRONE 

- Καηεγνξία 5 (Cat 5) 

- Υσξεηηθφηεηα ζε δεχγε 300 (30x10) 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επηζήκαλζε αξίζκεζεο ησλ θαισδίσλ ζηελ φςε γηα ηελ 
δηεπθφιπλζε ησλ κηθηνλνκήζεσλ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ θαισδίσλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 
παξαθάησ απαηηήζεηο: 

- Να έρνπλ δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηνπ δεπηεξεχνληνο θαη λα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα 
ειέγρνπ ηνπ εηζεξρνκέλνπ ζήκαηνο απφ ην δίθηπν πφιεο. 

- Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο κε ή ρσξίο βάζε αλάινγα κε ην 
ζεκείν απφ ην νπνίν πξέπεη λα πεξάζνπλ ηα θαιψδηα 

- Να δηαζέηνπλ Πηζηνπνίεζε Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε UL 1863 

- Να παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο Γεπηεξεχνπζαο Πξνζηαζίαο απφ 
Τπεξηάζεηο θαη Τπεξεληάζεηο κε ρξφλν δηαθνπήο κηθξφηεξε ηνπ 10-6 sec θαη λα είλαη 
ηερλνινγίαο solid state γηα ηνλ ιφγν νηη απηέο πξνζηαηεχνπλ εππαζή ςεθηαθά 
θπθιψκαηα. 

- Να δίδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηνπ θπθιψκαηνο κε ηελ αθαίξεζε ηεο αζθάιεηαο. 
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7.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

7.3.1 Γίθηπν ηειεθψλσλ 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ  Κξάηνπο  πεξί  
„‟Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ‟‟ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Ο.Σ.Δ. πεξί “Μειέηεο, 
Καηαζθεπήο, Διέγρνπ θαη πληεξήζεσο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ Οηθνδνκψλ” (ΦΔΚ 260 
ηεχρνο Β 3.4.71), “Σνπνζεηήζεσο θαη πληεξήζεσο Γεπηεξεπνπζψλ Δγθαηαζηάζεσλ“ (ΦΔΚ 269 
ηεχρνο Β 8.4.71) θαη ηνπ «Νένπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ νηθνδνκψλ» 
(ΦΔΚ 767 ηεχρνο Β 31-12-92). 

Θα ζρεκαηηζηεί έλα αθηηληθφ ηειεθσληθφ δίθηπν κε θέληξν ην ηειεθσληθφ θέληξν πνπ ζα 
εγθαηαζηαζεί ζην θηίξην δηνίθεζεο. Θα ππάξρεη εθεδξεία ηνπιάρηζηνλ 100% ζηα ηειεθσληθά 
θαιψδηα. 

Οη αγσγνί απφ ηνπο θαηαλεκεηέο κέρξη ηηο ζπζθεπέο ζα είλαη ζπλερείο. Σπρφλ αλαπφθεπθηεο 
ελψζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζηνπο θαηαλεκεηέο είηε κφλν κε έγγξαθε άδεηα ηνπ 
επηβιέπνληνο δηα ζπγθνιιήζεσο νκαδηθψο επί νξηνισξίδσλ (ξεγιέηεο) ζε ζέζεηο πξνζηηέο, κέζα 
ζε θνπηηά δηαθιαδψζεσλ. 

Γεληθά ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο επρέξεηα ρεηξηζκψλ θαη επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο, 
επηζεψξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θαηάζηαζήο  ηνπο,  
ζπληήξεζεο, επηζθεπψλ θαη αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ. 

Όεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ κε κεγάιε πξνζνρή θαη επηκέιεηα πεξηνξηδφκελσλ ζην ειάρηζην 
ησλ θζνξψλ ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία. 

7.3.2 Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ δνκεκέλεο θαισδίσζεο 

7.3.2.1 Κακπίλεο θαηαλεκεηψλ κε ηθξηψκαηα (Racks) 19” 

Σα θαιψδηα ζα νξγαλψλνληαη ζε δέζκεο κε φρη πεξηζζφηεξα ησλ 24 θαισδίσλ 4 δεπγψλ. 
Οξγαλσηέο patch cords πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλά 48 ζχξεο patch panel. 

Σα θαιψδηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηαθφξπθεο εζράξεο θαισδίσλ. Μεηαμχ ησλ θαισδίσλ 
ηξνθνδνηήζεσο 220 V-50 Hz θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα κέζα ζηελ 
θακπίλα ή ην rack, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε απφζηαζε δηαρσξηζκνχ. 

7.3.2.2 Καισδηψζεηο 

Σα θαιψδηα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαζνξηζκέλεο νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο δηαδξνκέο. 

Σν κέγηζην επηηξεπφκελν κήθνο ηνπ νξηδνληίνπ ζηαζεξά εγθαηεζηεκέλνπ θαισδίνπ (basic link)  
είλαη 90 m. Οη δέζκεο ησλ θαισδίσλ δε κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξα απφ  48 
θαιψδηα 4 δεπγψλ θαη πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη ζηηο νξηδφληηεο δηαδξνκέο αλά 30 cm κε πιαζηηθά 
δηκεξή ζηεξίγκαηα (εθ‟ φζνλ δελ πεξηέρνληαη ζε θιεηζηά θαλάιηα). 

Σν δέζηκν ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πιαζηηθνχο ζθηρηήξεο  (ξάληεο)  ρσξίο  λα 
εμαζθείηαη ππεξβνιηθή πίεζε. 

Σα θαιψδηα, φηαλ δελ πεξηέρνληαη ζε θαλάιηα, πξέπεη λα είλαη ζηεξεσκέλα θαηά κήθνο ηεο 
δηαδξνκήο ηνπο. Τιηθά πξνζηαζίαο θαισδίσλ φπσο ρηηψληα πξνζηαζίαο, πιαζηηθά δαρηπιίδηα, 
ειαζηηθνί ζηππηνζιίπηεο θηι. πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνζηαζία ησλ θαισδίσλ απφ 
πάζεο θχζεο θζνξέο. 

Σα θαηαθφξπθα θαιψδηα, φηαλ απνηεινχλ δέζκεο απφ πεξηζζφηεξα ησλ 24 θαισδίσλ 4 δεπγψλ, 
πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη. Ζ ζηεξέσζε πξέπεη λα γίλεηαη θάζε 40 cm ζε πεξηπηψζεηο αλνηρηψλ 
εζραξψλ, ελψ ζε πεξηπηψζεηο θιεηζηψλ θαλαιηψλ θάζε 90 cm θαηά κέγηζην. 

Ζ ειάρηζηε αθηίλα θακππιφηεηνο γηα νξηδφληην θαιψδην 4 δεπγψλ είλαη 4 θνξέο ε δηάκεηξνο ηνπ 
θαισδίνπ θαη γηα θαιψδην θνξκνχ πνιχδεπγν, 10 θνξέο ε δηάκεηξνο ηνπ θαισδίνπ. 

Σα θαιψδηα ηζρχνο ζα πξέπεη λα έρνπλ θπζηθφ δηαρσξηζκφ απφ ηειεπηθνηλσληαθά θαιψδηα 
ηνπιάρηζηνλ θαηά 6,0 cm θαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 12,7 cm απφ εμαξηήκαηα ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ. 
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Γηα θαιψδηα ζηεξεσκέλα ζηελ  νξνθή ε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ζεκείσλ  ζηεξεψζεσο είλαη   
120 cm. Σα θαιψδηα δελ επηηξέπεηαη λα ζηεξίδνπλ  ηίπνηε άιιν εθηφο απφ ην δηθφ ηνπο βάξνο.  
Απφ απιά ζεκεία ζηεξεψζεσο κφλν 4 θαιψδηα 4 δεπγψλ επηηξέπεηαη λα θξέκνληαη. Δηδηθά 
θαηαζθεπαζκέλα ζεκεία αλαξηήζεσο θαισδίσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνπλ κέρξη 48 θαιψδηα 4 
δεπγψλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ πεξηζζφηεξα ησλ 48 θαισδίσλ 4 δπγψλ πξφθεηηαη λα αλαξηεζνχλ, 
ηφηε είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ζχξκαηνο ελδπλάκσζεο ηεο κεραληθήο αληνρήο ηεο δέζκεο ψζηε 
ηα θαιψδηα λα κελ ζηεξίδνπλ εμ‟ νινθιήξνπ ην βάξνο ηνπο θαη λα κελ επηκεθχλνληαη ιφγσ 
εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ. 

7.3.2.3 Σεξκαηηζκνί 

Σν κήθνο ηνπ ζπλεζηξακέλνπ δεχγνπο πνπ κπνξεί λα απνζπζηξαθεί ζε έλα θαιψδην Cat 5 
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ηεξκαηηζκφο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 1,3 cm. Ζ απνγχκλσζε 
απφ ηνλ καλδχα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην κήθνο. Οη αγσγνί ηνπ δεχγνπο δελ 
επηηξέπεηαη λα έρνπλ ηζαθίζκαηα θαη θαθψζεηο ζηα ζεκεία ηεξκαηηζκνχ. Μφλν πιηθά ηεξκαηηζκνχ 
IDC (Insulation Displacement Contact-Δπαθή κε κεηαηφπηζε ηεο κνλψζεσο) είλαη απνδεθηά ζηε 
Γνκεκέλε Καισδίσζε. Οη αγσγνί ηνπ δεχγνπο πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά ζθελσκέλνη ζηηο 
εγθνπέο IDC θαη ηα ηκήκαηα πνπ πεξηζζεχνπλ πξέπεη λα θφβνληαη. Πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφ 
εθεδξηθφ κήθνο θαισδίνπ γηα ηπρφλ επαλαζπλδέζεηο. 

Σν θαιψδην πξέπεη λα ζηεξεψλεηαη θαη ζε άιιν ζεκείν ζηνλ κεραληζκφ ηεο πξίδαο εθηφο απφ ηηο 
επαθέο IDC. 

ε πεξηπηψζεηο πξηδψλ θαη patch panels FTP, πξέπεη ν ζψξαθαο ηνπ θαισδίνπ λα ηεξκαηίδεηαη 
κέζσ ηνπ γπκλνχ αγσγνχ ζπλέρεηαο ηνπ ζψξαθα, εληφο ησλ εηδηθψλ ππνδνρψλ. 

Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε ηππνπνηεκέλεο πνηφηεηνο patch cord εξγνζηαζηαθήο θαηαζθεπήο. Δάλ ζε 
απηή ηελ θαηεγνξία ησλ θαηαλεκεηψλ έρεη επηιεγεί ε ρξήζε νξηνισξίδσλ πξέπεη λα δίδεηαη 
ηδηαίηεξε θξνληίδα ψζηε ηα δεχγε λα κελ μεζηξίβνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα επηηξεπηά φξηα. 

 
7.3.2.4 Γεηψζεηο 

Σα θνπηηά ησλ θαηαλεκεηψλ, πξέπεη λα είλαη γεησκέλα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. Καιψδηα FTP γεηψλνληαη κφλν κέζσ ηνπ 
patch panel θαη φρη απφ άιια ελδηάκεζα ζεκεία ηνπ θαισδίνπ ή ηεο πξίδαο. 

Σα patch panels γεηψλνληαη ζε εηδηθφ αγσγφ γεηψζεσο επάλσ ζηνλ νπνίν ζπλδέεηαη επίζεο ην 
ζψκα ηνπ ηθξηψκαηνο, ην θνπηί, νη πφξηεο θηι. Οη ζπλδέζεηο γίλνληαη κε πνιχθισλα θαιψδηα 
γεηψζεσλ ειαρίζηεο δηαηνκήο 2,5 mm

2
. Ο αγσγφο ηεο γεηψζεσο ηνπ θνπηηνχ ή ηνπ ηθξηψκαηνο 

(Rack) ζπλδέεηαη ζε θάπνην θχξην ζεκείν γείσζεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηαζηάζεσο κε πνιχθισλα 
θαιψδηα γεηψζεσλ ειάρηζηεο δηαηνκήο 6 mm

2
. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην δίθηπν πνιιέο γεηψζεηο πξέπεη λα είλαη  ηζνδπλακηθέο ή λα 
κελ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο δηαθνξά ηάζεο κεγαιχηεξε ηνπ 1V RMS. 

7.3.2.5 ήκαλζε 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηε δηεπζέηεζε θαη ηελ ζήκαλζε ησλ θαισδίσλ θαη ησλ 
ζεκείσλ ηεξκαηηζκνχ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο θαηαλεκεηέο. 

Πξέπεη ην δίθηπν λα είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκν, γηα λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ. Γηα ηελ ζήκαλζε ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε πξνδηαγξαθή 
ANSI/TIA/EIA-606 κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα εμήο: 

i. Σα δηάθνξα πεδία ηνπ θαηαλεκεηνχ πξέπεη λα είλαη ζαθψο δηαρσξηζκέλα θαη λα θέξνπλ 
επθξηλή ζήκαλζε. 

ii. Σα patch panels θαη νη πξίδεο πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηεο κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη εάλ 
απαηηείηαη θαη κε ηελ ρξήζε ηνπο. 

iii. Σα θαιψδηα πξέπεη λα θέξνπλ  πηλαθίδεο ή εηδηθά εμαξηήκαηα ζεκάλζεσο θαη ζηελ  άθξε  
ηεο πξίδαο θαη ζηελ άθξε ηνπ patch panel. Γελ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε κε καξθαδφξν επάλσ 
ζην θαιψδην. 

iv. Όιεο νη ζεκάλζεηο πξέπεη λα είλαη δηαξθείο θαη επαλάγλσζηεο. 
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7.3.2.6 Γνθηκέο απνδνρήο 

Σν δίθηπν πξέπεη κεηά ηελ εγθαηάζηζε λα ειέγρεηαη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν λα ην 
ζπλππνγξάθνπλ ν Αλάδνρνο θαη ε Τπεξεζία. ηηο δνθηκέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 
παξαθάησ: 

 Οη δνθηκέο πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΗΑ/ΣΗΑ TSΒ67. 

 Σν κεράλεκα ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλν θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 
παξαπάλσ νδεγία. 

 Ζ δηαθξίβσζε (θαιηκπξάξηζκα) πξέπεη λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηνχ. 

 Σν δίθηπν πξέπεη λα ειέγρεηαη 100%. 

7.3.3 Γίθηπν PLC 

Γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ PLC ζα εγθαηαζηαζεί έλα βξαγρνεηδέο δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή, ην δίθηπν ησλ PLC ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
θαηά κέγηζην 4 νπηηθέο ίλεο γηα ηελ δηαζχλδεζε δχν θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ. Σν ππφγεην θαιψδην 
νπηηθψλ ηλψλ πξνβιέπεηαη λα ζπλίζηαηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 6 δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ίλεο, ψζηε: 

 λα ππάξρνπλ αλά πάζα ζηηγκή εθεδξηθέο νπηηθέο ίλεο γηα ην δίθηπν ησλ PLC 

 λα είλαη δπλαηή, νπνηαδήπνηε ζηηγκή απηφ απαηηεζεί, ε κεηαθνξά δηαθφξσλ ζεκάησλ 
(audio/video/κεηξήζεηο, θηι.) απφ θαη πξνο ην θέληξν ειέγρνπ, κέζσ απηψλ ησλ νπηηθψλ 
ηλψλ. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνηαο αλάγθεο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί εμνπιηζκφο 
κεηαηξνπήο νπηηθνχ / ειεθηξηθνχ ζήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, ρσξίο 
λα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. 

8. ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 

8.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ (hardware), ν νπνίνο ζα 
εγθαηαζηαζεί γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεηηθνχ 
ινγηζκηθνχ (software). 

 

8.2 Τλικά 

Όια ηα ηκήκαηα ηνπ επί κέξνπο εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο θαη πξέπεη λα 
είλαη βηνκεραληθά πξντφληα θαηαζθεπαζηψλ πηζηνπνηεκέλσλ θαηά ISO 9001, κε απνδεδεηγκέλε 
θαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ζε παξφκνηα έξγα θαη έγθξηζε CE. 

8.2.1 Γεληθά 

Οη κηθξνειεγθηέο είλαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (κηθξνυπνινγηζηέο) νη νπνίνη κπνξνχλ λα ειέγρνπλ 
ηελ ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ, βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ γξάθεηαη γηα απηφ ηνλ ζθνπφ θαη 
κεηαθέξεηαη κε ηελ ρξήζε Ζ/Τ ζηνλ κηθξνειεγθηή. Μπνξνχλ λα είλαη είηε ζπκπαγείο κνλάδεο 
(compact system) είηε κνλάδεο πνπ απαξηίδνληαη απφ έλα ζχλνιν επηκέξνπο κνλάδσλ (modular 
system) πνπ ζπληζηνχλ έλαλ πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή – PLC.  Μπνξνχλ  λα 
ιεηηνπξγνχλ ζε βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ θαη ρξεηάδνληαη ειάρηζηε ή θαζφινπ ζπληήξεζε.  
Παξέρνπλ κεγάιε αμηνπηζηία ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ειέγρνπλ θαη 
επίζεο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη ρεηξηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ απηψλ απφ απφζηαζε 
(ζε ζπλεξγαζία κε θιαζηθνχο ππνινγηζηέο νη νπνίνη «ηξέρνπλ» εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα  ηελ  
πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ). 
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8.2.2 πκπαγείο κηθξνειεγθηέο ηχπνπ compact 

Οη κηθξνειεγθηέο ηνπ ηχπνπ απηνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εθαξκνγέο κηθξήο έθηαζεο 
(φπσο ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ κεραλήκαηνο ή ελφο αληιηνζηαζίνπ). Οη κηθξνειεγθηέο 
ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο απαηηήζεηο (αλ δελ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά): 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο 12 ή 24 V DC ή ελαιιαθηηθά 230V AC (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ή ηελ 
κειέηε). 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0°C έσο +55°C θαη ζρεηηθή  πγξαζία  πεξηβάιινληνο  γηα 
ιεηηνπξγία 5%...95%. 

 Διάρηζηε δηαζέζηκε κλήκε πξνγξάκκαηνο 2kB. 

 Γπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο ηηκήο σλ ρξνληθψλ κεηά ηελ δηαθνπή ηξνθνδνζίαο ηνπ 
κηθξνειεγθηή. 

 Ύπαξμε γξήγνξσλ εηζφδσλ κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 2 kHz. 

 Γπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε θσδηθφ. 

 Ύπαξμε νζφλεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπζθεπήο. 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο εμσηεξηθήο κλήκεο (ηχπνπ EPROM) γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, κε δπλαηφηεηα εχθνιεο επαλαθνξάο απηνχ ζηελ κλήκε ηνπ κηθξνειεγθηή. 

 Ύπαξμε ξνινγηνχ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (Real Time Clock) ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν 
πξνγξακκαηηζκφο ιεηηνπξγηψλ βάζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

 Γπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ ρξφλνπ ηνπ ξνινγηνχ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κεηά απφ δηαθνπή 
ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 70 ψξεο. 

 Διάρηζηνο αξηζκφο ςεθηαθψλ εηζφδσλ (γαιβαληθά απνκνλσκέλσλ): 8 

 Διάρηζηνο αξηζκφο αλαινγηθψλ εηζφδσλ (γαιβαληθά απνκνλσκέλσλ): 2 

 Διάρηζηνο αξηζκφο ςεθηαθψλ εμφδσλ (γαιβαληθά απνκνλσκέλσλ ηχπνπ ξειέ): 4 

 Σάζε ησλ ςεθηαθψλ εηζφδσλ 12 ή 24 V DC ή ελαιιαθηηθά 230V AC. 

 ήκαηα αλαινγηθψλ εηζφδσλ 0...10 V DC ή 4...20 mA. 

 Ηδηνθαηαλάισζε <12 W. 

 Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ξάγα 35mm (DIN rail). 

 Πηζηνπνίεζε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CE-marking). 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζσξάθηζε ζχκθσλε κε EN 55022 Class B. 

 Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ κε ππνινγηζηή θαη κε πιήθηξα πνπ ζα βξίζθνληαη πάλσ  
ζηελ κνλάδα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ (γηα αιιαγέο ζηηο παξακέηξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο). 

 Πεξηβάιινλ ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκαηηζκνχ: Windows NT, ME, 2000, XP ή 
Windows Vista. 

8.2.3 Πξνγξακκαηηδφκελνη ινγηθνί ειεγθηέο (ΡLC) – κηθξνειεγθηέο ηχπνπ modular 

Κάζε Πεξηθεξεηαθφο ηαζκφο Διέγρνπ (ΠΔ) είλαη κία πξνγξακκαηηδφκελε κνλάδα απηνκαηηζκνχ 
(Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο, PLC) ε νπνία απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηεο, ελαιιάμηκεο 
θάξηεο (modular system). Δηδηθφηεξα γηα ηελ επηθνηλσλία-δηαζχλδεζε κε ην πεξηβάιινλ (ζπιινγή 
πιεξνθνξηψλ θαη απνζηνιή εληνιψλ), ην PLC ζα δηαζέηεη ηππνπνηεκέλεο θάξηεο (modules): 
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 ςεθηαθψλ εηζφδσλ (DI) γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ηχπνπ  ON-OFF  απφ  επαθέο 
RELAY ειεχζεξεο δπλακηθνχ. Οη θάξηεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ ζα είλαη ησλ 16 εηζφδσλ 
ηνπιάρηζηνλ ε θάζε κία θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζηα 24 V DC. Θα ππάξρεη δε γαιβαληθή 
απνκφλσζε κε ην εζσηεξηθφ θχθισκα ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ ειεγθηή (PLC). 

 ςεθηαθψλ εμφδσλ (DΟ) γηα ηελ απνζηνιή εληνιψλ ζε θαηάιιειεο κνλάδεο. Οη θάξηεο 
ςεθηαθψλ εμφδσλ ζα είλαη ησλ 16 εμφδσλ ηνπιάρηζηνλ ε θάζε κία θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζηα  
24 V DC. Ζ δπλαηφηεηα εμφδνπ ηεο θάζε εηζφδνπ ζα είλαη 500 mA. Ζ θάξηα ζα 
απηνπξνθπιάζεηαη απφ ππεξεληάζεηο θαη ππεξηάζεηο θαη ζα έρεη γαιβαληθή απνκφλσζε  
απφ ην εζσηεξηθφ θχθισκα ηνπ PLC. 

 αλαινγηθψλ εηζφδσλ (AI) γηα ηελ ζπιινγή κεηξήζεσλ απφ φξγαλα ηα νπνία παξέρνπλ 
αλαινγηθφ ζήκα. Οη θάξηεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ ζα είλαη 2 ή 8 εηζφδσλ κε γαιβαληθή 
απνκφλσζε θάζε εηζφδνπ απφ ην εζσηεξηθν θχθισκα ηνπ PLC θαη αλάιπζε 12 bit 
ηνπιάρηζηνλ. Γίλνληαη δεθηά θαη ζήκαηα απφ άιιεο βηνκεραληθέο ηππνπνηήζεηο 0-10 V DC ή 
απεπζείαο απφ ζεξκναληηζηάζεηο. 

 αλαινγηθψλ εμφδσλ (AΟ) γηα ηελ ξχζκηζε εηδηθψλ κνλάδσλ. Οη θάξηεο αλαινγηθψλ εμφδσλ 
ζα είλαη 2 ή 4 εμφδσλ κε ιεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή 0/4...20 mA κε αλάιπζε 11 bit 
ηνπιάρηζηνλ, κε πξνζηαζία βξαρπθχθισζεο θαη γαιβαληθή απνκφλσζε απφ ην εζσηεξηθφ 
θχθισκα ηνπ PLC. Οια ηα θαιψδηα πνπ θηάλνπλ  ζηα PLC απαγνξεχεηαη  λα ζπλδένληαη  
απ‟ επζείαο ζηηο θάξηεο, αιιά ζα ηεξκαηίδνπλ ζε αξηζκεκέλεο θιεκκνζεηξέο ηνπ  θάζε 
πίλαθα. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ηα PLC ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη 
πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηνλ θεληξηθφ Ζ/Τ ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Διέγρνπ (ΚΔΛ). Σν 
βηνκεραληθφ δίθηπν κεηαμχ ησλ ΠΔ πξέπεη λα είλαη ηερλνινγίαο RS 485 αιιά εθηφο θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζα νδεχεη κέζσ νπηηθήο ίλαο γηα ιφγνπο αλνζίαο απφ ηνπηθέο ππεξηάζεηο (π.ρ. 
θεξαπλνχο, ζθάικα σο πξνο γε ηεο Μ.Σ.) θαη γηα απαιεηθή ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξεκβνιψλ 
απφ ειεθηξνκαγλεηηθφ ζφξπβν. Ζ νπηηθή ίλα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο εγθαηαζηάζεηο 
industrial Δthernet ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ ειεγθηψλ πνπ ζα επηιεγνχλ. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη “αζηέξα” κε εγθαηάζηαζε 
νπηηθνχ “ζπγθεληξσηή” (HUB) ν νπνίνο ζα παξαιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ΠΔ. 

Όια ηα PLC ζα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζα δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ην πξαγκαηηθφ 
πιήζνο ησλ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ απαηηείηαη αλάινγα κε  ηηο  
αλάγθεο θάζε εγθαηάζηαζεο. Ο πεγαίνο θψδηθαο ζα είλαη δπλαηφλ λα "θνξησζεί" ζε φια ρσξίο 
κεηαθξάζεηο (source code compatible) 

Κάζε PLC ζα δηαζέηεη ηξνθνδνηηθφ ηάζεο εηζφδνπ 230V AC κε ζηαζεξνπνηεκέλε ηάζε εμφδνπ, 
πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα ηεο εμφδνπ, γαιβαληθή απνκφλσζε πξσηεχνληνο θαη 
δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο  απαηηήζεηο  ηνπ  
εμνπιηζκνχ. 

Θα πξέπεη λα παξαδνζνχλ φια ηα PLC κε δηαζέζηκε εθεδξεία 20% ζε ζεκεία ειέγρνπ γηα λα 
θαιπθζνχλ κειινληηθέο αλάγθεο. Δμ‟ άιινπ, ν Αλάδνρνο (πξηλ ηελ ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία) πξέπεη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία γηα θάζε δέθα (10) ίδηεο 
εγθαηεζηεκέλεο θάξηεο (ςεθηαθέο ή αλαινγηθέο) κία (1) επηπιένλ σο αληαιιαθηηθφ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ νη εγθαηεζηεκέλεο θάξηεο ίδηνπ ηχπνπ δελ θαιχπηνπλ ηα δέθα (10) ηεκάρηα (π.ρ. 
εηδηθέο θάξηεο γηα ζεξκναληηζηάζεηο θηι.) ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη κία (1) εθεδξηθή 
θάξηα. 

Όια ηα πξνγξάκκαηα ζα είλαη γξακκέλα ζε κε πηεηηθφ κέζν (non volative) EPROM, EEPROM, 
FLASH EPROM, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε κπαηαξίαο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ 
δεδνκέλσλ. Μφλν γηα ην ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζα είλαη απαξαίηεηε ε κπαηαξία, αιιά ην  
ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζα ζπγρξνλίδεηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ PLC. 
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Κάζε PLC πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σα πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ 
ελαιιαθηηθά ζε κλήκε RAM, EPROM ή EEPROM γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
κλήκεο RAM θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ειεγθηή θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο 
εχθνια θαη ρσξίο ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε πεξίπησζε γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγσ ραζεί ε κλήκε. Ζ ελαιιαθηηθή ηνπνζέηεζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απιφ θαη 
γξήγνξν ηξφπν ρσξίο λα απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία ή κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζε 
εξγαζηήξην. 

 Ο ειεγθηήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα επεθηείλεηαη κε 
πξφζζεζε αλεμάξηεησλ κνλάδσλ εηζφδνπ/εμφδνπ (modular). Ζ επέθηαζε ηνπ ειεγθηή ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη κε απιφ ηξφπν ρσξίο λα απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία ή κεηαθνξά ηεο 
ζπζθεπήο ζε εξγαζηήξην. 

 Ζ κλήκε ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα έρεη κέγεζνο 96 kbytes ηνπιάρηζηνλ γηα πξφγξακκα θαη 
δεδνκέλα. 

 Ο ηππηθφο ρξφλνο εληνιήο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.1κs γηα bit operation θαη 0.2κs 
γηα word operation. 

 Ζ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηή ζα γίλεηαη κε πξνγξάκκαηα 
δνκεκέλα ζε ελφηεηεο. 

 Ο ειεγθηήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην IEC 1131 θαη ζα ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ εληνιέο: 

- Γπαδηθέο ινγηθέο πξάμεηο (AND, OR, NOT) 

- χγθξηζε γηα ηζφηεηα, αληζφηεηα, κεγαιχηεξν, κηθξφηεξν, κεγαιχηεξν ή ίζν,  
κηθξφηεξν ή ίζν 

- Αξηζκεηηθέο πξάμεηο (16 bit πξάμεηο κέρξη θαη εχξεζε ηεηξαγσληθήο ξίδαο) 

- Απαξίζκεζε 

- Set/Reset εζσηεξηθψλ ζεκαίσλ θαη εμφδσλ 

- Οιίζζεζε θαηά ζέζεηο δεμηά ή αξηζηεξά 

- Υξνληθά θαζπζηέξεζεο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο, παικνχ 

- χγθξηζε 

- Μαλδάισζε (RS, Flip-Flop) 

- Γηαθιάδσζε ππφ ζπλζήθε θαη ρσξίο ζπλζήθε 

- Πξάμεηο επί πηλάθσλ 

- Μεηαθνξά ειέγρνπ ζε ππνπξνγξάκκαηα 

- ηηγκηαία δηέγεξζε ησλ εμφδσλ (pulse output) 

- Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δίλνληαη ινγηθέο 
εθθξάζεηο, νη νπνίεο λα πεξηέρνπλ ζπλδπαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ εληνιψλ, ππφ 
ηελ κνξθή παξελζέζεσλ 

 Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 256 απαξηζκεηέο γηα  εζσηεξηθά  
γεγνλφηα θαη ηνπιάρηζηνλ 256 εζσηεξηθά ρξνληθά γηα κέηξεζε πεξηφδσλ. 

 Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 2048 εζσηεξηθέο ζεκαίεο γηα εζσηεξηθά 
γεγνλφηα ή δεδνκέλα, λα έρεη κπαηαξία γηα δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο RAM θαη 
ελζσκαησκέλν ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 
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 Ο πξνγξακκαηηδφκελνο ειεγθηήο ζα δηαζέηεη ζχξα ζχλδεζεο κε θνξεηφ κηθξνυπνινγηζηή 
(ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ) γηα επηηφπην ή απφ απφζηαζε: 

- ON LINE-Πξνγξακκαηηζκφ ή αιιαγή παξακέηξσλ 

- ΟΝ LINE-Παξαγσγή δηαγλσζηηθψλ κελπκάησλ γηα αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ 

 Θα παξέρεη έλδεημε θαηαζηάζεσο θάζε ςεθηαθήο εηζφδνπ/εμφδνπ κε LED θαη δπλαηφηεηα 
πξνζνκνίσζεο (SIMULATION) θάζε ςεθηαθήο θαη αλαινγηθήο εηζφδνπ/εμφδνπ. 

 Οη θάξηεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ ζα έρνπλ ηάζε εηζφδνπ 24 V DC θαη πξνζηαζία απφ 
ππεξηάζεηο. 

 Οη ςεθηαθέο έμνδνη ζα είλαη 24 V DC θαη' ειάρηζηνλ 500 mA, ελψ νη αλαινγηθέο είζνδνη ζα 
δηαζέηνπλ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα (resolution) ηνπιάρηζηνλ 12 bits,  πξνζηαζία  απφ 
ππεξηάζεηο, αλίρλεπζε θνκκέλνπ θαισδίνπ αηζζεηεξίνπ θαη δπλαηφηεηεο επηινγήο (π.ρ. κε 

jumpers) ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο (π.ρ. 0/4...20 mA, 10 V θηι.). 

 Δίλαη επηηξεπηή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θεληξηθνχ PLC κε κνξθή θάξηαο γηα ΗΒΜ ζπκβαηφ. 
ηελ πεξίπησζε απηή ε θάξηα ηνπ επεμεξγαζηή ζα ηνπνζεηεζεί ζε αλεμάξηεην passive 
backplane κε δηθφ ηνπ θνπηί (case) θαη ηξνθνδνηηθφ. ηνλ (ή ζηνπο) server ζα είλαη 
εγθαηεζηεκέλν ην απαξαίηεην πξνζαξκνζηηθφ (interface) γηα ηελ ζχλδεζε κε ην passive 
backplane ψζηε λα εληζρπζεί ε αμηνπηζηία ηεο ιχζεο. 

 Ζ θάξηα ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο RS 232 είηε RS 485 C/TTY ηνπ PLC ζα έρεη ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά: 

- Σαρχηεηα κεηάδνζεο ηνπιάρηζηνλ 9.600 bits/sec 

- Μελχκαηα είηε ζηαζεξνχ είηε κεηαβιεηνχ κήθνπο (κέρξη 255 bytes) 

- Ύπαξμε επηπξφζζεηνπ ειέγρνπ επεθηεηακέλεο ηζνηηκίαο (parity), δειαδή έιεγρνο 
ηζνηηκίαο φρη κφλν ζε επίπεδν byte αιιά θαη ζε επίπεδν κελχκαηνο. 

- ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη νη 
πξνζπάζεηεο (πιήζνο πξνζπαζεηψλ θαη ξπζκφο επαλάιεςεο θαζνξηδφκελν απφ ηνλ 
ρξήζηε) θαη επηπιένλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζθάικαηνο 
επηθνηλσλίαο. 

- Τπαξμε δπλαηφηεηαο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πξνηεξαηφηεηαο θάζε ζπζθεπήο γηα ηελ 
απνθπγή ζπγθξνχζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθπνκπήο. 

Ζ ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ PLC ζα είλαη θνξεηφο ππνινγηζηήο βηνκεραληθνχ ηχπνπ θαη ζα 
ππνζηεξίδεη: 

 Πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ ηχπνπ MS-Windows Vista ή λεψηεξν 

 Πξνγξακκαηηζκφ (on line θαη off line) ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ ειεγθηψλ. Ο 
πξνγξακκαηηζκφο λα είλαη δπλαηφο λα γίλεηαη κε ιίζηα εληνιψλ, ζρέδηα εληνιψλ θαη ινγηθά 
δηαγξάκκαηα. 

 Παξαγσγή ηεθκεξίσζεο ησλ πξνγξακκάησλ (printouts, cross reference). 

 Πξνγξακκαηηζκφο φισλ ησλ ππνζηεξηδφκελσλ ηχπσλ κλεκψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
(EPROM/EEPROM) 

 Παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγίαο πξνγξακκάησλ (on line) αλεχξεζε ζθαικάησλ θαη 
δηνξζψζεηο. 

 Γηαγλσζηηθά κελχκαηα γηα αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ ή βιαβψλ ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ 
ειεγθηή. 
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8.2.4 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ  δχλαηαη λα είλαη είηε Master – Slave είηε token passing. 
Ζ θάξηα επηθνηλσλίαο ζα ειέγρεη φιε ηελ ξνή πιεξνθνξίαο θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε 
άιινπο κηθξνειεγθηέο ή κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε δηάθνξα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο. Θα 
κπνξεί λα γίλεη κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο θάζε ζηαζκφ ζην δίθηπν. 

Οη κνλάδεο απηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αλεμάξηεην επεμεξγαζηή επηθνηλσλίαο ψζηε λα κελ 
επηβαξχλνπλ κε θαζπζηεξήζεηο ηνλ θχθιν εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ κηθξνειεγθηή κε ην 
νπνίν ζπλεξγάδνληαη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα ειέγρνπ  ηεο  νξζφηεηαο 
κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζην εμσηεξηθφ ζχζηεκα κε ην νπνίν επηθνηλσλνχλ (χπαξμε ειέγρνπ 
ηζνηηκίαο (parity) θιπ.). 

8.2.4.1 εηξηαθή επηθνηλσλία (Serial Communication) 

Ζ επηθνηλσλία ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα βαζίδεηαη ζηα ηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια ζεηξηαθήο 
επηθνηλσλίαο RS232C, TTY, RS422/RS485. Οη θάξηεο πνπ ζα πινπνηνχλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ 
επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Σα ππνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια ρακεινχ επηπέδνπ πινπνίεζεο ηεο επηθνηλσλίαο 
(Implemented protocols) ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα ASCII θαη 3964. 

 Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ παξακέηξσλ επηθνηλσλίαο (Transmition 
Rate, Parity, Stop bit) κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ή κέζσ εηδηθψλ γηα ηελ εξγαζία 
απηή κηθξνδηαθνπηψλ. 

 Θα  ππνζηεξίδνπλ  ειάρηζην  ξπζκφ  κεηάδνζεο  δεδνκέλσλ  (Transmition  Rate)  ίζν  κε  
9,6 kBit/sec. 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο βιάβεο ηεο θάξηαο (Fault ή Error). 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο (Transmitting – 
Receiving). 

 Ζ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο πάλσ ζηελ κνλάδα ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 
ηππνπνηεκέλσλ βπζκάησλ ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο (9-pin ή 15-pin sub-D male ή female 
connector), ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε αληηθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο ζε πεξίπησζε 
βιάβεο. 

 Θα ππάξρεη γαιβαληθή απνκφλσζε ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα ηνπ 
κηθξνειεγθηή. 

8.2.4.2 Δπηθνηλσλία Profibus (Profibus DP Communication) 

Ζ επηθνηλσλία ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα βαζίδεηαη ζην ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο  
Profibus DP (Master ή Slave). Οη θάξηεο πνπ ζα πινπνηνχλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ επηθνηλσλία ζα 
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Θα ππνζηεξίδνπλ κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (Transmition Rate) ίζν κε 12 
ΜBit/sec θαη ειάρηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 9,6 kBit/sec. 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο βιάβεο ηεο θάξηαο (Fault ή Error). 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο. 

 Τπνζηήξημε ζπλδέζεσλ πάλσ ζην δίθηπν Profibus ηνπιάρηζηνλ 16. 

 Μέγηζηε απφζηαζε: 1,2 km ρσξηο αλακεηαδφηε. 

 Ζ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο πάλσ ζηελ κνλάδα ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 
ηππνπνηεκέλσλ βπζκάησλ, ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε αληηθαηάζηαζε  ηεο  
κνλάδαο ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

 Θα ππάξρεη γαιβαληθή απνκφλσζε ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα ηνπ 
κηθξνειεγθηή. 



 ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΖ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ελ. 96 

 

 

Σεύτος 5. Γενικές Προδιαγραθές 

Σεχρνο 5.3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 

8.2.4.3 Κάξηεο γηα πινπνίεζε επηθνηλσλίαο Ethernet (Industrial Ethernet Communication) 

Ζ επηθνηλσλία ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα βαζίδεηαη ζην ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο 
ππνινγηζηψλ Industrial Ethernet κε ρξήζε ησλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο TCP/IP θαη UTP κε 
ακθίδξνκε επηθνηλσλία (full duplex) θαη ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 10/100 Mbits/sec . 

Οη θάξηεο πνπ ζα πινπνηνχλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ 
πξνδηαγξαθέο: 

 Θα  ππνζηεξίδνπλ  κέγηζην  ξπζκφ  κεηάδνζεο  δεδνκέλσλ  (Transmition  Rate)  ίζν  κε   
100 ΜBit/sec θαη ειάρηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 10 MBit/sec. 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο βιάβεο ηεο θάξηαο (Fault ή Error). 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο (transmitting – 
receiving). 

 Τπνζηήξημε ελεξγψλ ζπλδέζεσλ (simultaneously operable connections) πάλσ ζην δίθηπν 
ηνπιάρηζηνλ 5. 

 Ζ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο πάλσ ζηελ κνλάδα ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 
ηππνπνηεκέλσλ βπζκάησλ (RJ45), ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε αληηθαηάζηαζε ηεο 
κνλάδαο ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

 Θα ππάξρεη γαιβαληθή απνκφλσζε ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα ηνπ 
κηθξνειεγθηή. 

8.2.5 πζθεπέο επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε (GSM modem) 

Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δίθηπα θηλεηήο 
ηειεθσλίαο, κπνξνχλ λα απνζηείινπλ κηθξά κελχκαηα θεηκέλνπ (SMS) ζε θάπνηνπο αξηζκνχο 
θηλεηψλ ηειεθψλσλ ελεκεξψλνληαο ηνλ θάηνρν ηνπ θηλεηνχ απηνχ ηειεθψλνπ γηα θάπνηα θξίζηκα 
πξνβιήκαηα ή θαηαζηάζεηο ζηελ ιεηηνπξγία θάπνηνπ ζηαζκνχ. 

Οη ζπζθεπέο απηέο δηαζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ θαη  ειέγρνληαη  απ‟ απηφ ζρεηηθά  
κε ην πφηε θαη ζε πνηφλ απνδέθηε ζα ζηείινπλ κήλπκα SMS. Θα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο: 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη κε φια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο (ζπρλφηεηεο 900MHz θαη 
1800MHz). 

 Γπλαηφηεηα απηφκαηνπ «Login» κε ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ην  νπνίν  
ζπλεξγάδνληαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο θαη επαλφδνπ ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ηνπο. 

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ αξηζκνχ «ΡΗΝ» ηεο θάξηαο SIM ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα 
ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε παικνχο (θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο  θαη  
αξηζκνχ) ζε εηδηθέο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εηζφδνπο θαη κέζσ ζεηξηαθήο ζχξαο κε πξσηφθνιιν 
RS232 (v.24/v28) θαη baud rate ηνπιάρηζηνλ 19.200bps απφ ηνλ κηθξνειεγθηή κε ηνλ νπνίν 
ζπλεξγάδνληαη. 

 Ηζρχο εμφδνπ ηνπ πνκπνχ ηνπ κφληεκ: 2W γηα ην δίθηπν ησλ 900MHz, 1W γηα ην δίθηπν ησλ 
1.800MHz. 

 Γπλαηφηεηα νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηηο 
αθφινπζεο ηνπιάρηζηνλ θαηαζηάζεηο: έλδεημε ηξνθνδνζίαο, έλδεημε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν 
θηλεηήο ηειεθσλίαο, έλδεημε ζήκαηνο ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, έλδεημε απνζηνιήο 
δεδνκέλσλ ζην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. 
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8.2.6 Κεληξηθφο ππνινγηζηήο – ζέζεηο εξγαζίαο – πεξηθεξεηαθά 

Ο θεληξηθφο ππνινγηζηήο (server) ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο επηθνηλσλίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα 
ιεηηνπξγεί σο πιήξεο fault-tolerant, ελψ παξάιιεια ζα έρεη ηνλ ξφιν Θέζεο Δξγαζίαο ζηνλ ΚΔΛ. 

8.2.6.1 Κεληξηθφο Τπνινγηζηήο 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο: 

 Σερλνινγία/Αξρηηεθηνληθή είηε RISC είηε Pentium III ή λεφηεξν, κε ηνπιάρηζηνλ  δχν  
θεληξηθέο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, κε δπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
κνληέινπ 

 Σν ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο ζα επαξθεί γηα αξηζκφ on-line ρξήζηψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. 

 Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ίδηνπ κνληέινπ ζε πεξηζζφηεξνπο – πνιιαπινχο 
επεμεξγαζηέο 

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο: 

 Δπεμεξγαζηήο PENTIUM i3 ή λεψηεξνο 

 Απαηηνχκελε ειάρηζηε θεληξηθή κλήκε 4 Gb κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο. 

 Υσξεηηθφηεηα (formatted capacity) καγλεηηθψλ δίζθσλ  350 Gb κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο. 

 Οη controllers ησλ δίζθσλ ζα είλαη ηχπνπ SATA 

 DVD-ROM drive πελεληαδηπιήο (52x) ηαρχηεηαο 

 Κάξηα γξαθηθψλ κε αλάιπζε 1280x1024 κε ηνπιάρηζηνλ 32 bit ρξψκαηα ζηα 75 Hz. 

 Υεηξηζηήξην (MOUSE) γηα κεηαθίλεζε ηνπ αιθαξηζκεηηθνχ θαη γξαθηθνχ δξνκέα. 

Οζφλε γξαθηθψλ: 

 Δγρξσκε οζφλε 22 in πςειήο αλάιπζεο θαη δηαθξηηηθφηεηαο, κε ηνπιάρηζηνλ 

1680 x 1050 pixels ζηα 75 Hz 

 Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηδφκελεο δηακφξθσζεο νζφλεο θαη δπλαηφηεηεο ΕΟΟΜ, ΡΑΝ, 
SPLIT SCREEN MODE θηι ζηελ θάξηα γξαθηθψλ 

8.2.6.2 ηαζκνί ή Θέζεηο εξγαζίαο (ΘΔ) 

Οη Θέζεηο Δξγαζίαο ζα ιεηηνπξγνχλ σο Clients. 

8.2.6.3 Δθηππσηήο Dot Matrix 

Θα εγθαηαζηαζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) εθηππσηήο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πιάηνο εθηχπσζεο: 132 ραξαθηήξεο ζηα 10 cpi 

 Σαρχηεηα:  300 cps 

 Βuffer ην ειάρηζην 30 kΒ RAM 

 Μέζνο ρξφλνο κεηαμχ δηαδνρηθψλ βιαβψλ (ΜΣΒF): 5.000 ψξεο 

 Τπνζηήξημε πιήξνπο ειιελνιαηηληθνχ αιθαβήηνπ (256 ASCII) 

 Γηαθξηηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 1056 ζεκεία (DOTS) αλά γξακκή 

 Ζ εγθαηάζηαζε θαζελφο ζα γίλεη κέζα ζε εηδηθφ ερναπνξνθεηηθφ δηαθαλέο θάιπκα 

8.2.6.4 Δθηππσηέο ηχπνπ laser 

Θα εγθαηαζηαζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) εθηππσηήο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά, θαη‟ ειάρηζηνλ: 

 Eγρξσκε ζρεδίαζε 

 Mέγεζνο ραξηηνχ A4 
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 Πνιιαπιά κέζα ζρεδίαζεο (ραξηί, δηαθάλεηα, θηι.) 

 Δπηθνηλσλία κε ηνλ Ζ/Τ κέζσ ζχξαο USB 

 Μέγεζνο κλήκεο  32 Mb, επεθηάζηκε 

 Αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 2.400 x 600 

8.2.6.5 Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο Παξνρήο (UPS) 

ηνλ ΚΔΛ ζα ηνπνζεηεζεί έλα ζχζηεκα κε δηαθνπηφκελεο ειεθηξηθήο ηξνθνδφηεζεο πνπ ζα 
ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα φηαλ ππάξρεη δηαθνπή ξεχκαηνο θαη ην νπνίν ζα θαιχπηεη φιν ηνλ 
εμνπιηζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ΚΔΛ γηα 20 ιεπηά. Σν UPS ζα έρεη θάξηα επηθνηλσλίαο κε  
ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη ζα δηαζέηεη ζεξκηθή πξνζηαζία, πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο, 

δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κε δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεσο 20%, απηφκαηε κεηαγσγή απφ ην δίθηπν ηεο 
ΓΔΖ. ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ζα ιεηηνπξγεί θαη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα γηα ην νκαιφ θιεηζηκφ 
ηνπ, ιφγσ δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ UPS απφ ηελ ΓΔΖ. 

Σν ζχλνιν ηεο ελ ιφγσ εγθαηάζηαζεο αδηάιεηπηεο  παξνρήο ζα είλαη αληηπαξαζηηηθνχ βαζκνχ Ν 
θαη VDE 0875/7.71. Θα έρεη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ζχκθσλε κε ην πξφηππν  ANSI/IEEE  
C62.41 Category A & B θαη ANSI/IEEE C62.45 

8.2.7 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Tα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί  ην πξνζθεξφκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 
ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή θαη θάζε ζηαζκνχ εξγαζίαο ηνπ ΚΔΛ, είλαη ηα εμήο 

 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα UNIX ή Windows NT, ηειεπηαίαο έθδνζεο κε ππνζηήξημε Υ-Windows. 

 πκβαηφηεηα Λεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο UNIX κε: ΗΔΔΔ 1003.1, 1003.2, POSIX 
ISO 9945/1 90, X/OPEN, FIPS 151-1, OSF. 

 Τπνζηήξημε πιήξνπο ειιελνιαηηληθνχ set 256 ραξαθηήξσλ. 

 Πιήξεο ππνζηήξημε ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο. 

 Απαηηνχκελε licence γηα αξηζκφ ρξεζηψλ  10 γηα ηνλ θεληξηθφ Ζ/Τ ηνπ ΚΔΛ ελψ γηα θάζε 

ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ ΚΔΛ απαηηνχκελε licence γηα αξηζκφ ρξεζηψλ  4. Δπηπιένλ κία 
licence γηα Full Development. 

 Τπνζηήξημε ηδεαηήο κλήκεο (ηερληθήο Segmentation θαη Paging). 

 Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ tasks πνπ ηξέρνπλ ηαπηφρξνλα ζε 
πεξηβάιινλ BATCH, INTERACTIVE, TRANSACTION PROCESSING, MANY COMPILERS, 
DATA ENTRY, DB INQUIRES/UPDATES, PROGRAM CREATION. 

 Καζνξηζκφο   πξνηεξαηνηήησλ ζηνπο ηχπνπο επεμεξγαζίαο BATCH, INTERACTIVE, 
TRANSACTION PROCESSING. 

 Λνγηζηηθή θαηαγξαθή θαη ρξέσζε γηα εκθάληζε θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ  ρξεζηψλ. 

 Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα (security & protection) ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο, 
ζπλφινπ αξρείσλ, ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ, ρξήζηε, νκάδαο ρξεζηψλ. 

 Δπαλαιεηηνπξγία κεηά απφ δηαθνπή ξεχκαηνο. 

 Καηαγξαθή αιιαγψλ, πξνζζεθψλ θηι ζε αξρεία γηα ηνλ κεηέπεηηα έιεγρν, επαλαθνξά θηι 
(Auditing, Recovery). 

 Tαπηφρξνλε απνζήθεπζε (back-up) κε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Γπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ΣEST γηα ην ζχζηεκα θαη ην δίθηπν επηθνηλσληψλ on-line θαη off-
line. 

 Τπνζηήξημε ηεο ηππνπνίεζεο ραξαθηήξσλ (Character Set) ΔΛΟΣ 928 ή λεφηεξνπ. 
πκβαηφηεηα κε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο, εθηππσηέο θηι. 

 Τπνζηήξημε-ζπλεξγαζία κε ην πξνβιεπφκελν-απαηηνχκελν ινγηζκηθφ επηθνηλσληψλ. 
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8.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κηθξνειεγθηψλ (καδί κε ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο θαη ηηο ζπλεξγαδφκελεο 
ζπζθεπέο) ζα  γίλεηαη  κέζα ζηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ηεο εγθαηάζηαζεο ε άιινπο εηδηθνχο γηα  
ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ζα ζηεξεψλνληαη ζ‟ απηνχο πάλσ ζε  ηππνπνηεκέλεο ξάγεο.  Ζ ηνπνζέηεζε 
ησλ εμαξηεκάησλ κέζα ζηνπο πίλαθεο ζα γίλεηαη κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε άςνγε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ε θαιαίζζεηε εκθάληζε ηνπ πίλαθα. 

Οη αγσγνί πνπ πινπνηνχλ ηελ εζσηεξηθή δηαζχλδεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπ  κηθξνειεγθηή ζα 
είλαη ηχπνπ H05V-K (πξψελ NYAF 1 mm

2
) θαη ζα νδεχνπλ κέζα ζηνλ πίλαθα κέζα ζε πιαζηηθά, 

δηάηξεηα θαλάιηα, δηαζηάζεσλ ηθαλνπνηεηηθψλ γηα θάζε πεξίπησζε κε πιεξφηεηα ην πνιχ κέρξη 
75% ηεο ζπλνιηθήο ησλ θαλαιηψλ απηψλ. Αλάινγα κε ην δπλακηθφ ηνπο ζα έρνπλ δηαθνξεηηθφ 
ρξψκα. Σα αλαινγηθά ζήκαηα (εηζφδσλ θαη εμφδσλ) ζα κεηαθέξνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο θάξηεο 
ηνπ κηθξνειεγθηή κέρξη ηηο θιέκκεο δηαζχλδεζεο κε ηα εμσηεξηθά θαιψδηα, κε θαιψδην ηχπνπ 
LiYCY(TP) 1x2x0,5 mm

2
 (ζσξαθηζκέλν θαιψδην 1 δεχγνπο). 

Όιεο νη εμσηεξηθέο πξνο ηνλ πίλαθα ηνπνζέηεζεο  ηνπ  κηθξνειεγθηή θαισδηψζεηο ζα μεθηλνχλ  
απφ εηδηθέο θιεκκνζεηξέο ηνπ πίλαθα απηνχ θαη ζα νδεχνπλ πξνο ηα εμσηεξηθά φξγαλα, 
κεραλήκαηα, ή πίλαθεο. Οη θιεκκνζεηξέο ζα ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 
ζήκαηνο ή ηελ ηηκή ηεο ηάζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Οη εμσηεξηθέο θαισδηψζεηο ζα εηζέξρνληαη 
ζηνλ πίλαθα ηνπ κηθξνειεγθηή θαη κέζσ εηδηθψλ δηάηξεησλ θαλαιηψλ δηέιεπζεο ζα θηάλνπλ κέρξη 
ηελ θιεκκνζεηξά ζχλδεζεο ηνπο. Οη αγσγνί ησλ θαισδίσλ απηψλ ζα θέξνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα 
κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνδηαγξαθή ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ, ίδηα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ ζεκείνπ 
απφ ην νπνίν μεθηλνχλ (ζήκαλζε θιέκκαο). Όια ηα θαιψδηα απηά ζα θέξνπλ αλεμίηειε ζήκαλζε 
πάλσ ηνπο, φκνηα κ‟ απηή πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ψζηε λα είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο ηνπο ζε 
πεξίπησζε βιάβεο. 

Καηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη ησλ 
ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ. 

Σα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο, κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα 
επηηεινχλ ηε ιεηηνπξγία ηειεειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε 
ησλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ. Σα 
πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηά κε ην πθηζηάκελν ινγηζκηθφ. Ζ 
θαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο ζα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή θαη ησλ 
ππνινγηζηψλ ησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο (ΘΔ). 

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γξαθηθψλ εθαξκνγψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

 Οπνηαδήπνηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κε νπηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θαη 
δπλαηφηεηα παξαγσγήο θψδηθα κεραλήο (native compiled code). Οη γιψζζεο 
πξνγξακκαηηζκνχ πνπ παξάγνπλ εθηειέζηκα πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κνξθή 
interpreter ή παξάγνπλ ελδηάκεζν θψδηθα (π.ρ. p code) δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

 Σα εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ πνπ παξέρεη ην χζηεκα DBMS 

Σα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ 
ρξήζηε θαη λα είλαη απιά ζηελ ρξήζε ηνπο δηφηη ζα ηα ρεηξίδεηαη πξνζσπηθφ κε εηδηθεπκέλν ζηελ 
πιεξνθνξηθή. Χο εθ ηνχηνπ φιεο νη εθαξκνγέο γηα ηηο δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο (ΘΔ) πάλσ ζην 
δίθηπν ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζε εχρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θάλνληαο εθηελή ρξήζε  
φισλ ησλ γξαθηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ απηφ παξέρεη φπσο «παξάζπξα», ρξήζε ηνπ «πνληηθηνχ» 
θηι. 

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα νδεγείηαη κέζσ πηλάθσλ επηινγψλ (menus θαη sub-menus) ζηηο επί κέξνπο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε απφ κέξνπο ηνπ απνκλεκφλεπζε θσδηθψλ, 
πξνγξακκάησλ ή εληνιψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δνκή ηεο Βάζεσο Γεδνκέλσλ, ε 
πξνζζήθε ή αθαίξεζε εγγξαθψλ, ν θαζνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ, ε θαηαρψξεζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ (process variables), ν ζπζρεηηζκφο κεγεζψλ, ε αιιαγή ηηκψλ θαη γεληθά ε φιε 
δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ δηαινγηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε εληνιψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηνπ RDBMS. 
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Θα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη έιεγρνη απνδνρήο (VALIDATION) γηα ηηο λενεηζαρζείζεο ηηκέο. Ζ 
αιιαγή ησλ ηηκψλ ζα πηζηνπνηείηαη ζηνλ εθηππσηή ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Διέγρνπ (ΚΔΛ) κε 
αλαγξαθή ηεο παιαηάο θαη λέαο ηηκήο, ηελ ψξα, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ θσδηθφ ρεηξηζηή. 

Ζ δηαρείξηζε (δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε) ησλ αξρείσλ απηψλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηφζν  ηνλ 
ελεξγφ ραξαθηεξηζκφ ησλ ζπιιεγφκελσλ ζεκάησλ σο πξνο ηελ ηεξάξρεζε, ηελ πξνηεξαηφηεηα 
θηι. φζν θαη ηηο ελεξγέο ηηκέο (ηζρχνπζεο ζηαζεξέο) παξακεηξηθψλ κεγεζψλ, ζα γίλεηαη θεληξηθά 
ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ΚΔΛ, ή κεηά απφ εθρψξεζε δηθαησκάησλ θαη απφ ηηο ΘΔ. 

Βαζηθή αξρή θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ  ηαζκψλ  
Διέγρνπ (ΠΔ) πξέπεη λα είλαη ε απνθπγή, ζηαζεξψλ ηηκψλ κεγεζψλ ζηνλ πεγαίν θψδηθα. Αληί 
ησλ ζηαζεξψλ πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε αλάγλσζε ησλ ηηκψλ απφ αξρεία, ψζηε ην ζχζηεκα λα 
είλαη εππξνζάξκνζην θαη επέιηθην αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ απνθηψκελε εκπεηξία απφ ηε 
ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ (δει. παξακεηξηθή εηζαγσγή ηηκψλ). Λχζεηο πνπ 
απαηηνχλ επέκβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα (source code), recompilation θαη relink ζαλ κέζν 
αλαπξνζαξκνγήο κεγεζψλ ή ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ηνπο, δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

Οη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο (κεηξήζεηο, κεηαβνιέο θαηαζηάζεσλ, ζπλαγεξκνί, δηαγλσζηηθά 
κελχκαηα θηι.) ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ ρεηξηζηή θαη ζα θαηαρσξνχληαη ζηνλ ζθιεξφ δίζθν γηα 
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο ησλ πξνο 
επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ηφζν γηα ζχληνκν, φζν θαη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. έηνο). 

 
8.3.1 Σεχρνο Σεθκεξίσζεο 

Ο Αλάδνρνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ΠΔ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ  
ΚΔΛ νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία επίβιεςε ηνπ έξγνπ γηα έγθξηζε Σεχρνο Σεθκεξίσζεο 
γηα ην ινγηζκηθφ θάζε Πεξηθεξεηαθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ θαη ηνπ ΚΔΛ. 

ηα Σεχρε Σεθκεξίσζεο ζα γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαηάμεσλ απηνκαηηζκνχ θάζε 
επηκέξνπο ΠΔ, θαζψο επίζεο θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ  ηνπ SCADA. Σα παξαπάλσ πξέπεη 
λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο απαηηήζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη ζηε παξνχζα Σερληθή  
Πξνδηαγξαθή. Πέξαλ ησλ Σεπρψλ Σεθκεξίσζεο ηα παξαπάλσ  ζα  παξνπζηαζηνχλ  ζηελ 
Τπεξεζία θαη κε επνπηηθφ ηξφπν. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα εληφο επιφγνπ ρξφλνπ λα δεηήζεη 
ζπκπιεξψζεηο θαη ηπρφλ βειηηψζεηο. 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο παξάηαζεο ή πξφζζεηεο ακνηβήο γηα ηηο πην πάλσ 
πεξηγξαθείζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθξηζε γηα εγθαηάζηαζε ηνπ  
ππ‟ απηνχ πξνηεηλφκελνπ ινγηζκηθνχ. 

8.3.2 χζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ (RDBMS) 

Όιεο νη κεηξήζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ΠΔ, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε 
ην ζχζηεκα ηειε-ειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ, ζα πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνληαη θαη 
δηαρεηξίδνληαη απφ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ (RDBMS) πνπ ζα ππάξρεη ζηνλ 
Κεληξηθφ Ζ/Τ (Server). Ζ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ ζα ππάξρεη θαη ζηνλ Stand-by Κεληξηθφ Ζ/Τ 
(Server), φηαλ απηφο πξνβιέπεηαη, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί ζαλ πιήξεο fault taulerant ζχζηεκα κε 
ηνλ Κεληξηθφ Ζ/Τ ελψ νη άιινη ζηαζκνί εξγαζίαο ζα έρνπλ Client-RDBMS. 

Σν ινγηζκηθφ πνπ ζα πξνζθεξζεί πξέπεη λα θαιχπηεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 Τπνζηήξημε πληαγψλ: 

Απαηηείηαη ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ παξαπάλσ, ε απνζήθεπζε δειαδή ζηνλ 
DataBase Server έηνηκσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ  εθηέιεζε ζπλεζηζκέλσλ  εξγαζηψλ, θαζψο 
θαη ε ππφ ζπλζήθεο ελεξγνπνίεζή ηνπο. 

 Μεραληζκνί Αθεξαηφηεηαο ησλ Γεδνκέλσλ: 

Απαηηείηαη λα ππνζηεξίδνληαη απηφκαηνη κεραληζκνί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, λα ππάξρεη 
δειαδή ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ θαλφλσλ νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα θάησ απφ 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη εθηεινχλ έλα ζχλνιν δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 
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 Μεραληζκνί εθθίλεζεο βάζεο ζπκβάλησλ: 

Απαηηείηαη λα δηαηίζεληαη θαηάιιεινη κεραληζκνί γηα ηελ επηθνηλσλία κε άιιεο εθαξκνγέο 
φηαλ εθπιεξσζνχλ νξηζκέλεο ζπλζήθεο (π.ρ. φηαλ κία ηηκή μεπεξάζεη θάπνην φξην). 

 Μεραληζκνί αζθάιεηαο ησλ Γεδνκέλσλ: 

Απαηηείηαη λα ππνζηεξίδεηαη πιήξσο ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ ησλ δεδνκέλσλ 
(Back Up) θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο. 

 Σερληθέο κείσζεο ηνπ Input/Output: 

Απαηηείηαη λα ππνζηεξίδνληαη ηερληθέο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ απαξαίηεηνπ 
Input/Output. Δμ‟ άιινπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ ην SQL3 Standard θαη λα 
παξέρεηαη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνιπκέζσλ ζην RDBMS 
Σν ινγηζκηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη „επθπείο” κεραληζκνχο βειηηζηνπνίεζεο ησλ εξσηήζεσλ 
(Inteligent Query Optimizer). 

8.3.3 Λνγηζκηθφ ηειεειέγρνπ-ηειερεηξηζκνχ 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ζηελ νζφλε ησλ Ζ/Τ ηφζνλ  ησλ  
Κεληξηθψλ φζνλ θαη ησλ Θέζεσλ θαη ζα θαηαρσξείηαη ζηα αληίζηνηρα αξρεία. Σν  παθέην 
ινγηζκηθνχ SCADA πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηνπο Ζ/Τ ζα πξέπεη λα είλαη γεληθά ζχκθσλν κε ηα 
παξαθάησ: 

 Να είλαη αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο θαη λα δχλαληαη λα επηθνηλσλεί κε κεγάιν αξηζκφ 
πξνγξακκαηηδφκελσλ ειεγθηψλ (PLC) δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη θαηαζθεπαζηψλ 

 Να δηαζέηεη άκεζε βνήζεηα (on-line help) ψζηε λα δίλεη απάληεζε ζε νπνηαδήπνηε απνξία 
ηνπ ρξήζηε, κε έλα απιφ ρεηξηζκφ ηνπ "πνληηθηνχ" (mouse) θαη δπλαηφηεηα  γηα  ζρφιηα 
(hints) 

 Να αλαβαζκίδεηαη εχθνια ζην κέγηζην αξηζκφ κεηαβιεηψλ ρσξίο λα ράλνληαη πξνεγνχκελα 
δεδνκέλα 

 Να αλαπηχζζνληαη γξήγνξα θαη εχθνια νη γξαθηθέο νζφλεο ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηα 
δπλακηθά ζηνηρεία απηψλ. 

 Γξήγνξε αλαλέσζε δπλακηθψλ παξαζηάζεσλ αθφκε θαη εάλ ην ινγηζκηθφ αληαιιάζζεη 
δεδνκέλα κε ηελ εγθαηάζηαζε (on-line configuration) 

 Να δηαζέηεη βηβιηνζήθε αληηθεηκέλσλ φπσο αληιίεο, βαιβίδεο, πίλαθεο, φξγαλα, κπνπηφλ, 
θνκβία επηινγήο θηι., ηα νπνία ζα ηξνπνπνηνχληαη, ζα εκπινπηίδνληαη θαη ζα  
απνζεθεχνληαη εχθνια ζηελ βηβιηνζήθε 

 Να δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε "hot backup - fault tolerant" 

 Να δηαζέηεη γιψζζα εληνιψλ (command language) ψζηε λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 
δεκηνπξγίαο απιψλ ή ζχλζεησλ αθνινπζηψλ εληνιψλ θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία 
αξηζκεηηθψλ θαη αιθαξηζκεηηθψλ πξάμεσλ 

 Να δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ κε γξαθήκαηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη 
ηζηνξηθά (real time and historical trending) 

 Να είλαη πνιπδηεξγαζηαθφ (multi-tasking) 

 Να επηθνηλσλεί θαη λα αληαιιάζζεη δεδνκέλα κε ηηο γλσζηφηεξεο ζρεζηαθέο βάζεηο 
δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) 

 Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ δηεξγαζίαο λα ελεκεξψλεη ηνπο ρεηξηζηέο γηα 
νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη λα πξνβαίλεη ζε θαηάιιειε 
δηνξζσηηθή ελέξγεηα. 

 Να δηαρεηξίδεηαη ηα ζήκαηα ζπλαγεξκψλ (θαηαγξαθή, παξνπζίαζε, εθηχπσζε, ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε) 
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 Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε επίπεδα πξφζβαζεο ζην πξφγξακκα θαη 64 ηνπιάρηζηνλ 
δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο. 

 Να είλαη εχθνιε ε εθκάζεζή ηνπ ψζηε αθφκε θαη ν κε έκπεηξνο ρξήζηεο κέζα ζε ζχληνκν 
ρξνληθφ δηάζηεκα λα γλσξίδεη φια ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη  λα  είλαη 
ηθαλφο λα δεκηνπξγήζεη ηηο νζφλεο εμνκνίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηζπκεί ψζηε λα 
εκθαλίδεηαη φιε ε εγθαηάζηαζε γξαθηθά ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ κε ηνλ πην ξεαιηζηηθφ ηξφπν 

 Να είλαη ινγηζκηθφ ηνπιάρηζηνλ 32 bit θαη λα ηξέρεη ζε WIN NT ή UNIX workstation. 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα επέθηαζε πθηζηακέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, πέξαλ ησλ 
αλσηέξσλ, νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θάζε ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ θξίλεη απαξαίηεην ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα λέσλ θαη παιαηψλ  εγθαηαζηάζεσλ  γηα ηε εχξπζκε ιεηηνπξγία  
ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. 

8.3.4 Λνγηζκηθφ επηθνηλσλίαο 

πλίζηαηαη ζχζηεκα νζνλψλ ζα αθνινπζεί ηελ δνκή αληεζηξακκέλνπ δέληξνπ. ηελ αξρηθή/ 
θεληξηθή νζφλε (Ρίδα) ζα παξηζηάλεηαη γξαθηθά ην ζχλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο. Δδψ ζα 
απεηθνλίδνληαη θηιηξαξηζκέλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ θάζε ΠΔ φπσο: 

 Ύπαξμε επηθνηλσλίαο κε ηνλ ΠΔ. 

 Αλαγλσξηζκέλε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηνλ ΠΔ. 

 Λεηηνπξγία έζησ θαη κίαο θηλεηήξηαο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ ΠΔ. 

 Όιεο νη θηλεηήξηεο κνλάδεο ππφ ηνλ ΠΔ ζε ζηάζε. 

 Βιάβε έζησ θαη κίαο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ ΠΔ. 

 Δπίπεδν ηηκψλ ησλ δχν-ηξηψλ πην ζεκαληηθψλ κεγεζψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΠΔ. 

 Πξφβιεκα ζηελ δηεξγαζία (π.ρ. κηα κνλάδα απαξαίηεηε ζηελ δηεξγαζία δελ είλαη ζηελ 
απηφκαηε επηινγή θαη δελ έρεη ζθάικα ζαλ κνλάδα). 

Κάζε κία ππφ-νζφλε πνπ αθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ θάζε ΠΔ θαη πξέπεη λα παξηζηά: 

 ρεκαηηθφ δηάγξακκα ηεο εγθαηάζηαζεο επζχλεο ηνπ ΠΔ 

 Γξαθηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ ειεθηξνδνηνχκελσλ κνλάδσλ, ηεο κεηαμχ ηνπο ζχλδεζεο 
θαη άιισλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

 Κάζε κνλάδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θσδηθή ηεο νλνκαζία 

 Πιαίζηα ζηαζεξνχ θεηκέλνπ (π.ρ. πηλαθίδεο, ζρφιηα ) 

 Πίλαθεο παξακεηξνπνηήζεσλ 

 Πεδία δπλακηθά κεηαβαιιφκελσλ ηηκψλ (αλαινγηθά π.ρ. κπάξεο θαη  ςεθηαθά  π.ρ. 
ελδεηθηηθά, κεηξεηέο) 

 εκάλζεηο θαηάζηαζεο κνλάδσλ (ιεηηνπξγία, ζθάικα, επηινγή ζε απηφκαην, εθηφο, 
ρεηξνθίλεην ή ηειερεηξηζκφ) 

Με ηελ πξνζέγγηζε θαη παξακνλή ηνπ δείθηε ηνπ πνληηθηνχ πάλσ απφ ππφ έιεγρν αληηθείκελν ζα 
παξνπζηάδνληαη ζε «αλαβιχδνλ παξάζπξν» (pop up) πιεξνθνξίεο κε δηαξθή ελεκέξσζε (θαη‟ 
ειάρηζην: ψξεο ιεηηνπξγίαο, ηειεπηαία πέληε ζθάικαηα κε ηελ εκεξνκελία ηνπο, πέληε ηειεπηαίεο 
ελεξγνπνηήζεηο, ζηάζεηο, ζηάζκε παξακέηξνπ πνπ επεξεάδεηαη απφ ην αληηθείκελν). 

Με πάηεκα ηνπ πνληηθηνχ κε ηνλ δείθηε πάλσ απφ ην ππφ έιεγρν αληηθείκελν (mouse up) ζα  
αλνίγεη ην παξάζπξν ηειερεηξηζκψλ. Αλάινγα  κε  ηα δηθαηψκαηα ηνπ θάζε ρξήζηε ζα είλαη δπλαηή 
ή φρη ε ζέζε ηεο κνλάδαο ζε ηειε-εθθίλεζε ή ηειε-ζηάζε ή ε ιεηηνπξγία ζε ρξνλνπξφγξακκα ή ε 
ελεκέξσζε ηνπ πίλαθα παξακεηξνπνηήζεσλ κε λέεο ηηκέο. 
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ε άιιν παξάζπξν ζα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηα φξγαλα. ε θάζε νζφλε νξγάλνπ ζα 
αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ νξγάλνπ (θσδηθφο, θαηαζθεπαζηήο, ζεηξηαθφο αξηζκφο, εκεξνκελία 
πξνεγνχκελεο θαη επφκελεο ζπληήξεζεο, πεξηνρή κέηξεζεο, ηειεπηαίεο πέληε ελεκεξψζεηο, 
ζθάικαηα) θαη ζα εκθαλίδεηαη ην δηάγξακκα ησλ κεηξήζεσλ ηνπ νξγάλνπ. ε θάζε δηάγξακκα ζα 
απεηθνλίδνληαη ε κέγηζηε, ειάρηζηε θαη κέζε ηηκή ησλ κεηξήζεσλ θαη ρξσκαηηζκέλεο κε ηδηαίηεξν 
ρξψκα νη πεξίνδνη κε παξαβίαζε ηηκήο ελεκέξσζεο θαη ηηκήο ζπλαγεξκνχ. Με ρξήζε παξάζπξνπ 
επηινγψλ ζα κπνξεί λα ππεξζέζεη ν ρεηξηζηήο άιια δηαγξάκκαηα γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε 
δηαδηθαζία. 

Οη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα αλνίμνπλ ην ηζηνξηθφ αξρείν θαηαγξαθψλ γηα λα  
δνπλ δηαγξάκκαηα παξειζφλησλ εκεξψλ. 

ε μερσξηζηφ παξάζπξν ζα παξνπζηάδνληαη νη ζεκάλζεηο ζθαικάησλ, ζπλαγεξκψλ θηι. Θα 
ρσξίδνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία επίπεδα: 

 Δπίπεδν ελεκέξσζεο π.ρ.: 

- Κάπνηνο ηνπηθά ζηνλ ΠΔ έζεζε ηελ κνλάδα ζε επηινγή εθηφο 

- Ζ δεμακελή έρεη ππεξβεί θαηά ηελ "ηηκή ελεκέξσζεο" ηελ ηηκή κηαο παξακέηξνπ. 

 Δπίπεδν βιάβεο π.ρ.: 

- Κάπνηα θηλεηήξηα κνλάδα έρεη ζθάικα ππεξέληαζεο 

- Νεξφ ζην δνρείν ιαδηνχ ππνβξχρηαο αληιίαο 

- Όξγαλν θαηά ηνλ απηνδηαγλσζηηθφ έιεγρν αλαθάιπςε ζθάικα 

 Δπίπεδν ζπλαγεξκνχ π.ρ.: 

- Ζ δεμακελή έρεη ππεξβεί ηελ "ηηκή ζπλαγεξκνχ" κηαο παξακέηξνπ 

- Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλαγλσξίδεη ζνβαξή παξέθθιηζε. 

- Κάζε νκάδα ζπλαγεξκψλ ζα έρεη δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ θαηά γξακκή. Όηαλ 
αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ε παξνπζία βιάβεο ή ζπλαγεξκνχ ζα αληηγξάθεηαη ν 
ζπλαγεξκφο ζε επφκελε γξακκή ζε άιιν ρξσκαηηζκφ κε λέα εκεξνκελία θαη ψξα. 

- Αλά γξακκή ζα θαηαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηεο κνλάδαο, ν θσδηθφο ηεο ελεκέξσζεο, 
βιάβεο ή ζπλαγεξκνχ, ε εκέξα, ε ψξα, ν θσδηθφο ησλ ρεηξηζηψλ ζε ζχλδεζε, ν 
αχμσλ αξηζκφο παξνπζίαο ηεο βιάβεο ή ζπλαγεξκνχ ηελ πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ 
επηά εκεξψλ (κηθξφ θπθιηθφ αξρείν επηά εκεξψλ). 

Ζ άθημε ελεκέξσζεο δελ απαηηεί αλαγλψξηζε απφ ηνλ ρξήζηε. Μφιηο έρνπκε άξζε ελεκέξσζεο  
ζα γίλεηαη απηφκαηα ε αλαγλψξηζε απφ ην ζχζηεκα. 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ αλαθνξέο: 

 Δλεξγνί ζπλαγεξκνί 

 Ηζηνξηθφ ζπλαγεξκψλ νξηδφκελνπ εχξνπο απφ ηνλ ρξήζηε. 

 Δθηχπσζε δηαγξακκάησλ 

 Δλέξγεηεο πνπ εθηέιεζε θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο ζε παξακεηξνπνηήζηκν βάζνο 
ρξφλνπ. 

 ηαηηζηηθά εκθάληζεο βιαβψλ 

 Φεθηαθέο ηηκέο νξγάλσλ ζε παξακεηξνπνηήζηκν βάζνο ρξφλνπ. 

 Ώξεο ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο 

 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ 
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 Αξηζκφο εθθίλεζεο θηλεηήξσλ 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηειηθέο απνρξψζεηο φισλ ησλ νζνλψλ ζα γίλνπλ κε  ηε ζχκθσλε 
γλψκε ηεο Τπεξεζίαο. 

8.3.5 Βάζε δεδνκέλσλ 

ηελ βάζε δεδνκέλσλ ζα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ είδε αξρείσλ: 

 Πξνζσξηλφ αξρείν εκέξαο 

 Μηθξφ θπθιηθφ αξρείν επηά εκεξψλ 

 Αξρείν κελφο 

 Αξρείν έηνπο 

Σν αξρείν εκέξαο ζα είλαη ζπλέρεηα αλνηθηφ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ δηαδηθαζία θαη ζα έρεη 
κήθνο δχν εκέξεο. Οη ηηκέο ηνπ ζα ελεκεξψλνπλ ηα άκεζεο αληαπφθξηζεο δηαγξάκκαηα (on line) 
θαη ηα παξάζπξα ζπλαγεξκψλ, βιαβψλ, ρεηξηζκψλ. Μφιηο ην αξρείν εκέξαο θηάζεη ζηελ ψξα 
00.00 ζα αληηγξάθεη ην αξρείν ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο ζε λέν αξρείν πνπ ζα απνηειέζεη κέξνο 
ηνπ αξρείνπ κελφο θαη κέξνο ηεο καγλεηηθήο ηαηλίαο αληίγξαθνπ αζθαιείαο εβδνκάδαο. 

Σν αξρείν κελφο απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ εθηφο δηεξγαζίαο επεμεξγαζία ζηνηρείσλ (batch 
proccesing). ηα κέιε απηνχ ηνπ αξρείνπ κπνξεί λα δηαηαρζεί επεμεξγαζία ζηαηηζηηθή, γξαθηθήο 
απεηθφληζεο. ην ηέινο ηνπ κήλα ζα ζπκππθλψλεηαη θαη ζα απνηειεί κέξνο ηνπ αξρείνπ έηνπο. 

Κάζε κήλα ζα αληηγξάθεηαη ζε κε ζβέζηκε κνξθή (CD Recordable). Ζ ρξήζε ηνπ αξρείνπ έηνπο 
είλαη θπξίσο γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

Ζ ζπκπχθλσζε ζα επηηεπρζεί κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Κάζε ζθάικα ή ρεηξηζκφο ζα κεηξεζεί πφζεο θνξέο παξνπζηάδεηαη αλά εβδνκάδα θαη απηή  
ε πιεξνθνξία κφλν ζα πεξάζεη ζην αξρείν έηνπο 

 Κάζε θαηαγξαθή αλαινγηθνχ κεγέζνπο ζα απινπζηεπζεί κε ηελ θαηαρψξεζε ζην αξρείν 
κφλν ησλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ θαη ησλ ηηκψλ πνπ ε θακπχιε άιιαμε θαηεχζπλζε ζην 
δηάγξακκα εκέξαο. 

8.3.6 Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζπληήξεζεο 

ην ΚΔΛ πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ινγηζκηθφ γηα ηελ νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία  ησλ  
ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Αξρηθά ζα εγθαηαζηαζεί ζε θάζε πίλαθα, κεηά ηνλ γεληθφ 
δηαθφπηε Όξγαλν Αλάιπζεο Ζιεθηξηθήο Παξνρήο θαη Καηαλάισζεο (ΟΑΖΠΚ). Σν ΟΑΖΠΚ ζα 
θαηαγξάθεη θαη' ειάρηζην: 

 Σελ ηάζε θάζε θάζεο 

 Σελ έληαζε θάζε θάζεο 

 Σν ζπλεκίηνλν ηνπ πίλαθα 

 Σελ  ζηηγκηαία απνξξνθνχκελε ηζρχ ηνπ πίλαθα 

 Σελ  θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ πίλαθα ζε kWh 

 Θα ζπγρξνλίδεηαη κε ηνλ παικφ 15ιεπηνπ ηεο ΓΔΖ (ελαιιαθηηθά κέζσ δηθηχνπ) 

Σν φξγαλν απηφ (ΟΑΖΠΚ) ζα ζπλδεζεί κε ηνλ Πξνγξακκαηηδφκελν Λνγηθφ Διεγθηή (PLC) ηνπ 
αληίζηνηρνπ πίλαθα, ψζηε λα παξέρνληαη ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηελ κνλάδα. 

ηε ζπλέρεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία ζα ηεζνχλ πξνηεξαηφηεηεο  ιεηηνπξγίαο  ζηα 
ειαζηηθά θνξηία. Απηέο ζα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα καδί κε ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
θνξηίσλ ψζηε ην ινγηζκηθφ λα αλαιάβεη ηελ αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα πξνηείλεη ην 
ρξνλνπξφγξακκα, ιακβάλνληαο ππ‟φςε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 
(εβδνκάδαο). 
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Οη παξακεηξνπνηήζεηο απηέο ζα εηζαρζνχλ  ζηα PLC ησλ  επηκέξνπο κνλάδσλ  γηα ηελ εμαζθάιηζε 
νηθνλνκηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Με ζπλερείο βειηηψζεηο - παξακεηξνπνηήζεηο ζα 
πξνζεγγηζηεί ν ηειηθφο ζηφρνο, ρσξίο θπζηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ δηεξγαζία επεμεξγαζίαο. 

Καηά πεξηφδνπο ζα ηειερεηξίδεηαη ε θάζε κνλάδα ηνπ θάζε πίλαθα ρσξηζηά ψζηε λα δεκηνπξγείηαη 
έλα πξνθίι ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο. Κάζε αξλεηηθή απφθιηζε πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη απφ ην 
ζχζηεκα ζπληήξεζεο θαη λα εμάγεηαη αλαθνξά ελεξγεηψλ πξνο δηάγλσζε, ζεξαπεία. 

Κάζε κνλάδα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο. 
Σν ζχζηεκα απηφ ζα έρεη θαηαρσξεκέλα φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγσ κνλάδα, ηα 
αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα θαη ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πεξηφδσλ ζπληήξεζεο. Σν 
πξφγξακκα ζα αληιεί απφ ην αξρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλίαο ρεηξηζηή - κεραλήο ηηο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε κνλάδαο θαη αθαηξψληαο απηέο απφ ηηο ψξεο πξνο ζπληήξεζε, ζα ελεκεξψλεη 
κε αλαθνξά ελεξγεηψλ γηα ηελ επηθείκελε ζπληήξεζε θαη ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά θαη 
αλαιψζηκα. ηελ πεξίπησζε αζηνρίαο, ζα κπνξεί ν ππεχζπλνο ζπληήξεζεο λα βξεη ηα ζηνηρεία  
πνπ ρξεηάδνληαη (θαηαζθεπαζηηθφο θσδηθφο κνλάδαο, αξηζκφο ζεηξάο, αξηζκφο ζρεδίνπ σο 
θαηαζθεπάζζεη, φλνκα θαη ηειέθσλν αληηπξνζψπνπ θηι.) Ζ βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα 
πινπνηεζεί έηζη ψζηε ε πξνζπέιαζή ηεο λα είλαη δπλαηή θαη κε θπιινκεηξεηή (browser) 
δηαδηθηχνπ (HTML). 

9. ΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΖΖ 
 

9.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ 
κέηξεζεο ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο επεμεξγαζίαο. 

 

9.2 Τλικά 

Όια ηα φξγαλα θαη ν ζπλαθήο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα  είλαη  βηνκεραληθά  πξντφληα 
πξνεξρφκελα απφ θαηαζθεπαζηέο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ISO 9001, κε απνδεδεηγκέλε θαιή θαη 
αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ζε παξφκνηα έξγα. 

Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δφθηκα πιηθά, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, 
αμηφπηζηα, εληαίνπ ηχπνπ θαη κειεηεκέλα έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή. 
Σα γπαιηά φισλ ησλ ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ καη, κε  αλαθιαζηηθά.  Σα  
φξγαλα ζα έρνπλ αλαινγηθή έμνδν 0/4…20 mA, εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά θαη ζα 
πξέπεη λα είλαη  θαηάιιεια γηα κεηξήζεηο ηνπ ξεπζηνχ κέζνπ γηα ην νπνίν πνπ πξννξίδνληαη θαη  
γηα φιν ην εχξνο ζεξκνθξαζηψλ ηνπ. Σα φξγαλα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα 
standard δηαιχκαηα βαζκνλφκεζεο θαη φπνηα άιια δηαιχκαηα απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζή ηνπο. 

Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγάλσλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο (24V DC ή 230 V AC). 

 Σα φξγαλα ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε “CE“ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 
Νέαο Πξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Μφλν φηαλ πινπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ πην 
πάλσ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε “CE”. 

 Σα φξγαλα κεηξήζεσο γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0410 θαη 
ηα πξφηππα IEC 51 θαη IEC 521. 

 Ζ ηάζε δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο ζα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ 
αληίζηνηρε πεξηνρή κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε θιάζε αθξίβεηαο. Ζ θιάζε 
αθξηβείαο ζα αλαθέξεηαη γηα ηελ ζεξκνθξαζία +20°C ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο VDE 
0410. 

 Σν πεξίβιεκα ησλ νξγάλσλ ζα είλαη ζηεγαλφ, γηα εθηφμεπζε λεξνχ θαη ζθφλεο. Ζ ζηήξημε 
ησλ νξγάλσλ ζηνπο πίλαθεο ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ην DIN 43835 θαη ζα εμαζθαιίδεη 
εχθνιε αλάγλσζε. Καηά ζπλέπεηα ην χςνο ηνπνζέηεζεο απφ ην δηακνξθσκέλν δάπεδν δε 
ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 600 mm θαη κεγαιχηεξν απφ 1.600 mm. 
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 Ζ βαζκίδα κεηξήζεσο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43802 θαη ε δηάηαμε ησλ 
αθξνδεθηψλ ειεθηξηθήο ζπλδέζεσο ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43807. 

 Σα φξγαλα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα  δηαζχλδεζεο  κε 
θνξεηφ ππνινγηζηή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη λα δηαζέηνπλ ππνδνρή θαη ηα αλαγθαία 
εμαξηήκαηα γηα ηελ δηαζχλδεζε απηή. Δπίζεο ζα ζπλνδεχνληαη  απφ  ηα  αληίζηνηρα 
ινγηζκηθά γηα λα είλαη δπλαηφο ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Οη θαισδηψζεηο ησλ νξγάλσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηεο. 

9.2.1 Μεηξεηέο παξνρήο ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 

Ο κεηξεηήο παξνρήο ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ δελ ζα παξεκβάιεη θαλέλα εκπφδην ζηε ξνή ηνπ 
πγξνχ (κεδεληθή πηψζε πηέζεσο), δελ ζα έρεη θηλνχκελα κέξε, ζα είλαη θαηάιιεινο γηα κεηξήζεηο 
ζε δηαβξσηηθά πγξά θαη πγξά κε αησξήκαηα. Ζ κέηξεζε πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο 
κεηαβνιέο ππθλφηεηαο, ημψδνπο, πηέζεσο θαη ζεξκνθξαζίαο κε δπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη θαηά ηηο 
δχν θαηεπζχλζεηο. 

Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ κεηξεηή ζα δηαζθαιίδεη φηη ε ηαρχηεηα ξνήο ηνπ λεξνχ ζα θπκαίλεηαη απφ 
0,5 m/s έσο 10 m/s. 

Ζ επέλδπζε ησλ αηζζεηεξίσλ ζα είλαη απφ ζθιεξφ  θανπηζνχθ  ή λενπξέλην θαη  ηα ειεθηξφδηα 
απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316 κε πξνζηαζία ΗΡ 67. Σν αηζζεηήξην ζα έρεη ζχλδεζε κε θιάληδα 
θαηά DIN θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ε δηάκεηξνο είλαη κηθξφηεξε ηεο  αληίζηνηρεο  ζσιήλσζεο, 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηεκάρηα ζπζηνιήο – δηαζηνιήο κε κέγηζηε ζπλνιηθή θιίζε 8 απφ ην 
νξηδφληην. 

ηελ πεξίπησζε κε αγψγηκνπ παξεκβχζκαηνο ή νξγάλνπ, ζα ζπλδέεηαη αγσγφο ζπλέρεηαο 
γείσζεο κεηαμχ ησλ θιαληδψλ δηαηνκήο 6 mm

2
. 

Ο κεηαηξνπέαο/εληζρπηήο ζα βξίζθεηαη είηε ζην ζψκα ηνπ νξγάλνπ είηε εληφο πίλαθα θαη ζε 
απφζηαζε σο 250 m απφ ην αζζεηήξην. Γηα ηελ πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο εγθαηάζηαζεο νη 
ζπλδέζεηο κεηαμχ αηζζεηεξίνπ-ζψκαηνο θαη ειεθηξνληθνχ κεηαηξνπέα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
κέζσ εηδηθψλ θαισδίσλ δηπιήο ζσξάθηζεο έλαληη ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ ηα νπνία ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο ρσξίο απψιεηεο ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 250 κέηξσλ. 
ε θάζε πεξίπησζε ζα δηαζθαιίδεηαη πξνζηαζία ΗΡ 67. Ζ πεξηνρή κέηξεζεο ζα είλαη  απφ 10% 
έσο 125% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο. 

Ο κεηαηξνπέαο ζα δηαζέηεη: 

 πιεθηξνιφγην πξνγξακκαηηζκνχ θαη νζφλε γηα ηελ  έλδεημε ηεο ζηηγκηαίαο έλδεημεο (m
3
/h), 

ηεο αζξνηζηηθήο παξνρήο θαη ησλ ζθαικάησλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ 

 ηελ δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κεηξεηή 
παξνρήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο 

 ζήκα εμφδνπ 0/4…20 mA αλάινγν ηεο ζηηγκηαίαο παξνρήο 

 αθξίβεηα κέηξεζεο 0,25% ηεο πξαγκαηηθήο κέηξεζεο παξνρήο 

 ζήκα παικψλ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο (παξακεηξνπνίεζε κεηά 
απφ ελεκέξσζε θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο) 

 έλδεημε γηα ηελ ζήκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αγσγνχ φηαλ απηφο είλαη άδεηνο 

 ζήκα ζθάικαηνο νξγάλνπ 

 ηξνθνδνζία 230 V / 50 Hz 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ νξγάλνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα 
είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απφ 
παξαθείκελνπο αγσγνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (κέζε ή ρακειή ηάζε), ηειεθσληθά θαιψδηα θαη 
άιινπο ππάξρνληεο αγσγνχο λεξνχ, κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 50081-1, ΔΝ50082-2 πνπ 
αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα. 
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9.2.2 Μέηξεζε ζηάζκεο κε ππεξήρνπο 

Σν ζχζηεκα κέηξεζεο ζηάζκεο κε ππεξήρνπο ζα απνηειείηαη απφ ην αηζζεηήξην θαη ηνλ 
εληζρπηή/κεηαδφηε ηα νπνία κπνξεί λα απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν. Ο κεηξεηήο ζα έρεη ηα  παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά: 

 εκβέιεηα θαη ειάρηζηε απφζηαζε αλαγλψξηζεο αλάινγεο κε ηελ εθαξκνγή 

 ςεθηαθή έλδεημε ηεο ζηάζκεο ζηνλ κεηαδφηε 

 ζήκα εμφδνπ 0/4...20 mΑ αλάινγε ηεο ζηάζκεο 

 αθξίβεηα ζήκαηνο ± 0,02 mA 

 δχν κεηαγσγηθέο επαθέο νξίνπ ξπζκηδφκελεο 

 απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη παξνρή ζήκαηνο ζε πεξίπησζε 
βιάβεο 

 ηάζε ηξνθνδνζίαο 230 V / 50 Hz 

Ο κεηξεηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη θαη λα απνζεθεχεη ην αθνπζηηθνχ απνηχπσκα 
θελήο δεμακελήο κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ζα είλαη δπλαηή ε αγλφεζε παξεκβνιψλ πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ ζηαζεξά εκπφδηα εληφο ησλ δεμακελψλ. 

Σα φξγαλα ζα θαιχπηνπλ ηα European EMC Standards EN 50 081-1 for interference emission θαη 
EN 50 082-2 for interference immunity. 

9.2.3 Μεηξεηήο ζηάζκεο κε πδξνζηαηηθή πίεζε 

Ζ κέηξεζε πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο κεηαβνιέο ππθλφηεηαο θαη πηέζεσο θαη ην φξγαλν 
ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 

Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 πξνβιεπφκελν πξνο κέηξεζε εχξνο. 

 αθξίβεηα κέηξεζεο ±0,2% ηεο πιήξνπο θιίκαθαο κέηξεζεο. 

 ζχλδεζε αηζζεηεξίνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316L / DIN 1.4435. 

 πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο –5 C σο +50 C 

 αλαινγηθφ ζήκα εμφδνπ 0/4...20mA αλάινγν πξνο ηελ κεηξνχκελε ζηάζκε. 

 ςεθηαθή έμνδν ξειέ κε έλα δεχγνο επαθψλ γηα ζεκαηνδφηεζε ζθάικαηνο ηνπ κεηξεηή. 

 γαιβαληθή απνκφλσζε ζε φιεο ηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ απηψλ θαη 
ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. 

 ηάζε ηξνθνδνζίαο 230 V / 50 Hz 

 δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ξπζκίζεσλ) ηνπ 
κεηξεηή παξνρήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. 

Ο κεηξεηήο ζα έρεη ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα ζχκθσλα κε ην EN/IEC 61326. 

9.2.4 Μέηξεζε ζηεξεψλ θαη ζνιφηεηαο 

Σα φξγαλα κέηξεζεο ζηεξεψλ θαη ζνιφηεηαο ζα είλαη νπηηθνχ ηχπνπ θαη ζα απνηεινχληαη απφ 
αηζζεηήξην θαη εληζρπηή/κεηαδφηε. Μέζσ ηεο δηάζιαζεο θαη απνξξφθεζεο πνπ πξνθαινχλ ηα 
δηαιειπκέλα ζηεξεά ζε παικνχο θσηφο ζα εμάγεηαη ε αλαινγία ζηεξεψλ. Σα αηζζεηήξηα  δελ 
πξέπεη λα έρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη πξέπεη λα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιεια πιηθά γηα  ηηο 
πθηζηάκελεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, κε πξνζηαζία ΗΡ 68. Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο ζα  είλαη ηνπιάρηζηνλ 

1% γηα ζεξκνθξαζία ξεπζηνχ κέρξη 50
Ο
C / 3 bar. 
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ηε πεξίπησζε πνπ είλαη εκβαπηηδφκελνπ ηχπνπ ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη κέζα ζε 
πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα PVC ή άιιν πιηθφ ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα πξέπεη λα 
ζπλνδεχνληαη κε ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ ζηεξεή θαη αζθαιή ηνπνζέηεζή ηνπο. ηε 
πεξίπησζε, πνπ ε κέηξεζε γίλεηαη ζε αγσγφ, ην αηζζεηήξην ζα πξέπεη λα θέξεη βάλα ζθαίξαο γηα 
απνκφλσζε, ψζηε ζε πεξηφδνπο ζπληήξεζεο λα κελ ηίζεηαη ε γξακκή εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

Ο κεηαηξνπέαο – εληζρπηήο ζα πξέπεη λα έρεη θαη‟ ειάρηζην ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 ςεθηαθή έλδεημε ηεο κέηξεζεο ζε NTU θαη mg/l (κέηξεζε ζηεξεψλ) ή gr/L θαη ppm (κέηξεζε 
ζνιφηεηαο) 

 δπλαηφηεηα επηινγήο εχξνπο κέηξεζεο κε θνκβίν επηινγήο πεξηνρήο κέηξεζεο 

 αλαινγηθφ ζήκα εμφδνπ 0/4...20 mA 

 απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη παξνρή ζήκαηνο ζε πεξίπησζε βιάβεο 

 δχν ξειέ νξίσλ (min/max) ζε ηηκέο πνπ ζα εηζάγνληαη επί ηφπνπ 

 δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ settings, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο 

 ζχζηεκα απηνξχζκηζεο θαη απφξξηςεο εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ κε ρξήζε θσηνηξαλδίζηνξ 
αλαθνξάο 

 ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 V / 50 Hz 

Σν φξγαλν ζα ζπλνδεχεηαη απφ κνλάδα απηφκαηνπ θαζαξηζκνχ ησλ αηζζεηεξίσλ κε δηάηαμε 
εθηφμεπζεο δηαιχκαηνο θαζαξηζκνχ θαη ειεθηξνληθή κνλάδα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ θαζαξηζκνχ. 

9.2.5 Μέηξεζε ζηάζκεο ηιχνο 

Μέζσ ελφο ζεξβνθηλεηήξα ην αηζζεηήξην ζα θηλείηαη θαζ‟ φιν ην βάζνο ηεο δεμακελήο. Σν ζήκα 
απφ ην αηζζεηήξην ζπγθξίλεηαη κε ην set  point ηνπ νξγάλνπ (πνπ ζα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη) θαη  
φηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο ηιχνο αληρλεπζεί κεγαιχηεξε ην αηζζεηήξην αλέξρεηαη έσο  φηνπ 
αληρλεχζεη ην set point. Ο ειεγθηήο ηνπ θηλεηήξα ειέγρεηαη απφ ηε δηαθνξά  ηεο  εθάζηνηε  
κέηξεζεο απφ ην set point ηνπ νξγάλνπ. Σν ζχζηεκα ζα αθνινπζεί ηελ ζηάζκε ηεο ηιχνο, κε ηηκή 
ζπγθέληξσζεο ηελ πξνθαζνξηζκέλε απφ ηνλ ρξήζηε, πξνζπαζψληαο ζπλερψο λα ηελ 
πξνζεγγίζεη. 

ηελ νζφλε ηνπ κεηαηξνπέα ζα αλαγξάθεηαη ην χςνο ηιχνο ζε εθαηνζηά θαη ζα ζεκαίλεη 
ζπλαγεξκφο ζε πεξίπησζε πνπ είλαη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν απφ πξνθαζνξηδφκελα αληίζηνηρα 
φξηα. Θα ππάξρεη κεηαγσγηθή επαθή ειεχζεξε ηάζεο πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη κε ηνλ ζπλαγεξκφ. 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη 

 ςεθηαθή έλδεημε ηεο κέηξεζεο 

 δπλαηφηεηα επηινγήο ηηκήο ζηφρνπ 

 αλαινγηθφ ζήκα εμφδνπ 0/4...20 mA αλάινγε ηνπ χςνπο 

 απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη παξνρή ζήκαηνο ζε πεξίπησζε βιάβεο 

 δχν ξειέ νξίσλ (min/max) ζε ηηκέο πνπ ζα εηζάγνληαη επί ηφπνπ 

 δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ παξακεηξνπνηήζεσλ, ζε  πεξίπησζε  δηαθνπήο 
ηνπ ξεχκαηνο 

 ζχζηεκα απηνξχζκηζεο θαη απφξξηςεο εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ κε ρξήζε θσηνηξαλδίζηνξ 
αλαθνξάο 

 ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 V / 50 Hz 

 πξνζηαζία ΗΡ 65 γηα ηνλ κεηαδφηε θαη ΗΡ 68 γηα ηνλ αηζζεηήξα 
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9.2.6 Μέηξεζε pH 

Σν αηζζεηήξην ζα έρεη ελζσκαησκέλε ζεξκναληίζηαζε Pt 100 θαη ειεθηξνιχηε ππφ κνξθή 

πήγκαηνο, ρσξίο αλάγθε ζπκπιεξψζεσο, πεξηνρήο ζεξκνθξαζηψλ 0 C-80 C. Σν αηζζεηήξην ζα 
βξίζθεηαη ζε ζσιήλα απφ PVC ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ. 

Ο εληζρπηήο/κεηαδφηεο πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 ςεθηαθή έλδεημε ηεο κέηξεζεο 

 πεξηνρή κέηξεζεο 0-14 

 απηφκαηε αληηζηάζκηζε ηεο κέηξεζεο ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

 ζήκα εμφδνπ 0/4...20 mA αλάινγε ηεο πεξηνρήο κέηξεζεο 

 δχν ξπζκηδφκελεο κεηαγσγηθέο επαθέο νξίνπ 

 ηάζε ηξνθνδνζίαο 230 V / 50 Hz, βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ 65 

 ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο 

9.2.7 Μέηξεζε ππνιιεηκαηηθνχ ρισξίνπ 

Ζ κέηξεζε ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ ζα γίλεηαη κε ηελ ακπεξνκεηξηθή κέζνδν κε αηζζεηήξην ην 
θέιπθνο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ PVC ή άιιν θαηάιιειν πιαζηηθφ πιηθφ. ην 
άθξν ηνπ ζα θέξεη αληηθαζηζηάκελε κεκβξάλε πξνζηαζίαο απφ PTFE. Ζ ζχλδεζε κε ηνλ εληζρπηή 
ζα γίλεηαη κε εηδηθφ θαιψδην ρακεινχ ζνξχβνπ. Έλα ελζσκαησκέλν αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απηφκαηε αληηζηάζκηζε ηεο κέηξεζεο. 

Σν φξγαλν πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 πεξηνρή κέηξεζεο 0,05 – 20 mgr Cl2/L 

 κέγηζηε αλάιπζε εληζρπηή/κεηαδφηε 0,1 gr/L 

 αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ελζσκαησκέλν NTC, 10 kΧ ζε 25 C 

 κέζνο ρξφλνο δσήο ειεθηξνιχηε 12 κήλεο 

 δχν έμνδνη 0/4...20 mA (ππνι/θνχ ρισξίνπ θαη ζεξκνθξαζίαο) αλάινγεο ησλ πεξηνρψλ 
κέηξεζεο 

 δχν ξπζκηδφκελεο κεηαγσγηθέο επαθέο νξίνπ 

 έλδεημε ζθάικαηνο 

 ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο 

9.2.8 Γηαθφπηεο ξνήο 

Οη δηαθφπηεο ξνήο δελ ζα έρνπλ θηλεηά κέξε θαη ζα έρνπλ ζαλ αξρή ιεηηνπξγίαο ηελ 
ζεξκνδπλακηθή αξρή (δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο). Σν ζηέιερνο ηνπ κεηξεηή ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
δχν αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο θαη κία αληίζηαζε ζέξκαλζεο. Οη δηαθφπηεο ξνήο ζα πξέπεη λα 
κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηαρχηεηεο ξνήο απφ 0,01 m/s. Ζ ξχζκηζε ηνπ επηζπκεηνχ νξίνπ 
ηαρχηεηαο ξνήο ζα γίλεηαη κέζσ πνηελζηφκεηξνπ ζην θέιπθνο ηνπ νξγάλνπ. Οη δηαθφπηεο ξνήο ζα 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ κία ςεθηαθή έμνδν νξίνπ θαη αλ είλαη απαξαίηεηε θαη κία 
αλαινγηθή έμνδν 0/4...20 mA αλάινγε ηεο ηαρχηεηαο. 

9.2.9 Μεηξεηήο παξνρήο κάδαο 

Ο κεηξεηήο ζα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηε κέηξεζε ηεο κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο  ηνπ  αέξηνπ 
ξεχκαηνο φηαλ απηφ δηέξρεηαη απφ έλα ζεξκαληηθφ ζηνηρείν. 
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Ο κεηξεηήο δελ ζα έρεη θηλνχκελα κέξε θαη ζα παξνπζηάδεη ακειεηέα πηψζε πίεζεο ζηε ξνή. Ζ 
κέηξεζε πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο κεηαβνιέο ππθλφηεηαο θαη πηέζεσο θαη ην φξγαλν ζα 
πξέπεη λα ξπζκηζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν αέξην. Απνηειείηαη απφ ην θπξίσο  αηζζεηήξην  κε 
θιάληδεο ζηα άθξα ηνπ, πνπ παξεκβάιιεηαη ζηε ζσιήλσζε θαη ηνλ ειεθηξνληθφ επεμεξγαζηή 
κεηαδφηε (transmitter) πνπ ηνπνζεηείηαη ζε άιιε ζέζε απφ ην αηζζεηήξην. Οη κεηξεηέο 
παξαδίδνληαη σο εληαία βηνκεραληθά πξντφληα καδί κε ην εηδηθφ θαιψδην ζχλδεζήο ηνπο ην είδνο 
ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ζχκθσλν πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη θαηάιιεινπ κήθνπο. 

Αλ ζεσξεζεί φηη ην αέξην πεξηέρεη πγξαζία ζα πξέπεη ε ζσιελνγξακκή θαη ην ζψκα ηνπ νξγάλνπ 
λα κνλσζνχλ ψζηε λα απνηξαπεί ε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζην φξγαλν. 

Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 πξνβιεπφκελε πξνο κέηξεζε παξνρή θαη δηαηνκή. 

 πίεζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο θαη φρη κηθξφηεξε απφ ΡΝ 10. 

 αθξίβεηα κέηξεζεο ±0,5% ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο θαη/ή 2% ηεο 
κεηξνχκελεο ηηκήο γηα πιήξσο αλεπηπγκέλε ξνή. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο αθξίβεηαο ηεο 
κέηξεζεο δελ ζα απαηηείηαη επζχγξακκν ηκήκα κπξνζηά απφ ηνλ κεηξεηή (θιάληδα απηνχ) 
κεγαιχηεξν απφ 15 DN θαη κεηά απφ απηφλ κεγαιχηεξν απφ 2 DN. 

 ε επαλαιεςηκφηεηα ηνπ κεηξεηή δελ ζα ππεξβαίλεη ην 0,5% ηεο έλδεημεο. 

 πιηθφ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316/316L. 

 ζχλδεζε αηζζεηεξίνπ κε θιάληδεο απφ ηηο δχν πιεπξέο θαηά EN 1092 / DIN 2501. Οη 
θιάληδεο ζα είλαη απφ ράιπβα πνηφηεηαο St 37 ή θαιχηεξεο. 

 πξνζηαζία ΗΡ 67 

O κεηαηξνπέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 αλαινγηθφ ζήκα εμφδνπ 0/4...20mA αλάινγν πξνο ηελ ζηηγκηαία παξνρή, κε γαιβαληθή 
απνκφλσζε απφ ηελ ηξνθνδνζία ηνπ κηθξνειεγθηή. 

 ςεθηαθή εμφδν παικψλ / ζπρλφηεηαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο θαηάιιειε γηα 
ζχλδεζε κε ςεθηαθή είζνδν θάξηαο PLC ή κε ειεθηξνληθφ θαηαγξαθέα γηα ηελ θαηαγξαθή 
ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο ζε απφζηαζε απφ ηνλ κεηαηξνπέα 

 ςεθηαθή έμνδν ξειέ κε έλα δεχγνο επαθψλ γηα ζεκαηνδφηεζε ζθάικαηνο ηνπ κεηξεηή. 

 γαιβαληθή απνκφλσζε ζε φιεο ηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ απηψλ θαη 
ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. 

 Πιεθηξνιφγην πξνγξακκαηηζκνχ θαη ελζσκαησκέλε νζφλε γηα ηελ έλδεημε ηεο ζηηγκηαίαο 
έλδεημεο (m3/h), ηεο αζξνηζηηθήο παξνρήο (m3) θαη ησλ  ζθαικάησλ  θαηά ηελ  ιεηηνπξγία 
ηνπ νξγάλνπ. 

 Γπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ξπζκίζεσλ) ηνπ 
κεηξεηή παξνρήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. 

Ο κεηξεηήο ζα έρεη ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα ζχκθσλα κε ην EN/IEC 61326. 

9.2.10 Μέηξεζε δηαι/λνπ νμπγφλνπ 

Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ αηζζεηήξην, εληζρπηή θαη ηελ απαξαίηεηε θαισδίσζε. Ζ κέηξεζε 
ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ γίλεηαη απφ ειεθηξφδην θαηάιιεινπ κήθνπο κε ελζσκαησκέλν 
αηζζεηήξην γηα αληηζηάζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σν φξγαλν ζα είλαη θσηνκεηξηθνχ ηχπνπ (νπηηθήο 
κέηξεζεο) γηα κεγαιχηεξε αληνρή θαη πην εχθνιε ζπληήξεζε.  Δλαιιαθηηθά ε κέηξεζε ζα γίλεηαη  
κε ηελ ακπεξνκεηξηθή κέζνδν. 

Σν ειεθηξφδην ζα ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθφ θάιπκκα απφ πνιππξνππιέλην γηα λα είλαη δπλαηή ε 
αθαίξεζή ηνπ γηα αληηθαηάζηαζε/ζπληήξεζε. Θα ζπλδέεηαη ειεθηξηθά κε ηνλ κεηαδφηε κε εηδηθφ 
πνιχθισλν θαιψδην κεγάιεο αθξίβεηαο κέηξεζεο, θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλν απφ ηελ 
ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Σν φξγαλν πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ  ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 εχξνο κέηξεζεο 0 - 20 mg/L ή 0 - 200% SAT 

 αλάιπζε εληζρπηή/κεηαδφηε 0,01 mg/L ή 0,1% SAT 

 αθξίβεηα κέηξεζεο 0,5% 

 αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ελζσκαησκέλν NTC, 10 kΧ ζε 25 C 

 δχν έμνδνη 0/4...20 mA (δηι/λνπ νμπγφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο) αλάινγεο ησλ πεξηνρψλ 
κέηξεζεο 

 δχν ξπζκηδφκελεο κεηαγσγηθέο επαθέο νξίνπ 

 έλδεημε ζθάικαηνο 

 ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο 

9.2.11 Αλαιπηηθέο on-line κεηξήζεηο 

Όπνπ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ζα εγθαζίζηαληαη κεηξεηέο on-line γηα ηελ κέηξεζε ρεκηθψλ 
παξακέηξσλ (COD, BOD, NH4-N, NO3-N, PO4-P, TP, ηνμηθφηεηα θηι.) κε ηελ βνήζεηα 
αληηδξαζηεξίσλ. Ζ κέζνδνο αλάιπζεο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηα δηεζλή stantards. 

Οη κνλάδεο κέηξεζεο ρεκηθψλ παξακέηξσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε: 

 δηαηάμεηο δεηγκαηνιεςίαο 

 κνλάδα άληιεζεο θαη ζσιελψζεηο κεηαθνξάο ηνπ δείγκαηνο 

 κνλάδα πξνεηνηκαζίαο ηνπ δείγκαηνο (θίιηξαλζε θηι.) 

 δηαηάμεηο πιχζεο ησλ ζσιελψζεσλ 

 ζχλδεζε κε ην δίθηπν λεξνχ θαη ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Σν ζπγθξφηεκα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζε ζηεγαλφ εξκάξην κε πξνζηαζία ΗΡ54, 
θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ αλζεθηηθφ ζηελ αθηηλνβνιία UV ή απφ αλνμείδσην ράιπβα, κε 
αλεμάξηεην δηακέξηζκα γηα ηα δείγκαηα, λα ζπλνδεχεηαη κε αληηδξαζηήξηα γηα έλα ρξφλν 
ιεηηνπξγίαο θαη λα έρεη ηα εμήο θαη‟ειάρηζηνλ ραξαθηεξηζηηθά: 

 πξνγξακκαηηζκφ ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςίαο 

 αθξίβεηα κέηξεζεο ± 5% 

 ρξφλν απφθξηζεο 3-15 min 

 απνζήθεπζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπιάρηζηνλ γηα επηά εκέξεο 

 νζφλε γηα ηελ έλδεημε ησλ κεηξήζεσλ 

 αλαινγηθή έμνδν 0/4...20 mA 

 ζεηξηαθή έμνδν RS 232 

 απηφκαηε βαζκνλφκεζε ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζα ξπζκίδνληαη επί ηφπνπ 

 απηφκαηε έθπιπζε ζσιελψζεσλ ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζα ξπζκίδνληαη επί ηφπνπ 

 απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη παξνρή ζήκαηνο ζε πεξίπησζε 
βιάβεο 

 δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο δεηγκαηνιεςίαο 

 δπλαηφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ελφο δείγκαηνο ζε πνιιά δνρεία ή πνιιψλ δεηγκάησλ ζε έλα 
δνρείν 
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Δλαιιαθηηθά, θαη φπνπ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ε κέηξεζε ζα γίλεηαη  κε  εκβαπηηδφκελν  
αηζζεηήξα απ‟επζείαο ζηελ δεμακελή, ψζηε λα κελ ρξεηάδνληαη δεηγκαηνιεςία, ζσιελψζεηο 
κεηαθνξάο ηνπ δείγκαηνο θαη πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο. Ο ρξφλνο απφθξηζεο ζα πξέπεη λα  
είλαη κηθξφηεξνο απφ 5 min. 

9.2.12 Αληρλεπηέο αεξίσλ 

9.2.12.1 Αληρλεπηήο επθιέθησλ αεξίσλ 

Αληρλεπηήο εχθιεθησλ αεξίσλ ζα εγθαηαζηαζεί ζε ρψξνπο παξαγσγήο ή θαχζεο βηναεξίνπ ή 
άιισλ εχθιεθησλ αεξίσλ, φπσο απαηηείηαη απφ ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο. 

 
Ο αληρλεπηήο ζα δηαζέηεη αηζζεηήξα θαηαιπηηθήο θαχζεο γηα ηελ αλίρλεπζε επθιέθησλ αεξίσλ θαη 
αηκψλ ζηελ αηκφζθαηξα. Ο αληρλεπηήο ζα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 εχξνο κέηξεζεο 0 - 99% LEL 

 αθξίβεηα κέηξεζεο ± 1% LEL 

 αλαινγηθή έμνδν 0/4...20 mA 

 απηφκαηε βαζκνλφκεζε νξγάλνπ 

 απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη παξνρή ζήκαηνο ζε πεξίπησζε 
βιάβεο 

 δπλαηφηεηα αθχξσζεο ζπλαγεξκψλ 

 ηάζε ιεηηνπξγίαο: 12 V / 24 V DC 

9.2.12.2 Αληρλεπηήο H2S 

Ο αληρλεπηήο ζα δηαζέηεη ειεθηξνρεκηθφ αηζζεηήξα θαηαιπηηθήο κέηξεζεο H2S, κε δηάξθεηα δσήο 
άλσ ησλ δχν εηψλ αλάινγα κε ην επίπεδν ζπγθέληξσζεο θαη ην ρξφλν εθζεζήο ηνπ, κε ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά: 

 εχξνο κέηξεζεο 0 – 50 ppm H2S 

 αθξίβεηα κέηξεζεο ± 1% 

 αλαινγηθή έμνδν 0/4…20 mA 

 απηφκαηε βαζκνλφκεζε νξγάλνπ 

 απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη παξνρή ζήκαηνο ζε πεξίπησζε 
βιάβεο 

 δπλαηφηεηα αθχξσζεο ζπλαγεξκψλ 

 ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -15 έσο +40°C 

 πγξαζία ιεηηνπξγίαο 0 – 99% RH 

 ειεθηξηθή πξνζηαζία: ΗΡ68 

 θαηεγνξία αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ Δex – iα – IIC –T4 

 ηάζε ιεηηνπξγίαο: 12 V / 24 V DC 

9.2.12.3 Πίλαθεο αλίρλεπζεο 

Οη αληρλεπηέο επθιέθησλ αεξίσλ ή H2S επηθνηλσλνχλ κε θαιψδηα θαη κε αληίζηνηρνπο πίλαθεο 
αλίρλεπζεο κε δψλεο. Ζ επηθνηλσλία ζα γίλεηαη κε δηζχξκαην ζσξσξαθηζκέλν  θαιψδην.  Ο  
πίλαθαο αλίρλεπζεο ζα έρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο κε θάξηεο γηα πεξηζζφηεξεο δψλεο 
επηθνηλσλίαο, εθφζνλ απαηηεζεί κειινληηθά. Όηαλ ε ζηάζκε ησλ αεξίσλ ππεξβεί κία 
πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζα αλαγγέιεη νπηηθά (θσο) θαη ερεηηθά (ζεηξήλα) ζήκα ζπλαγεξκνχ θαη ζα 
ελεξγνπνηεί δηαδηθαζίεο απνηξνπήο θηλδχλνπ π.ρ. εθθίλεζε αλεκηζηήξσλ ηαρείαο εθθέλσζεο ηνπ 
αέξα, δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ θηι. 
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Οη πίλαθεο αλίρλεπζεο επθιέθησλ αεξίσλ ή H2S έρνπλ ηα πην θάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 θνηλή ςεθηαθή έλδεημε κε LCD 

 ζάξσζε δσλψλ θάζε 5 sec 

 εηζφδνπο 0/4...20 mA γηα θάζε δψλε επηθνηλσλίαο 

 ξειέ νξίσλ (min/max) θαη ζθάικαηνο γηα θάζε δψλε 

 

 ξειέ πςεινχ – ρακεινχ ζπλαγεξκνχ θαη ζθάικαηνο ηνπ πίλαθα 

 ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 V AC – 50 Hz 

 ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LED (πςειήο, ρακειήο ζηάζκεο θαη ζθάικαηνο) γηα θάζε δψλε 

 ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LED (ΓΔΖ, κπαηαξίαο θαη ζθάικαηνο) γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα. 

 

9.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ηε ζέζε 
ηνπ έξγνπ ζε ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Σα φξγαλα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κε ηδηαίηεξε ζρνιαζηηθφηεηα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν 
βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπο σο πξνο ηελ ζηεγαλφηεηα, ε ζσζηή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 
ε θαιαίζζεηε εκθάληζε ηνπο. Δληφο πηλάθσλ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο κεηαμχ 
ηνπο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο, ρσξίο 
κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ησλ παξαθείκελσλ νξγάλσλ. Θα δηαζθαιίδεηαη επίζεο άλεζε ρψξνπ 
εηζφδνπ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ησλ θπθισκάησλ θαη ζπκκεηξηθή εκθάληζε. 

Όπνπ απαηηείηαη ηνπνζέηεζε εθηφο πηλάθσλ, ε ζηήξημε ησλ κεηαδνηψλ/εληζρπηψλ  ζα γίλεηαη είηε 
ζε αλνμείδσηεο κηθξνθαηαζθεπέο, φπνπ ηα κπνπιφληα, βίδεο  θηι.  πιηθά ζηεξέσζεο πξέπεη  λα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε εληφο ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ. Ζ ζέζε 
ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη εγθεθξηκέλε απφ 
ηελ Τπεξεζία. 

Όπνπ απαηηείηαη ηα φξγαλα ζα είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ (CENELEC EEx), ελψ ζηηο πεξηνρέο κε 
φμηλν πεξηβάιινλ, νη αηζζεηήξεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα αλάινγεο ζπλζήθεο (βάζεη 
πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο). 

Οη αηζζεηήξεο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα πιεκκχξαο ζα πιεξνχλ ηελ θιάζε 
πξνζηαζίαο ΗΡ68. 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 
Τπεξεζία, γηα έγθξηζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 

 Πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο ή ειέγρνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

 Πίλαθα ζε γξαπηή θαη ειεθηξνληθή  κνξθή κε  ηηο παξακέηξνπο πνπ εηζήγαγε ν Αλάδνρνο 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε ηνπ νξγάλνπ. 

 Πίλαθα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο πνπ απαηηείηαη. ην πξφγξακκα ζα αλαθέξεηαη θαη ε 
πεξίνδνο αλάκεζα ζηηο ζπληεξήζεηο θαη ηα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά  θαη  
αληαιιαθηηθά. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιεη ηα ζηνηρεία ησλ νξγάλσλ  πνπ ζθνπεχεη λα ηνπνζεηήζεη. 
Ζ ππνβνιή ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ: 

 ηνηρεία γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ νξγάλσλ. 

 Σα ιεπηνκεξή εγρεηξίδηα φισλ ησλ νξγάλσλ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηήζεη. 

 ρέδηα ρσξνζέηεζεο ηεο ζέζεο ησλ νξγάλσλ γηα φζα φξγαλα ζα ηνπνζεηεζνχλ εθηφο ησλ 
ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ. 
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 Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ζηήξημεο ησλ νξγάλσλ θαη αλαθνξά ζηα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εξγαζία απηή. 

 Λίζηα κε ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν ξπζκίζεηο γηα θάζε φξγαλν. 

 

 ρέδηα φδεπζεο ηεο θαισδίσζεο ησλ νξγάλσλ πξνο ηνπο  πίλαθεο  πνπ  απηά 
ζπλεξγάδνληαη θαη ιίζηα ησλ πιηθψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ε φδεπζε απηή, αλ δελ ππάξρεη 
ήδε πθηζηάκελε δηαδξνκή. 

 

9.4 Δλεγτοι και δοκιμές 

Σα φξγαλα θαη φια ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη επηζεσξήζηκα ηελ πεξίνδν πνπ 
ηνπνζεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. Ζ ηνπνζέηεζε, ξχζκηζε θαη νη δνθηκέο ζα 
γίλνπλ κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε πξνεηδνπνίεζε δχν εβδνκάδσλ λα αλαθνηλψζεη ζηελ Τπεξεζία γηα ηηο 
δνθηκέο ησλ νξγάλσλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξνβεί γηα λα παξαζηεί ε Τπεξεζία εάλ ην επηζπκεί. 

9.4.1 Γνθηκέο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη‟ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ έιεγρνη θαη 
δνθηκέο θαη λα εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ: 

 Γεληθφο νπηηθφο έιεγρνο ησλ νξγάλσλ (ηνπνζεηεκέλσλ εληφο ή εθηφο πηλάθσλ). 

 Έιεγρνο ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ησλ νξγάλσλ θαη ζχλδεζεο ησλ εμσηεξηθψλ θαισδίσλ ζ‟ 
απηά. 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο αξίζκεζεο ησλ θιψλσλ ησλ θαισδίσλ. 

 Αθνινπζία εζσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ζπλεξγαζίαο ησλ παξερνκέλσλ ζεκάησλ απφ ηα φξγαλα κε ην PLC. 

ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο κεηά ηελ ζέζε ησλ νξγάλσλ ζε ιεηηνπξγία ε Τπεξεζία κπνξεί λα 
δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα επαλαιάβεη φζεο δνθηκέο έρνπλ ζρέζεηο κε ηελ δπζιεηηνπξγία. Οη 
δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

9.4.2 Τπνβνιή κεηά ηελ ηνπνζέηεζε, ξχζκηζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ,  ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία ηα παξαθάησ: 

 Σα πηζηνπνηεηηθά ησλ δνθηκψλ. 

 Σα ιεπηνκεξή εγρεηξίδηα φισλ ησλ νξγάλσλ πνπ ηνπνζέηεζε. 

 Φπιιάδην ιεηηνπξγίαο θαη αλίρλεπζεο βιαβψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Φπιιάδην νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Σερληθά θπιιάδηα ησλ νξγάλσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 Φπιιάδην φισλ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ έγηλαλ ζηα φξγαλα κε επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηη 
αλαθέξεηαη ε ξχζκηζε. 

10. ΦΩΣΗΜΟ 
 

10.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ Έξγνπ θαη εηδηθφηεξα: ζηνλ θχξην 
εζσηεξηθφ θσηηζκφ ησλ θηηξίσλ θαη ζηνλ θσηηζκφ αζθαιείαο, ζηνλ εμσηεξηθφ θσηηζκφ ησλ νδψλ 
πξνζπέιαζεο ησλ κνλάδσλ θαη ζηνλ ηνπηθφ θσηηζκφ (πξνβνιείο). 
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Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη απαηηνχκελεο κέζεο ζηάζκεο θσηηζκνχ ή ιακπξφηεηαο 
ησλ δηαθφξσλ ρψξσλ θαη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη ιακπηήξεο είλαη: 

 

 Γξαθεία - εξγαζηήξηα 500 lux Φζνξηζκφο 

 Αίζνπζα ειέγρνπ 500 lux Φζνξηζκφο 

 Υψξνη εξγαζίαο θαη αζθάιεηαο, 
ρψξνη ζπλεξγείσλ, ρψξνη παξαγσγήο ελέξγεηαο 

 
300 lux 

 
Φζνξηζκφο 

 Υψξνη πγηεηλήο, απνζήθεο 250 lux Φζνξηζκφο 

 Γηάδξνκνη 200 lux Φζνξηζκφο 

 Λνηπνί βνεζεηηθνί ρψξνη 200 lux Φζνξηζκφο 

 Οδηθφο θσηηζκφο 1,5 cd/m
2
 Ναηξίνπ Τ.Π. 

Ζ επηινγή ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ ηχπνπ ησλ θσηηζηηθψλ  ζσκάησλ  (θσηεηλφηεηα,  ηζρχο θηι.) ζε 
θάζε εζσηεξηθφ ρψξν επηθάλεηαο κεγαιχηεξεο απφ 8 m

2
 θαη ζηηο νδνχο εληφο ηνπ γεπέδνπ ηνπ 

Έξγνπ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ θσηνηερληθή κειέηε. Γηα ην ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία: 

 Σεχρε θσηνηερληθψλ ππνινγηζκψλ γηα θάζε ρψξν επηθάλεηαο κεγαιχηεξεο απφ 8 m
2
. 

 Καηφςεηο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ φπνπ ζα θαίλνληαη νη ζέζεηο θαη  νη  ηχπνη  ησλ  
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

 Γεληθή δηάηαμε ηνπ γεπέδνπ ηνπ Έξγνπ φπνπ ζα θαίλνληαη νη ζέζεηο θαη νη ηχπνη (κνλνχ ή 
δηπινχ βξαρίνλα) ησλ θσηηζηηθψλ ηζηψλ, ε φδεπζε ηνπ θαισδίνπ παξνρήο,  ηα θξεάηηα θαη 
νη γεηψζεηο. 

 

10.2 Τλικά 

Οη ηζηνί, νη βξαρίνλεο θαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα παξάγνληαη απφ βηνκεραλίεο πνπ θαηέρνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηνο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000. 

10.2.1 Ηζηνί 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηζηνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εμσηεξηθφ 
θσηηζκφ ζα έρνπλ εληαίν χςνο 6 m έσο 12 m, θαηαζθεπαζκέλνη  απφ ζθπξφδεκα ή κεηαιιηθνί  
ηζηνί. 

10.2.1.1 Σζηκεληντζηνί 

Οη ηζηκεληντζηνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη  κε  ηελ  θπγνθεληξηθή κέζνδν απφ ιεπθφ ηζηκέλην θαη 
ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θνξπθήο ή βξαρίνλα. Θα έρνπλ 
εμσηεξηθή δηάκεηξν ζηελ βάζε ηνπο 260 mm θαη ζηελ θνξπθή 100 mm. Θα θέξνπλ νπή  θαη 
πιαίζην απφ νξείραιθν ή αινπκίλην, κία ζπξίδα θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ζε χςνο πεξίπνπ 80 cm 
πάλσ απφ ην έδαθνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αθξνθηβσηίνπ θαη νπή ζην θάησ κέξνο γηα ηελ εχθνιε 
δηέιεπζε ηνπ ππνγείνπ θαισδίνπ. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ ηζηνχ θαη ν νπιηζκφο ηνπ ζα 
αληαπνθξίλνληαη ζε αλεγκέλν νξηδφληην θνξηίν ζηελ θνξπθή Ρ = 200 kg θαη  ζπληειεζηή  
αζθαιείαο λ = 3, δειαδή: 

 

 Γηα θνξηίν θνξπθήο 200 kg o ηζηφο ζα επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε κε παξακέλνπζα 
απφθιηζε (βέινο) κέρξη 10 mm θαη ρσξίο ξσγκέο νξαηέο κε γπκλφ κάηη. 

 Γηα θνξηίν κεγαιχηεξν απφ 200 kg κέρξη θαη 600 kg ζα εκθαλίδνληαη ξσγκέο πνπ ζα είλαη 
γπκλέο κε γπκλφ κάηη θαη ν ηζηφο δελ ζα ζπάδεη. 

Οη ηζηνί ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα, απφ 
αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. 
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10.2.1.2 Μεηαιιηθνί ηζηνί 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηδεξντζηνί ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο δηαηνκήο (taper) κε ζρήκα δηαηνκήο 
νθηαγσληθφ. Σν ειάρηζην πάρνο ειάζκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη 5 mm αλεμάξηεηα απφ ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ζηαηηθνχ θαη δπλακηθνχ ππνινγηζκνχ ηνπ ηζηνχ. 

Ζ ηπρφλ δηακήθεο ξαθή ζα πξέπεη λα είλαη επζχγξακκε, αθαλήο, ζηεγαλή, κε ζπλερή 
ειεθηξνζπγθφιιεζε (φρη επαγσγηθή ζπγθφιιεζε) ζε ινμνηνκεκέλα ειάζκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηκεκάησλ κε ειηθνεηδή ξαθή. 

Γηα ηζηνχο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο δηαηνκήο είλαη δπλαηή κία θαζ‟ χςνο έλσζε γηα χςνο κέρξη 
9,0 m. Γηα ηζηνχο χςνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 9,0 m επηηξέπεηαη κηά επηπιένλ θαζ‟ χςνο έλσζε αλά 
6,0 m πξφζζεηνπ χςνπο. Ζ δηάκεηξνο πεξηγεγξακκέλνπ θχθινπ ζην αλψηαην άθξν ησλ ηζηψλ 
ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο δηαηνκήο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 90 mm. Οη ηπρφλ θαζ‟ 
χςνο ελψζεηο ζα θαηαζθεπάδνληαη  κε ζπλερή αθαλή ζηεγαλή ξαθή «πξφζσπν κε πξφζσπν»  
πνπ ζα είλαη εληζρπκέλε κε ηελ παξεκβνιή εζσηεξηθνχ ειάζκαηνο πάρνπο 6 mm  εμαζθάιηζεο  
ηεο ζπλέρεηαο, ην νπνίν ζα εηζέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ 0,20 m κέζα ζε θάζε έλα απφ ηα δχν 
ζπλδεφκελα ηκήκαηα θαη ζα είλαη ειεθηξνζπγθνιιεκέλν ζε θάζε άθξν ηνπ πξνο ην αληίζηνηρν 
ηκήκα ηνπ ζπλδεφκελνπ ηζηνχ. 

Οη κεηαιιηθνί ηζηνί ζα θέξνπλ δχν νπέο, κία ππφγεηα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ θαισδίσλ θαη κία 
ππέξγεηα, πεξίπνπ 80cm απφ ηε βάζε ηνπο, γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ,  κε  θαηάιιειε 
ζπξίδα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ δηαθιάδσζεο. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αληνρήο 
ηνπ ηζηνχ  ζηελ  πεξηνρή  ηεο  ζχξαο  ζα  θαηαζθεπάδεηαη  εζσηεξηθή ελίζρπζε κε  έιαζκα πάρνπο 
6 mm ειεθηξνζπγθνιιεκέλν ζε θάζε άθξν ηνπ πξνο ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ ηζηνχ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ην άθξν ηνπ ειάζκαηνο ζα εηζέξρεηαη θαη‟ ειάρηζηνλ 0,20 m ζηνλ ηζηφ θαλνληθήο 
δηαηνκήο εθαηέξσζελ ησλ άθξσλ ηεο ζπξίδαο. 

Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηεο ζπξίδαο ζα είλαη χςνο 300 mm θαη πιάηνο 100 mm. Ζ ζπξίδα ζα 
θιείλεη κε θαηάιιειν πνξηάθη απφ ιακαξίλα ίδηνπ πάρνπο κε ηνλ ππφινηπν ηζηφ,  πνπ  ζηελ  
θιεηζηή ζέζε δελ ζα εμέρεη ηνπ ειάζκαηνο ηνπ ζηδεξντζηνχ. Οη θνριίεο ηεο ζπξίδαο επί ηνπ ηζηνχ  
ζα είλαη νξεηράιθηλνη. 

Οη ζηδεξντζηνί ζα πξνζηαηεπζνχλ εζσηεξηθά κε αζθαιηηθφ αζηάξη (primer). Δμσηεξηθά νη 
ζηδεξντζηνί ζα πξνζηαηεπζνχλ κε βαθή σο αθνινχζσο: 

Πξηλ ηε βαθή ηνπο ζα ππνζηνχλ ακκνβνιή ζχκθσλα κε ηα πξφηππα SVESK STANDARD SID 
055.900 ηνπ βαζκνχ SA-3. ε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 12 σξψλ κεηά ηελ ακκνβνιή ζα 
πεξαζηνχλ κε κηα ζηξψζε αληηδαβξσηηθνχ επνμεηδηθνχ αζηαξηνχ θαη δχν ζηξψζεηο γπαιηζηεξνχ 
επνμεηδηθνχ ρξψκαηνο αλζεθηηθνχ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ην ζπλνιηθφ πάρνο βαθήο δελ ζα είλαη 
κηθξφηεξν απφ 0,4 mm) απφρξσζεο αλνηρηνχ γθξη ρξψκαηνο ή αλάινγεο πξνο ην ρξψκα ηνπ 
γαιβαλίζκαηνο αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο Δλαιιαθηηθά γίλεηαη δεθηή πξνζηαζία ηνπ 
ζηδεξντζηνχ κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο. 

Ο ζηδεξντζηφο ζα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε βάζε πνπ ζα θέξεη θαη  ηα κπνπιφληα γηα ηε ζηεξέσζή 
ηνπ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ πάλσ ζηε βάζε, ζα γίλεηαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ηεο 
επηθάλεηαο ηεο βάζεο, δειαδή θάιπςε ησλ πεξηθνριίσλ κε γξάζζν ή βαδειίλε θαη ηειηθή  
πιήξσζε κε ηζηκεληνθνλία. 

 

10.2.2 Βξαρίνλεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

Οη βξαρίνλεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε φζα αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 40-1 σο -9 θαη 
πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ζχκθσλα κε ην ΔΝ 40-8  απφ  
αλαγλσξηζκέλν εξγνζηάζην. Γίλνληαη δεθηνί θαη βξαρίνλεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε 
φζα αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο ΔΝ1/0/481/2-7-86 θαη ΔΝ1/0/123/8-3-1988 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., 
πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί αληίζηνηρα ζηα Φ.Δ.Κ. 573Β/9-9-86 θαη 177Β/31-3-88 ή αλαθέξνληαη ζηα 
Π.Κ.Δ. (Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ) θαη έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο απνθάζεηο απηέο. 
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Πάλσ ζε θάζε ηζηφ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο κνλνχ ή δηπινχ βξαρίνλα, αλάινγα ηε 
κειέηε, γηα ηα θσηηζηηθά ζψκαηα. Ο βξαρίνλαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζηδεξνζσιήλα 
γαιβαληζκέλν θαηά DIN 2440 ζηεξενχκελνο ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ κε εηδηθφ κεηαιιηθφ πεξηιαίκην 
(ρνάλε) ζπλαξκνινγνχκελνο κε αλνμείδσηα κπνπιφληα ή θνριίεο ζηεξέσζεο ½in. Ζ ρνάλε απηή 
θαηαζθεπάδεηαη απφ γαιβαληζκέλν ζσιήλα ηνχκπν, δηακέηξνπ θαηάιιειεο γηα ηελ πξνζαξκνγή 
ηεο ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ ηζηνχ θαη κήθνπο 500 mm. 

Ο ζηδεξνζσιήλαο ηνπ βξαρίνλα ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα είλαη επζχγξακκνπ ή θακπχινπ 
ζρήκαηνο αλαιφγσο ηνπ κήθνπο, d, νξηδφληηαο πξνβνιήο κεηαμχ ηνπ θέληξνπ ηνπ θσηηζηηθνχ θαη 
ηνπ άμνλα ηνπ ηζηνχ. Δηδηθφηεξα, ζα είλαη σο αθνινχζσο: 

Γηα d  2,50 m : Θα είλαη θακπχινο ζσιήλαο δηακέηξνπ 50 mm in κε πάρνο 
ηνηρψκαηνο 3,65 mm 

Γηα 2,50 m < d  3,00 m : Θα είλαη επζχγξακκνο ζσιήλαο δηακέηξνπ 75 mm in κε πάρνο 

ηνηρψκαηνο 4,05 mm θαη ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ ζηδεξά ξάβδν 
Ø12 mm 

Γηα d > 3,00 m : Θα είλαη επζχγξακκνο ζσιήλαο δηακέηξνπ 75 mm κε πάρνο 
ηνηρψκαηνο 4,05 mm θαη ζα θαηαζθεπάδεηαη θαη ειθπζηήξαο απφ 

ζηδεξά ξάβδν 12 mm 

Ζ θιίζε ηνπ βξαρίνλα ζα είλαη φζε πνπ απαηηείηαη γηα ην πξνηεηλφκελν θσηηζηηθφ ζψκα  θαη 
πάλησο φρη κεγαιχηεξε ησλ 15 κνηξψλ. 

Ζ βάζε ηνπ βξαρίνλα ζα θαηαζθεπαζηεί απφ γαιβαληζκέλν ζσιήλα ηνχκπν, ηέηνηαο δηακέηξνπ, 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ ηζηνχ. 

Κάζε βξαρίνλαο ζην άθξν ηνπ ζα θαηαιήγεη ζε εηδηθή κεηαιιηθή ππνδνρή γηα ηελ ππνδνρή ηνπ 
θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. Σν κήθνο θαη ε δηάκεηξνο ππνδνρήο ζα θαηαζθεπαζηεί ψζηε λα δέρεηαη ην 
θσηηζηηθφ ζψκα πνπ ζα πξνηείλεηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε. 

Ο βξαρίνλαο καδί κε ηε ρνάλε,  πξν ηεο εγθαηάζηαζεο ζα βαθηνχλ  κε εηδηθφ ρξψκα αινπκηλίνπ  
γηα επίηεπμε νκνηνκνξθίαο ηνπ ρξψκαηνο. Σα ζεκεία ειεθηξνζπγθνιιήζεσο ηνπ βξαρίνλα ζηε 
ρνάλε ζα θαηεξγαζζνχλ επηκειψο πξν ηεο βαθήο. Κάζε ζηέιερνο ηνπ βξαρίνλα ζα απνηειείηαη 
απφ ζπλερή ζσιήλα απαγνξεπκέλεο ηεο θαηαζθεπήο βξαρίνλα κε ζπγθφιιεζε πεξηζζνηέξσλ 
ηκεκάησλ. 

10.2.3 Αθξνθηβψηηα ζχλδεζεο 

Σα αθξνθηβψηηα ζχλδεζεο ησλ ηζηψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηεο Απφθαζεο 
Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ΔΖ1/0/481/2.7.86 (ΦΔΚ 573/Β9.9.86) ή λεψηεξεο, σο αθνινχζσο: 

Μέζα ζε θάζε ηζηφ ζα εγθαηαζηαζεί έλα αθξνθηβψηην γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ, θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα αινπκηλίνπ ή απφ εηδηθφ πιαζηηθφ, ην νπνίν ζα θέξεη ζην 
θάησ κέξνο ηνπ δηαηξνχκελν πνηήξη κε νπέο γηα θαιψδην κέρξη  J1VV (πξψελ  ΝΤΤ) 4x16 mm², 
ζην άλσ δε κέξνο ζα θέξεη δχν νπέο δηέιεπζεο θαισδίσλ κέρξη J1VV (πξψελ  ΝΤΤ) 4x2,5 mm² 
θαη κεηαιιηθνχο ζηππηνζιίπηεο. 

Μέζα ζην αθξνθηβψηην ζα ππάξρνπλ δηαθιαδσηήξεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ζηαζεξή  
επαθή ησλ αγσγψλ. Οη δηαθιαδσηήξεο ζα είλαη ζηεξηγκέλνη πάλσ ζε βάζε θαη κεηαμχ απηψλ θαη 
ηνπ ζψκαηνο ηνπ αθξνθηβσηίνπ, ζα κεζνιαβεί θαηάιιειε κφλσζε. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ 
αζθάιεηεο, ηχπνπ «ηακπαθηέξαο», πιήξεηο θαη νξεηράιθηλνη θνριίεο, νη νπνίνη ζα θνριηνχληαη ζε 
ζπείξσκα πνπ ζα ππάξρεη ζην ζψκα ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Οη θνριίεο απηνί ζα θέξνπλ παμηκάδηα, 
ξνδέιεο θηι γηα ηελ πξφζδεζε ηνπ ραιθνχ γείσζεο θαη ηεο γείσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Σν φιν θηβψηην ζα ζηεξίδεηαη ζε θαηάιιειε βάζε πάλσ ζηνλ ηζηφ κε ηε βνήζεηα δχν θνριηψλ θαη  
ζα θιείλεη κε πψκα, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζην ζψκα ηνπ θηβσηίνπ κε ηε βνήζεηα δχν  
νξεηράιθηλσλ θνριηψλ. Σν πψκα ζα θέξεη πεξηθεξεηαθφ ζηεγαλνπνηεηηθφ αχιαθα κε  ειαζηηθή 
ηαηλία ζηεγάλσζεο απφ EPDM ζηαζεξά ζπγθνιιεκέλε ζε απηή γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ 
πψκαηνο. 
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10.2.4 Φσηηζηηθφ ζψκα αηκψλ Ναηξίνπ πςειήο πίεζεο 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά 
πξφηππα ΔΝ 60598-1-2-3 θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηα πξφηππα απφ ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΟΚΗΜΧΝ ΔΡΤΔΝΧΝ & ΠΡΟΣΤΠΧΝ ηεο Γ.Δ.Ζ. ή άιινπ 
δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα γηα ηέηνηνπ είδνπο δνθηκέο. Θα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε  

βξαρίνλα, γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν θαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ –20 C σο 

+30 C, ρσξίο αιινίσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, θαη δπζκελή επίδξαζε ζην ρξφλν 
δσήο ησλ νξγάλσλ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

10.2.4.1 Κέιπθνο 

Σν θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζα απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα απφ 
ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ κε ιείεο επηθάλεηεο ρσξίο επηθαλεηαθέο αλσκαιίεο, 
θαηαζθεπαζκέλν δη‟ εγρχζεσο ππφ πίεζε, ζε κεηαιιηθέο κήηξεο. 

Οπνηαδήπνηε άιια κεηαιιηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ζα 
έρνπλ ππνζηεί ειεθηξνιπηηθά αληηδηαβξσηηθή επεμεξγαζία. 

Σν θέιπθνο ζα είλαη βακκέλν εμσηεξηθά κε δχν ζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθήο βαθήο θνχξλνπ 
(ρξψκαηνο αλνηθηνχ γθξη) θαη εζσηεξηθά κε βαθή θνχξλνπ ιεπθνχ ρξψκαηνο, εθηφο θαη εάλ 
εζσηεξηθά εθηφο απφ ηα θάηνπηξα ππάξρεη άιιε αλαθιαζηηθή επηθάλεηα. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επηθαλεηαθή επεμεξγαζία (βαθή, ςεπδαξγχξσζε θηι) ησλ θνηλψλ κεηάιισλ 
πνπ ππφθεηληαη ζε δηάβξσζε ή ζθνχξηαζκα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα  ηελ  θαηαζθεπή 
εμσηεξηθψλ κεξψλ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο δελ λνείηαη φηη αληηθαζηζηά ηα θαηά ηα αλσηέξσ 
αλαθεξφκελα κέηαιια. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη απαξαίηεηα θάηνπηξα γηα ηε δεκηνπξγία αζχκκεηξεο θαηαλνκήο 
θσηηζκνχ. Σν θάηνπηξν δχλαηαη λα είλαη νιφζσκν ή λα απνηειείηαη απφ δχν πιεπξηθά θάηνπηξα.  

 

Σν θάηνπηξν ή ηα θάηνπηξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρεκηθά θαζαξφ αινπκίλην θαζαξφηεηαο 
99,9% αλνδεησκέλα ή ζηηιβσκέλα. Ζ ζηεξέσζε ησλ θαηφπηξσλ  ζην θέιπθνο ζα είλαη  ηέηνηα  
ψζηε λα επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ θαηφπηξσλ γηα ηε ξχζκηζε ηεο εθπεκπφκελεο θσηεηλήο 
ηζρχνο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ νιφζσκνπ θαηφπηξνπ ε ξχζκηζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ζα 
γίλεηαη κε ηελ κεηαθίλεζε ηεο ιπρληνιαβήο ηεο νπνίαο ε ζηήξημε ζην θέιπθνο ζα γίλεηαη κε εηδηθφ 
εμάξηεκα, ψζηε λα είλαη δπλαηή απηή ε κεηαθίλεζε. 

Σν πίζσ κέξνο ηνπ θέιπθνπο ζα είλαη δηακνξθσκέλν ζε ππνδνρή βξαρίνλνο, εμσηεξηθήο 
δηακέηξνπ 60 mm. 

Ζ ζηήξημε ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζην βξαρίνλα ζα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη πιήξεο εμαζθάιηζε ηνπ ζψκαηνο (ζηαζεξή ζηεξέσζε) θαη επζπγξάκκηζε  ηνπ  
άμνλα ηνπ θσηηζηηθνχ κε ηνλ άμνλα ηνπ βξαρίνλα. 

10.2.4.2 Γηαθαλήο θψδσλαο 

Κάζε θσηηζηηθφ ζα θιείεηαη ζην θάησ κέξνο κε θψδσλα απφ εηδηθφ δηαθαλέο πιαζηηθφ ή ππξίκαρν 
γπαιί, αλζεθηηθφ ζε ζπλήζεηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη ρσξίο ειθηηθέο ηδηφηεηεο ζθφλεο, ψζηε  
λα κε ξππαίλεηαη απφ απηή. 

 
Ο θψδσλαο ζα πξέπεη λα θέξεη πεξηθεξεηαθά παξέκβπζκα απφ ειαζηηθφ EPDM ή άιιν πιηθφ 
αλζεθηηθφ ζην χπαηζξν, ζηηο έληνλεο θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη ζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Ο ζπλδπαζκφο δηαθαλνχο θψδσλα θαη θειχθνπο ζα απνηειεί ην ρψξν ηνπ ιακπηήξα θαη ζα 
εμαζθαιίδεη θαη‟ ειάρηζην πξνζηαζία IP 44 θαηά IEC 144. Ο ρψξνο ησλ νξγάλσλ ζα θέξεη 
ηδηαίηεξν θάιπκκα θαη ζα έρεη πξνζηαζία θαη‟ ειάρηζηνλ IP 23 θαηά IEC 144. 
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Ζ ζηεξέσζε ηνπ θαιχκκαηνο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αζθαινχο 
θιεηζίκαηνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπάζεη εχθνια λα αληηθαηαζηαζεί, λα δχλαηαη δε απηφ θαηά ην 
άλνηγκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, γηα ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ ιακπηήξα, λα παξακέλεη 
ζπλδεδεκέλν κε ην ππφινηπν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ψζηε λα επηηξέπεη ζηνλ εξγαδφκελν λα 
ρξεζηκνπνηεί θαη ηα δχν ρέξηα. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ ιακπηήξα πξέπεη λα είλαη εχθνιε θαη λα 
γίλεηαη ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε θάπνηνπ εξγαιείνπ. 

10.2.4.3 Ζιεθηξηθή κνλάδα 

Όια ηα ειεθηξηθά φξγαλα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, δειαδή ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν, ελαπζηήξαο, 
ππθλσηήο δηφξζσζεο ζπλεκηηφλνπ, θιέκκα, ιπρληνιαβή θαη αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλα κέζα ζην θέιπθνο ζε μερσξηζηφ κέξνο απφ ην ρψξν ηνπ ιακπηήξα, δηαρσξηδφκελν 
απφ απηφλ κε δηάθξαγκα πνπ ζα εκπνδίδεη ηελ άκεζε επίδξαζε ζηα φξγαλα απφ ηε ζεξκφηεηα 
πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ιακπηήξα. Ο ρψξνο ησλ νξγάλσλ ζα βξίζθεηαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ 
ρψξνπ ηνπ ιακπηήξα θαη νπσζδήπνηε φρη πάλσ απ‟ απηφλ. 

Γηα ηελ απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο, ν ρψξνο ησλ νξγάλσλ πξέπεη λα αεξίδεηαη αξθεηά θαη ε 
εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ λα είλαη ηθαλψλ δηαζηάζεσλ. Ζ ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ 
ησλ νξγάλσλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ 10°C ρακειφηεξα απφ ηελ επηηξεπηή 
ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ γηα φιε ηελ πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Ζ ζπλδεζκνινγία ησλ δηαθφξσλ ειεθηξηθψλ νξγάλσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε εχθακπηνπο 
αγσγνχο κε κφλσζε ζηιηθφλεο πνπ ζα αληέρεη ζε πςειή ζεξκνθξαζία, ζα είλαη γεληθψο ηέηνηα 
ψζηε λα εμαζθαιίδεη  ζην θσηηζηηθφ ζψκα ειεθηξηθή πξνζηαζία  θιάζεο κνλψζεο Η θαηά ΔΛΟΣ  
ΔΝ 60335-1. Όια ηα ειεθηξηθά φξγαλα ζα πξνέξρνληαη θαηά ην δπλαηφ απφ ηνλ ίδην 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, αιιηψο ζα πξέπεη, απαξαηηήησο λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ δχν ηνπιάρηζηνλ 
δηεζλψο γλσζηνχο νίθνπο θαηαζθεπήο ιακπηήξσλ θαη ζα πξέπεη λα θέξνπλ έπ‟ απηψλ ην ζήκα 
εγθξίζεσο. 

Δηδηθφηεξα: 

 Σν ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ ιακπηήξα πνπ πξννξίδεηαη, γηα 
ηξνθνδφηεζε νλνκαζηηθήο ηάζεο 230 V ππφ ζπρλφηεηα 50 Hz, νη δε απψιεηέο ηνπ δελ ζα  

ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ ηζρχνο. Καηά ηα ινηπά ην ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν 
πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαηά ηνπο θαλνληζκνχο VDE 0712 θαη λα θέξεη ην ζρεηηθφ 
ζήκα εγθξίζεσο ησλ θαλνληζκψλ απηψλ. 

 Ο ππθλσηήο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε ζπλδηαζκφ κε ην ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν θαηά 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεη ζπληειεζηή ηζρχνο κεγαιχηεξν ή ίζν κε 0,85. ε 
πεξίπησζε πνπ γηα θάζε θσηηζηηθφ ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο  ππθλσηέο 
απηνί πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη παξάιιεια.  Οη  ρξεζηκνπνηνχκελνη  ππθλσηέο πξέπεη 
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη‟ ειάρηζην 85°C θαη  λα 
θέξνπλ αληίζηαζε εθθνξηίζεσο. Καηά ηα ινηπά νη ππθλσηέο πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ηνπο θαλνληζκνχο VDE 0560 ή παξεκθεξείο θαη λα θέξνπλ ην ζήκα 
ηεο εγθξίζεσο ησλ θαλνληζκψλ ηνχησλ. 

Γηα ηελ απφζβεζε ησλ ξαδηνθσληθψλ παξαζίησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ ιακπηήξα θαη  ην  
πελίν θαη ηελ πξνζηαζία ησλ γξακκψλ, ε ειεθηξηθή κνλάδα, εθφζνλ πξνδηαγξάθεηαη, ζα θέξεη 
αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο DIN 0875 θαη 0876 θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
MIL-I-16910 A θαη MIL-I-26600. 

 
Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη, ειεθηξνληθφ ελαπζηήξα ρσξίο θηλνχκελα κέξε θαη ρσξίο εθθηλεηή 
ζπηλζεξηζκψλ, γηα ηελ έλαπζε ηνπ ιακπηήξα. Ο ελαπζηήξαο ζα είλαη απηνδηαθνπηφκελεο 
ιεηηνπξγίαο, δειαδή κφιηο ηεζεί ππφ ηάζε ζα ηξνθνδνηεί κε πςειή ηάζε ηνλ ιακπηήξα επί 90sec 
θαη κεηά ζα ζέηεη εαπηφλ εθηφο θπθιψκαηνο. Ο ελαπζηήξαο ζα ιεηηνπξγήζεη κφλν φηαλ  δηαθνπεί  
θαη επαλέιζεη ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ. 
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10.2.4.4 Γηαθιαδσηήξαο 

Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα θέξεη δηαθιαδσηήξα πνξζειάλεο ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλν 
κέζα ζην θέιπθνο. Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπλδεζκνινγίεο κέζα ζην θσηηζηηθφ ζψκα πξέπεη  λα  
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηνλ δηαθιαδσηήξα απηφλ, ψζηε κε απιή ειεθηξηθή ζχλδεζε ηνπ 
δηαθιαδσηήξα κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ ην θσηηζηηθφ λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. 

10.2.4.5 Λακπηήξαο 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιακπηήξεο απηνεηδνχο ή ζσιελσηήο κνξθήο ηχπνπ αηκψλ  
λαηξίνπ πςειήο πηέζεσο ηζρχνο 250 W ή 400 W αλάινγα κε ηε κειέηε. 

Ο ιακπηήξαο ζα είλαη δηνξζσκέλνπ θάζκαηνο κε ιπρλνιαβή πνξζειάλεο Δ40, θάιπθα Δ40, 
ηάζεσο ηξνθνδνζίαο 230 V, 50 Hz θαη ζα απνδίδεη θσηεηλή ξνή ηνπιάρηζηνλ 25.000 lumen. Ο 
ειάρηζηνο ρξφλνο δσήο ηνπ ζα είλαη 6.000 ψξεο. 

10.2.4.6 Φσηνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα είλαη απζηεξψο ηνπ ηχπνπ CUT-OFF ζχκθσλα κε ηελ CIE (1965). Σα 
θσηνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ην θσηηζηηθφ ζψκα, 
ηνπνζεηνχκελν ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, λα επηηπγράλεη ηηο 
δεηνχκελεο κέζεο ζηάζκεο θσηηζκνχ πνπ θαζνξίδεη ε παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή ζηα γεληθά 
ηεο ζηνηρεία. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα δεηνχκελα απφ ηε κειέηε θσηνηερληθά απνηειέζκαηα είλαη ηα ειάρηζηα 
απνδεθηά, κε αλνρή 5% ζε θάζε κέγεζνο. ε θαλέλα κεκνλσκέλν κέγεζνο δελ επηηξέπεηαη λα 
ππνιείπεηαη πεξηζζφηεξν απφ 5% απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε κε εμαίξεζε ηνπ δείθηνπ 
ζακβψζεσο, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ πξνδηαγξαθνκέλνπ πέξαλ ηνπ 5%. 

10.2.5 Καιψδηα – σιήλεο – Ζιεθηξηθφ πιηθφ 

Οη ζσιήλεο δηεχιεπζεο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη απφ PVC, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 100 mm, 
νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 αηκνζθαηξψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ηνλ νδηθφ 
θσηηζκφ (Απφθαζε ΔΖ1/0/123ΦΔΚ 177Β/31388). 

Σν ππφγεην  δίθηπν  ζα  θαηαζθεπαζηεί  κε  θαιψδηα  ηχπνπ  J1VV-U  (θαηά  ΔΛΟΣ  843)  δηαηνκήο 
4 x 10 mm

2
 ή κεγαιχηεξεο αλάινγα κε ηε ζρεηηθή κειέηε. 

Ζ ηξνθνδφηεζε θάζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο νδηθνχ θσηηζκνχ απφ ην αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, ζα 
γίλεηαη κε έλα θαιψδην δηαηνκήο 3 x 2,5 mm

2
 γηα θάζε βξαρίνλα θσηηζηηθνχ. Κάζε θσηηζηηθφ ηνπ 

ίδηνπ ηζηνχ ζα ηξνθνδνηείηαη απφ δηαθνξεηηθή θάζε ηνπ ηξηθαζηθνχ θαισδίνπ θαηά ηξφπν ψζηε νη 
θάζεηο ηνπ δηθηχνπ λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ φκνηα θνξηηζκέλεο. Ζ είζνδνο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ 
θαισδίνπ ζηνλ ηζηφ ζα γίλεηαη απφ νπή ζην ζεκέιηφ ηνπ θαη ην θαιψδην ζα ζπλδέεηαη ζην 
αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ. Δληφο ηνπ θξεαηίνπ ζηε βάζε ηνπ ηζηνχ ζα αθήλεηαη θαιψδην κήθνπο 1m. 

Γηα ην ηξάβεγκα ησλ θαισδίσλ ζην ππφγεην δίθηπν ζα πξνβιεθζνχλ  πξνθαηαζθεπαζκέλα  
θξεάηηα απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, πάρνπο 10 cm, νπιηζκέλν κε πιέγκα Σ196. Σα 
θξεάηηα ζα έρνπλ ειάρηζηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 40 cm x 40cm x 70cm (βάζνο) θαη ζα θέξνπλ 
ρπηνζηδεξφ θάιπκκα κε ζηεγάλσζε. Ζ έιμε ησλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη κε γαιβαληζκέλν ζχξκα– 
νδεγφ δηαηνκήο 5 mm

2
. 

10.2.6 Γεηψζεηο 

Γηα ηελ γείσζε ηεο εγθαηάζηαζεο νδηθνχ θσηηζκνχ ζα πξνβιεθζεί γπκλφο ράιθηλνο πνιχθισλνο 
αγσγφο δηαηνκήο 25 mm². 

 
Σν αθξνθηβψηην θάζε ηζηνχ ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο κέζσ γπκλνχ ράιθηλνπ 
κνλφθισλνπ αγσγνχ δηαηνκήο 6 mm². 

Οη   πιάθεο   γείσζεο   ζα    θαηαζθεπαζζνχλ    απφ    γαιβαληζκέλε    ιακαξίλα    δηαζηάζεσλ  
500 mm x 1000 mm πάρνπο 3 mm. 
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10.2.7 Ζιηαθφ θσηηζηηθφ ζχζηεκα 

Κάζε ειηαθφ θσηηζηηθφ ζα είλαη απηφλνκν θαη ζα απνηειείηαη απφ: θσηηζηηθφ ζψκα, θσηνβνιηατθφ 
πιαίζην ή ζπζηνηρία πιαηζίσλ, ξπζκηζηή θφξηηζεο, ζπζζσξεπηή ή ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ θαη 
ππιψλα ζηήξημεο. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα έρεη ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ζα 
ιεηηνπξεί κε ηάζε 12 V / 24 V DC. Θα απνηειείηαη απφ ζπζηνηρία LED ππεξπςειήο θσηεηλφηεηαο, 
αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαη εζηηαθνχο νπηηθνχο θαθνχο γηα ηε δηάρπζε ηνπ θσηφο, αλάινγα ηνπ 
χςνπο εγθαηάζηαζεο. Σα θσηηζηηθά ζαλ έρνπλ δείθηε ρξψκαηνο Ra > 75, ρξφλν έλαπζεο σο 2  
sec, ζπληειεζηή ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 0,99 θαη δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 50.000  ψξεο  
ιεηηνπξγίαο. 

Σν θσηνβνιηαίθφ πιαίζην ζα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα θαιχπηεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ 
ειηαθνχ θσηηζηηθνχ. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζηηβαξφ πιαίζην αινπκηλίνπ ή άιιν πιηθφ 
αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε θαη ζηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο. 

Ο ξπζκηζηήο θφξηηζεο ζα ξπζκίδεη ηε θφξηηζε ηνπ ζπζζσξεπηή εμαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε 
απφδνζε θαηά ηελ εθθφξηηζε. Θα δηαζέηεη απηφκαηε αλαγλψξηζε ηάζεο, ρακειφ ξεχκα 
απηνθαηαλάισζεο, ζα θαηαγξάθεη ηηο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο θαη ηηκέο θαηά ηε θφξηηζε θαη 
εθθφξηηζε ηνπ ζπζζσξεπηή θαη ζα ζπγθεληξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο ελφο έηνπο. 

Ο ζπζζσξεπηήο ζα είλαη ηερλνινγίαο κνιχβδνπ, θιεηζηνχ ηχπνπ,  ρσξίο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο, 
κε βαιβίδα αζθαιείαο. 

Ο ππιψλαο ζηήξημεο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηνλ Δπξσθψδηθα 3 (EC 3) θαη ηνλ λέν θαλνληζκφ 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ΔΚΧ. 

Αλ δελ πξνδηαγξάθεαηη δηαθνξεηηθά ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ 
ζψκαηνο κε παξνρή 230 V AC / 50 Hz. 

10.2.8 Φσηηζηηθά ζψκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα εζσηεξηθνχ ρψξνπ ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο ζα είλαη θζνξηζκνχ 
βηνκεραληθνχ ηχπνπ κε θάιπκκα βαζκνχ ζηεγαλφηεηαο αλάινγεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ρψξνπ  
ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ. ε φινπο ηνπο ρψξνπο κε πηζαλή πγξαζία, ζα εγθαηαζηαζνχλ 
θσηηζηηθά ζψκαηα ζηεγαλά, πξνζηαζίαο ΗΡ 65. ηνπο ρψξνπο κε πηζαλή παξνπζία αεξίσλ, ζα 
εγθαηαζηαζνχλ θσηηζηηθά ζψκαηα αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ, πξνζηαζίαο ΗΡ 55. Σν ζψκα ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιχβδηλε ιακαξίλα, θαηά DIN 1623/1624 ειάρηζηνπ πάρνπο 0,5 mm, 
ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε ζε ρξψκα ιεπθφ. Σα θαιχκκαηα ζα είλαη απφ δηαθαλέο πιαζηηθφ πιηθφ 
πςειήο ζεξκηθήο αληνρήο θαη κεραληθήο αληνρήο θαη ζα εθαξκφδνπλ ζε εηδηθφ ειαζηηθφ 
ζηεγαλνπνηεηηθφ παξέκβπζκα. 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ησλ ρψξσλ γξαθείσλ ζα είλαη θζνξηζκνχ θαη ζα θέξνπλ παξαβνιηθφ 
αληαπγαζηήξα γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο θσηεηλήο ξνήο θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιχβδηλε ιακαξίλα 
ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε ή απφ πξναλνδεησκέλν αινπκίλην. Ο αληαπγαζηήξαο δχλαηαη λα είλαη 
εληαίνο κε ην ζψκα ή λα πξνζάπηεηαη ζε απηφ. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα εθάπηνληαη ζηελ  νξνθή  
ή ζα αλαξηψληαη θαηάιιεια απφ απηή. Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη 230 V/50 Hz θαη ζα 
δηαζέηνπλ κέζα ζηε βάζε ηνπο ρψξν γηα ειεθηξηθή εμάξηεζε απνηεινχκελε απφ εθθηλεηέο 
(strarters), ππθλσηή δηφξζσζεο ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο, ιπρληνιαβέο βαξεηάο θαηαζθεπήο απφ 
πνξζειάλε, ζηξαγγαιηζηηθά πελία θιεηζηνχ ηχπνπ ζχκθσλα κε ην IEC 82, αθξνδέθηεο 
πνξζειάλεο, ζπξκαηψζεηο κε πςειή ζεξκηθή θαη κεραληθή αληνρή κέζα ζε κνλσηηθφ καλδχα 
(καθαξφλη). Αλάινγα κε ηε κειέηε ηα ζψκαηα ζα θέξνπλ έλαλ ή δχν ιακπηήξεο θπιηλδξηθήο 
κνξθήο, ηχπνπ Σ8, ηππνπνηεκέλεο ηζρχνο (18 W, 36 W ή 58 W έθαζηνο). 

 
Σα ζψκαηα ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα θέξνπλ έιαζκα θαη θιέκκα γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ 
γείσζεο ηνπ δηθηχνπ θσηηζκνχ κε ην κεηαιιηθφ κέξνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

10.2.9 Σνπηθφο θσηηζκφο (πξνβνιείο) 

Ο ηνπηθφο θσηηζκφο (πξνβνιείο) ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ φπνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ηα θσηηζηηθά ζα έρνπλ ιακπηήξα ησδίλεο, ηζρχνο ζχκθσλα κε ηε κειέηε. 
Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ πξνβνιέα ησδίλεο ζα απνηεινχληαη απφ: 
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 Κέιπθνο απφ ρπηφ θξάκα αινπκηλίνπ βακκέλν κε εηδηθή ειεθηξνζηαηηθή  θαη  επνμεηδηθή 
βαθή θνχξλνπ κε πηεξχγηα ςχμεο ηνπ θσηηζηηθνχ. 

 Κάηνπηξν παξαβνιηθφ απφ ζθπξήιαην αινπκίλην. 

 Κάιπκκα απφ ππξίκαρν γπαιί αλζεθηηθφ ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο πνπ εθαξκφδεη 
ζηεγαλά ζην θέιπθνο κέζσ θαηαιιήινπ ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο γηα  ζηεγαλφηεηα  
βαζκνχ ΗΡ55. 

 ηήξημε κέζσ αξζξσηνχ πιαηζίνπ απφ αινπκίλην πνπ ζπγθξαηείηαη ζην θέιπθνο κε 
αλνμείδσηνπο θνριίεο. 

 Αθξνθηβψηην ζχλδεζεο απφ αινπκίλην κε ηνπο απαηηνχκελνπο ζηππεηνζιίπηεο ηφζν ζην 
θαπάθη, φζν θαη ζην ζεκείν εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ. 

10.2.10 Φσηηζηηθά αζθαιείαο 

Ο θσηηζκφο αζθαιείαο ζα γίλεηαη κε απηφλνκα θσηηζηηθά ιπρληψλ θζνξίνπ ηζρχνο 8 W, πνπ ζα 
εμαζθαιίδνπλ ζε φια ηα ζεκεία ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο θαη ηεο εμφδνπ  θηλδχλνπ  ειάρηζηε  
έληαζε θσηηζκνχ 15 lux. Ζ δηαθνπή ηνπ θσηηζκνχ, ζηελ  δηάξθεηα ηεο αιιαγήο απφ κία ελέξγεηα  
ζε άιιε, δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 10 sec. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ην ζχζηεκα ηνπ θσηηζκνχ 
αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηνλ πξνβιεπφκελν θσηηζκφ γηα 1 ½ ψξεο κέζσ ζπζζσξεπηψλ 
μεξνχ ηχπνπ Ni-Cd ηθαλφηεηαο 1,2 V / 1,7 Ah. 

 

10.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

Ζ αθή θαη ε ζβέζε ηνπ εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ ζα γίλεηαη θεληξηθά απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο 
εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε θαηάιιειν εκεξνινγηαθφ θαη ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ή απφ εληνιή 
θσηνθπηηάξνπ, αλάινγα κε ηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή απηνκαηηζκψλ. Αλ δελ πξνδηαγξάθεηαη 
δηαθνξεηηθά, ε εληνιή αθήο/ζβέζεο ζα κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαη ζε θάζε ηνπηθφ πίλαθα 
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπηθήο ελεξγνπνίεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ κέζσ θαηάιιεινπ 
δηαθφπηε, ζχκθσλα κε ηελ ινγηθή Σνπηθνχ ρεηξνθίλεηνπ/Κεληξηθά ρεηξνθίλεηνπ/Απηφκαηνπ 
ειέγρνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή Πξνδηαγξαθή. 

 
10.4 Βάζεις ιζηών 

10.4.1.1 Βάζεηο ηζηκεληντζηψλ 

Οη βάζεηο πάθησζεο ησλ ηζηψλ ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 1,00 m x 1,00 m x 1,50 m (βάζνο), ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20. ην θέληξν ηεο βάζεο ζα ηνπνζεηεζεί 
θαηαθφξπθα ηζηκεληνζσιήλα Φ40cm κε θαηάιιειε πιεπξηθή νπή κε πιαζηηθφ  ζσιήλα  PVC 
Φ110 γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ θαη ηνπ ραιθνχ γεηψζεσο. Ο ρψξνο γχξσ απφ 
ηνλ ηζηκεληνζσιήλα ζα πιεξσζεί κε ζθπξφδεκα C16/20. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ, ν  
ρψξνο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ ηζηκεληνζσιήλα ζα πιεξσζεί κε άκκν κέρξη 0,15 m απφ ηελ 
επηθάλεηα ηεο βάζεσο. Σα ππφινηπα 0,15 m ζα πιεξσζνχλ κε ζθπξφδεκα C16/20. ην  
ζθπξφδεκα ζα ελζσκαησζεί ζηδεξνχο νπιηζκφο πνπ ζα απνηειείηαη απφ 12 ξάβδνπο Φ15, ηξεηο 
ξάβδνη γηα θάζε αθκή ηεο βάζεσο, θεθακκέλεο θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλδένληαη αλά ηξεηο ζε θάζε 
θνξπθή ηεο βάζεσο. 

 
10.4.1.2 Βάζεηο κεηαιιηθψλ ηζηψλ 

Οη βάζεηο ησλ ζηδεξντζηψλ ζα είλαη δηαζηάζεσλ 1,00 m x 1,00 m x 1,50 m (βάζνο), ζα έρνπλ 
πξνθαηαζθεπαζζεί απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 θαη ζα είλαη έηνηκεο γηα ηνπνζέηεζε. ηε 
βάζε   θάζε   ηζηνχ   πξνβιέπεηαη    έλα    θξεάηην    ελζσκαησκέλν    ζε    απηήλ    δηαζηάζεσλ 
500 mm x 500 mm κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα. Γηα ηε δηέιεπζε (πξνζαγσγή - επηζηξνθή) ηνπ 
θαισδίνπ παξνρήο απφ ην θξεάηην ζηε βάζε ηνπ ηζηνχ ζα ελζσκαησζνχλ ζην ζθπξφδεκα ηεο 
βάζεο ηνπ ηζηνχ δχν ζσιήλεο ηχπνπ Helitlex δηακέηξνπ Φ63. 
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Ο θνξκφο ηνπ ηζηνχ ζα εδξάδεηαη ζε ραιχβδηλε πιάθα δηαζηάζεσλ 500 mm x 500 mm θαη πάρνπο 
20 mm θαιά ειεθηξνζπγθνιιεκέλνο ζ‟ απηή. Θα θέξεη ηέζζεξα εληζρπηηθά πηεξχγηα ζηήξημεο 
πάρνπο 16 mm, ζρήκαηνο νξζνγψληνπ ηξηγψλνπ χςνπο 300 mm θαη βάζεο 200 mm. Ζ πιάθα 
έδξαζεο ζα θέξεη θεληξηθή νπή δηακέηξνπ 80 mm γηα ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ 
γείσζεο θαη ηέζζεξηο νπέο ζρήκαηνο έιιεηςεο 30 mm x 60 mm γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζε 
ήινπο θνριίσζεο (κπνπιφληα) δηακέηξνπ 27 mm. 

Οη ηέζζεξηο θνριίεο αγθχξσζεο ηνπ ζηδεξντζηνχ πνπ παθηψλνληαη ζηε βάζε απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα ζα έρνπλ δηάκεηξν 27 mm θαη ειάρηζην κήθνο κέζα ζηε βάζε απφ ζθπξφδεκα ίζν  
πξνο 800 mm, ζα θαηαιήγνπλ δε ζε ζπείξσκα ζην πάλσ ηνπο άθξν (έμσ απφ ηε βάζε) ζε κήθνο 
150 mm θαιά επεμεξγαζκέλν. Οη ηέζζεξηο θνριίεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε δηάηαμε ηεηξαγψλνπ κε 
πιεπξέο (κεηαμχ ησλ θέληξσλ ησλ θνριίσλ) ίζεο πξνο 280 mm. Οη ηέζζεξηο θνριίεο αγθχξσζεο  
ζα ζπγθξαηνχληαη κε ζηδεξνγσλίεο 30 mm x 30 mm x 30 mm πνπ  ζα  είλαη  
ειεθηξνζπγθνιιεκέλεο πάλσ ζ‟ απηνχο θαη νη νπνίεο ζα έρνπλ δηάηαμε ζρήκαηνο ηεηξαγψλνπ ζην 
θάησ κέξνο ησλ θνριίσλ θαη ρηαζηί ιίγν πξηλ απφ ην ζπείξσκά ηνπο. 

Σν ζχζηεκα ησλ θνριίσλ αγθχξσζεο ζην εθηεζεηκέλν ηνπο ηκήκα θαη επηπιένλ ζε ηκήκα 100 mm 
πνπ βπζίδεηαη ζην ζθπξφδεκα ηεο βάζεο φπσο επίζεο θαη ηα πεξηθφριηα (δχν ζε θάζε θνριία 
αγθχξσζεο) θαη παξεκβιήκαηα ζα είλαη πξνζηαηεπκέλα κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα (κε ηελ 
πξνβιεπφκελε θπγνθέληξεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν NF E 27-005), κε κέζν πάρνο επέλδπζεο 
(ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 1461-1973 (F) θαη ηελ πξνδηαγξαθή NF A 91-122) ίζν πξνο 375 gr 
αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πξνζηαηεπφκελεο επηθάλεηαο. 

Ζ ζεκειίσζε θαη ν ηζηφο ζα πξέπεη λα είλαη  θαηάιιεια ππνινγηζκέλα ψζηε λα παξαιακβάλνπλ  
ηα θνξηία ιφγσ αλέκνπ θαη ηδίνπ βάξνπο. 

10.4.2 Καισδηψζεηο 

Σν ειεθηξηθφ δίθηπν απφ θάζε ειεθηξηθφ πίλαθα ηξνθνδνζίαο κέρξη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ 
ηξνθνδνηεί ζα είλαη ππφγεην θαη ζα πξνζηαηεχεηαη απφ κνλνπνιηθή απηφκαηε αζθάιεηα ή 
αζθάιεηεο. Σα ππφγεηα θαιψδηα ζα πξνζηαηεχνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο κέζα ζε ζσιήλεο. 

Οη ζσιήλεο δηεχιεπζεο ησλ θαισδίσλ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε βάζνο πεξίπνπ 70 cm.  ε 
πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κεραληθή αληνρή ησλ ζσιήλσλ (ιφγσ αηηηνινγεκέλσλ 
εηδηθψλ ζπλζεθψλ) ην δίθηπν ζσιελψζεσλ ζα θαηαζθεπάδεηαη  κε  γαιβαληζκέλνπο 
ζηδεξνζσιήλεο ηχπνπ ISO MEDIUM - Πξάζηλε εηηθέηα δηακέηξνπ 65 mm  ή/θαη  ζα εγθηβσηίδεηαη 
ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

Γηα ηελ πεξίπησζε δηέιεπζεο θαισδίσλ ζε γέθπξα ην δίθηπν ζα θαηαζθεπάδεηαη κε 
γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο δηακέηξνπ 65 mm πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηα πάρε ηνπ 
πεδνδξνκίνπ ηεο γέθπξαο. Οη ζσιήλεο απηνί ζα έρνπλ δηαθιαδψζεηο πξνο ηα θσηηζηηθά ζψκαηα  
ζε ζέζεηο εηδηθψλ κεηαιιηθψλ θξεαηίσλ. Οκνηα, ζηνπο αξκνχο δηαζηνιήο ηεο γέθπξαο ζα 
θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά κεηαιιηθά θξεάηηα δηακέηξνπ 150 mm κε δηάηαμε παξαιαβήο ησλ 
ζπζηνιψλ/δηαζηνιψλ. 

ηηο δηαβάζεηο ησλ δξφκσλ ζα πξνβιέπεηαη πάληνηε έλαο επηπιένλ ζσιήλαο,  δηέιεπζεο  
θαισδίνπ νδηθνχ θσηηζκνχ νη δε ζσιήλεο ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξνζηαηεχνληαη κε 
εγθηβσηηζκφ ηνπο κέζα ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ απηψλ ζα θαηαιήγνπλ 
πάληα ζε θξεάηην θαισδίσλ. 

 
ε θάζε ζσιήλα ζα ηνπνζεηείηαη έλα κφλν θαιψδην νδηθνχ θσηηζκνχ. Ο γπκλφο αγσγφο γείσζεο 
ηξέρεη εθηφο ηνπ ζσιήλα επί θπζηθνχ εδάθνπο γηα θαιχηεξν επίπεδν γεηψζεσο ηνπ δηθηχνπ. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ηξνθνδνηηθψλ θαισδίσλ ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζηα αθξνθηβψηηα ησλ ηζηψλ, 
δειαδή ην θαιψδην ζα κπαίλεη ζε θάζε ηζηφ, ζα ζπλδέεηαη ζην αθξνθηβψηην θαη ζα βγαίλεη γηα ηελ 
ηξνθνδνζία ηνπ επφκελνπ ηζηνχ. Γηαθιαδψζεηο εθηφο ηνπ ηζηνχ απαγνξεχνληαη. 

Μέζα ζην θξεάηην πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζηε βάζε θάζε ηζηνχ, ζα αθήλεηαη κήθνο θαισδίνπ 
ηνπιάρηζηνλ 1,0 m. 

 

 

 



 ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΖ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ελ. 124 

 

 

Σεύτος 5. Γενικές Προδιαγραθές 

Σεχρνο 5.3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

Σν θαιψδην παξνρήο πνπ εηζέξρεηαη ζην θσηηζηηθφ ζψκα πξέπεη λα ζπγθξαηείηαη κε ζθηγθηήξα 
(πεξηιαίκην) ψζηε λα κελ θαηαπνλείηαη ν αθξνδέθηεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη λα κελ  
ππάξρεη θίλδπλνο ραιαξψζεσο ηεο ζπζθίγμεσο ηνπ παξνρεηεπηηθνχ  θαισδίνπ  ζε  πεξίπησζε 
πνπ ηεληψλεηαη ην θαιψδην. 

Έλα θξεάηην απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζα θαηαζθεπάδεηαη ζηελ πξνθαηαζθεπαζκέλε βάζε θάζε 
ηζηνχ ελζσκαησκέλν ζε απηή, δηαζηάζεσλ 500 mm x 500 mm, κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα. 
Μεκνλσκέλα θξεάηηα πξνβιέπνληαη ζηηο δηειεχζεηο δξφκσλ, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πξψηνπ 
θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζηηο αιιαγέο θαηεπζχλζεσο θηι. δηαζηάζεσλ 600 mm x 600 mm κε 
ρπηνζηδεξφ θάιπκα βαξέσο ηχπνπ. 

10.4.3 Γεηψζεηο 

Ο αγσγφο γείσζεο ζα εγθαηαζηαζεί κέζα ζην έδαθνο θαη ζα νδεχεη παξάιιεια κε ην ηξνθνδνηηθφ 
θαιψδην ησλ ηζηψλ. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο νδηθνχ θσηηζκνχ κε ηνλ αγσγφ γείσζεο θάζε 
αθξνθηβσηίνπ ζα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ γαιβαληζκέλσλ  ζθηγθηήξσλ  κέζα  ζην 
θξεάηην ηεο βάζεο ηνπ ζηδεξντζηνχ, απφ φπνπ πεξλάεη θαη ν αγσγφο γείσζεο. 

Ο αγσγφο γείσζεο γηα θάζε ηξνθνδνηηθή γξακκή ζα μεθηλά απφ ηνλ πίλαθα ηξνθνδφηεζεο θάζε 
γξακκήο εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ. ην άιιν άθξν ζα ζπλδέεηαη κε  κία πιάθα γείσζεο ζην ηέινο  
θάζε ηξνθνδνηηθήο γξακκήο. 

Οη πιάθεο γείσζεο ζα εγθαηαζηαζνχλ θαηαθφξπθα κέζα ζην έδαθνο ζε βάζνο 1,0 m. Οη αγσγνί 
γεηψζεσο ζα ζπλδένληαη κε ηηο πιάθεο γεηψζεσο δηεξρφκελνη θαηά ηε δηαγψλην απηψλ κε 
κνιπβδνθαζζηηεξνθφιιεζε θαη ζα βηδψλνληαη ζην άθξν απηψλ  κε  νξεηράιθηλν ζθηθηήξα 5/16in  
γηα κεραληθή ζπγθξάηεζε ηνπ αγσγνχ ζηελ πιάθα γεηψζεσο. Οη κεηαιιηθέο πιάθεο γεηψζεσο 
ηνπνζεηνχληαη θαηαθφξπθα ζε φξπγκα βάζνπο κεγαιχηεξνπ ηνπ 1,50 m θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ 
απφ 1,00 m. Ζ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο γίλεηαη κε άκκν ζαιάζζεο ή πνηακίζηα (πνηέ ληακαξίζηα) 
αλαθαηεκέλε κε θνζθηληζκέλν ρψκα απφ ηελ εθζθαθή θαη ςειή θαξβνπλφζθνλε. Σαπηφρξνλα 
γίλεηαη βξέμηκν θαη ζπκπίεζε ηνπ επηρψκαηνο. 
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